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พระบรมราชโอวาท ในพิธพีระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วันพฤหัสบดีที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๑๗ 

สภาเกษตรกรจังหวดัตาก ขอน้อมน าพระบรมราชโอวาทนี ้มาเปน็แนวทางในการสง่เสรมิ 

สนับสนนุใหเ้กษตรกรมีการปรบัเปลีย่นวถิชีวีิตพอเพยีง ทั้งในเชงิอาชพีและทกัษะการใชช้วีิต 

ในลกัษณะพึ่งพาอาศยัซึ่งกันและกนั 

“....การพัฒนาประเทศ จ าเป็นต้องท าตามล าดับขั้น 

ต้องสร้างพืน้ฐาน คือ ความพอมีพอกิน พอใช ้

ของประชาชนสว่นใหญเ่ป็นเบื้องตน้ 

โดยวิธกีารและใช้อปุกรณ์ที่ประหยัดแต่ถูกต้องตามหลักวิชา 

เม่ือได้พื้นฐานม่ันคงพรอ้มพอสมควรและปฏบิตัิได้แล้ว 

จึงค่อยสร้างค่อยเสริมความเจริญและฐานะเศรษฐกิจ 

ขั้นที่สูงขึน้โดยล าดับต่อไป....” 
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พระราชบัญญัติ 
สภาเกษตรกรแห่งชาติ 

พ.ศ. ๒๕๕๓ 

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

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

เป็นปีที่ 65 ในรัชกาลปัจจุบัน 
 

 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้

ประกาศวา่ 

 โดยที่เป็นการสมควรแล้วมีกฎหมายว่าด้วยสภาเกษตรกรแหง่ชาติ 

 จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว้โดยคําแนะนําและยินยอมของ

รัฐสภา 

 เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักร

ไทย กําหนดให้รัฐต้องดําเนินการคุ้มครองและรักษาประโยชน์ของเกษตรกรในการผลิต การแปรรูป

และการตลาด ส่งเสริมให้เกษตรกรได้รับผลตอบแทนสูงสุด รวมทั้งส่งเสริมการรวมกลุ่มของ

เกษตรกรในรูปของสภาเกษตรกรเพื่อวางแผนเกษตรกรรมและรักษาผลประโยชน์ร่วมกันของ

เกษตรกร เพื่อสนับสนุนสิทธิและการมีส่วนร่วมของเกษตรกรในการกําหนดนโยบายและวาง

แผนการพัฒนาเกษตรกรรมอย่างเป็นระบบ เพื่อให้รัฐรักษาเสถียรภาพด้านราคาและความมั่นคงใน

อาชีพเกษตรกร เพิ่มศักยภาพและยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกรให้ดีขึ้นทั้งในด้านเศรษฐกิจ 

สังคม การเมอืงอย่างตอ่เนื่อง ให้เป็นไปเพื่อเกษตรกรอย่างแท้จริงและมีกระบวนการตรวจสอบการ

ใช้อํานาจรัฐด้านการปฏิบัติตามนโยบายเกษตรกรรม อันจะนําไปสู่การพัฒนาภาคเกษตรกรรมและ

ระบบเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศอย่างยั่งยืนในอนาคต ดังนั้น เพื่อให้บรรลุตามเจตนารมณ์ของ

รัฐธรรมนูญในการจัดตั้งสภาเกษตรกรแห่งชาติเพื่อให้ทําหน้าที่เป็นตัวแทนของเกษตรกรในการ

ดําเนนิกิจกรรมตา่งๆ เกี่ยวกับเกษตรกรรม จึงจําเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้ 

 

เล่มที่ ๑๒๗ ตอนที่ ๗๑ ก                     ราชกิจจานุเบกษา                ๑๙ พฤศจกิายน ๒๕๕๓ 
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นางสาวโสภาพรรณ กาสมสัน 

สารจากประธานสภาเกษตรกรจังหวัดตาก 
 

 

 การกา้วย่างปีที่ ๒ ของสภาเกษตรกรจังหวัดตาก เป็นสถาบันสภา

อาชีพเกษตรกรรมของคนตาก ที่ทําหน้าที่เชื่อมโยง ประสานงาน สะท้อน

ปัญหาของเกษตรกรรายย่อย ด้วยจังหวัดตากของเรามีข้อจํากัดด้านพื้นที่ 

และบรบิทพื้นที่จังหวัดตากส่วนใหญ่มีพื้นที่สูง และมีพืน้ที่เกี่ยวข้องกับพื้นที่

ปุาสงวน เขตอนุรักษ์ และอุทยาน ซึ่งเป็นอุปสรรคต่อสิทธิที่ดินทํากิน ใน

การประกอบอาชีพเกษตรกรรม ขณะเดียวกันปัญหาที่สําคัญและมี

ผลกระทบต่อเกษตรกรจังหวัดตาก คอืเรื่อง “น้ํา” ซึ่งเป็นส่วนสําคัญของการเพาะปลูก การบริโภค เพราะ 

“น้ํา” คอื “ชีวติ” แต่นั่นคอืปัจจัยภายนอก ที่เป็นอุปสรรคต่อการประกอบอาชีพของเกษตรกรรายย่อย แต่

ทั้งนีใ้นปี พ.ศ. 2558 นี้เป็นปีของการเริ่มต้นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (Asean Economics Community 

: AEC) ซึ่งเลื่อนไปเป็นวันที่ 31 ธันวาคม ๒๕๕๘ เป็นการรวมกันทางเศรษฐกิจของประเทศในเขตอาเซียน 

จะมีการนําเข้าสินคา้เกษตรอย่างเสรี ส่งผลกระทบโดยตรงต่อการผลิตสินคา้เกษตรของเกษตรกรรายย่อย 

โดยเฉพาะจังหวัดตาก เปิดเขตเศรษฐกิจพิเศษ ๓ อําเภอ 14 ตําบล ได้แก่ อําเภอแม่สอด (ประกอบด้วย 

ตําบลท่าสายลวด, ตําบลพระธาตุผาแดง, ตําบลแม่กาษา, ตําบลแม่กุ, ตําบลแม่ปะ, ตําบลแม่ตาว, ตําบล

แม่สอด และตําบลมหาวัน) อําเภอพบพระ (ประกอบด้วยตําบลช่องแคบ, ตําบลวาเล่ย์ และตําบลพบพระ) 

อําเภอแม่ระมาด (ประกอบด้วยตําบลขะเนจือ้, ตําบลแม่ระมาด และตําบลแม่จะเรา) 

 จึงจําเป็นอย่างยิ่งที่เกษตรกรรายย่อยของจังหวัดตาก จะต้องปรับตัว ต้องเปลี่ยนแปลงความคิด 

เปิดโลกทัศน์ในการประกอบอาชีพเกษตรกรรม โดยการสร้างความเข้มแข็ง การรวมตัวเป็นกลุ่มเกษตรกร

ให้ความสําคัญต่อการบริหารจัดการการพัฒนาอาชีพ เป็นระบบครบวงจร  และจะต้องให้สอดคล้องกับ

ความต้องการ สภาพปัญหาที่แท้จริง กอ่เกิดการร่วมกันแก้ไขปัญหา อุปสรรค ส่งผลให้เกิดความมั่นคงใน

อาชีพอย่างยั่งยืน เสถียรภาพราคาผลผลิตและรายได้สามารถยกระดับอาชีพเกษตรกรรายย่อยของจังหวัด

ตาก อย่างมีศักดิ์ศรีและเท่าเทียมกับอาชีพอื่น ด้วยสิทธิอันชอบธรรมของเกษตรกรจะต้องได้โอกาส มี

ความเป็นอยู่ที่ดี มีฐานะ และมีอํานาจต่อรอง 

 พระราชบัญญัติสภาเกษตรกรแห่งชาติ พ.ศ.2553 จัดตั้งสภาเกษตรกรแห่งชาติ เพื่อเป็นกลไกใน

การเสริมสรา้งการรวมตัว การเช่ือมโยงเครอืข่าย ในการเป็นสถาบันอาชีพที่ต้องจัดทําข้อเสนอเชงินโยบาย 

ต่อการปฏิรูปภาคเกษตรกรรม เพื่อไปสู่การพัฒนาการเกษตรกรรมที่ยั่งยืน 

 ในนามผู้บริหารสภาเกษตรกรจังหวัดตาก จึงขอประกาศเจตนารมณ์ว่า จะดํารงอยู่ซึ่งสานต่อ

ผลประโยชน์สูงสุดแห่งการเป็นตัวแทนเกษตรกรจังหวัดตาก “การใดท่ีเป็นเรื่องของเกษตรกร จะต้อง

ได้รับการปกป้องให้ก่อเกิดผลประโยชน์สูงสุดต่อการพัฒนาภาคเกษตรกรรมตากอย่างยั่งยืน และ

สมดุลการพัฒนาอาชีพด้วยความเท่าเทียมตามสิทธเิกษตรกร” 
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นางสมศรี  จีค๋ีรี 

รองประธานสภาเกษตรกร 

จังหวัดตาก คนท่ี 1 

นายมานิตย ์ พณินา 

รองประธานสภาเกษตรกร 

จงัหวัดตาก คนท่ี ๒ 

สารจากรองประธานสภาเกษตรกรจังหวัดตาก 
 

 

ทางรอดของกลุ่ม 

 กระบวนการทํางานของกลุ่ม มีปัจจัยสําคัญหลายอย่าง และ

สิ่งที่สําคัญที่สุดคือการมีความไว้เนื้อเชื่อใจกัน มีผู้นําเข้มแข็ง กล้าคิด 

กล้าทํา กล้าตัดสินใจ รับฟังความคิดเห็นของสมาชิก ร่วมคิด ร่วม

วางแผน ร่วมตัดสินใจ ร่วมดําเนินการ ร่วมตรวจสอบ ร่วมรับประโยชน์ 

 การรูจ้ักตัวตน รูจ้รงิ รู้กว้าง รู้เท่าทัน นําสู่การปฏิบัติ ผู้นํากลุ่ม

เข้มแข็งตอ้งเป็นผู้ที่มคีวามสามารถ มีอทิธิพลต่อผูอ้ื่น ทํางานด้วยความ

เต็มใจ เสียสละ เพื่อสู่เปูาหมายที่กําหนดไว้ สมาชิกมีความซื่อสัตย์ มี

ความเชื่อมั่นในตัวผู้นํา การปรับเปลี่ยนวิธีคิด คิดอย่างสร้างสรรค์ จะทําให้กลุ่มเกิดความเข้มแข็ง

และประสบความสําเร็จ การแสวงหาการเรียนรู้ เทคโนโลยีใหม่ๆ นํามาประยุกต์ใช้ในการพัฒนา

ตนเอง คือสิ่งสําคัญที่จะนําพากลุ่มให้อยู่รอดได้ ก่อนที่จะขอความช่วยเหลือจากผู้อื่น เราต้องช่วย

ตัวเราเองก่อน ไม่มใีครช่วยเราได้ดีเท่าตัวเราเอง 

 การเอื้อประโยชน์ซึ่งกันและกัน ก็เป็นอีกปัจจัยที่จะสร้างให้กลุ่มแข็งแรง การเชื่อมโยง

เครือขา่ยก็เป็นสิ่งจําเป็นสําหรับกลุ่มที่จะต้องทําเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ รวมถึงกิจกรรมการ

ผลติและการตลอด ที่ตอ้งเอื้ออาศัยกัน 

 “ต้องพ่ึงพาตนเองก่อนถงึจะเกิดความเข้มแข็งท่ียั่งยืน” 

 

การรวมกลุ่ม 

 การดําเนินงานขออนุญาตขึ้นทะเบียนวิสาหกิจชุมชนของ

อําเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก มีวัตถุประสงค์เพื่อ 

๑) สร้างศูนย์รวมพืชไร่ ให้แก่เกษตรกรอําเภอท่าสองยาง 

เพื่อให้เกษตรกรได้มีรายได้ที่ดีขึ้น มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดี

ขึน้กว่าเดิม 

๒) ให้เกษตรกร ได้ร่วมคิด ร่วมทํา เพื่อเกษตรยั่งยืนให้ความ

ร่วมมือกับสภาเกษตรกรจังหวัด ในการรว่มประชุมสัมมนา 

ตามบทบาทหน้าที่สภาเกษตรกรจังหวัด และได้นําความรู้

กลับมาเผยแพร่สูป่ระชาชนในหมู่บ้าน 
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นางสาวโสภาพรรณ  กาสมสนั 

ประธานสภาเกษตรกรจังหวดัตาก 

นางสมศรี  จ๋ีครี ี

รองประธานสภาเกษตรกรจังหวดัตาก 

คนที่ 1 

นายมานิตย์  พิณนา 

รองประธานสภาเกษตรกรจังหวดัตาก 

คนที่ 2 

คณะผู้บริหารสภาเกษตรกรจังหวัดตาก 
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นางพิมพ์อณัสฐ  ถาวรกันต ์

หัวหนา้สาํนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดตาก 

นางสาวกนกวรรณ  ตันตคิะเนด ี

หัวหนา้ส่วนยุทธศาสตร์การเกษตร 

คณะผู้บริหารสํานักงานสภาเกษตรกรจังหวัดตาก 
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ส่วนท่ี ๑ 

 

 

สภาเกษตรกรจังหวัด 

สํานักงานสภาเกษตรกรจังหวัด 
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สภาเกษตรกรจังหวัดตาก/สํานักงานสภาเกษตรกรจังหวัดตาก 
 

 

โครงสร้างสภาเกษตรกรจังหวัด (สภจ.) 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สภาเกษตรกรจังหวัด 

 
 

ประกอบด้วย 

   1.ผูแ้ทนเกษตรกรระดับอําเภอ 16 คน              2.ผูท้รงคุณวุฒิ 5 คน 

ประธานสภาเกษตรกรจงัหวัด 

 

รองประธานสภาเกษตรกรจังหวัด 

คนที่ ๑ 

รองประธานสภาเกษตรกรจังหวัด 

คนที่ ๒ 

สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัด 
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สมาชกิสภาเกษตรกรจังหวัดตาก 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นายเสกสรร สุรสิทธนิุสรณ์ 

 

นางสาวโสภาพรรณ กาสมสัน 

ประธานสภาเกษตรกรจังหวัด

ตาก นางสมศรี  จ๋ีคีรี 

รองประธานสภาเกษตรกรจังหวัดตาก คนที่ ๑ 

นายมานิตย์  พิณนา 

รองประธานสภาเกษตรกรจังหวัดตาก คนที่ ๒ 

นายสุริยา  มาเกิด 

 

นายอนุรักษ์  พึ่งอินทร์ 

 

นายประนอม  อ่อนนุ่ม 

 

นายสวัสด์ิ  โนนสูง 

 

นายสมเพชร  สุริยวงษ์ 

 

นายเจริญ อ่อนแก้ว 

 

นายเครื่อง  เสมา 

 

นางลํายงค์  แสงประจักร์ 

 

นายสมชาย  ใจพูน 

 

นายรุจ  ศรีงาม 

 

นายกําพล  เข็มฤทธิ์ 

  

นายอรรถพงษ์ สาดทอง 

 

นายคธาเทพ เหลืองอรุณ 

 

นายภราดร  กานดา 

 

นายสมเดช  ล่าล้ี 

 

นายกรวีธ์  ธรรมาภิวาท 

 

อยูร่ะหวา่ง

ด าเนินการเลอืกตัง้

สมาชิกสภา

เกษตรกรจงัหวดั

แทนต าแหนง่ทีว่า่ง 
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อํานาจหน้าที่สภาเกษตรกรจังหวัด 
 
 

มาตรา ๓๓ ของพระราชบัญญัติสภาเกษตรกรแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๓ กําหนดให้สภา

เกษตรกรจังหวัด มอีํานาจหนา้ที่ดังน้ี 

1. พัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งแก่เกษตรกรและองค์กรเกษตรกรภายใน   

    จังหวัด 

2. ประสานนโยบายและการดําเนินงานระหว่างองค์กรเกษตรกร เกษตรกร 

สถาบันวิจัย  สถาบันการศึกษา และหน่วยงานของรัฐ 

3. ส่งเสริมและสนับสนุนการรวมกลุ่มขององค์กรเกษตรกร กลุ่มเกษตรกร และ 

ยุวเกษตรกรในจังหวัด ในรูปแบบตา่งๆ 

4. เสนอแผนพัฒนาเกษตรกรรมระดับจังหวัดต่อสภาเกษตรกรแห่งชาติเพื่อบูรณาการ

เป็นแผนแมบ่ทเสนอต่อคณะรัฐมนตรีต่อไป 

5. สนับสนุนและส่งเสริมการศึกษา การฝึกอบรม และการถ่ายทอดเทคโนโลยีแก่

เกษตรกรและยุวเกษตรกร เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการประกอบอาชีพ

เกษตรกรรมอย่างครบวงจรและยั่งยนื 

6. เสนอนโยบายและแนวทางในการพัฒนาและแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวข้องกับภาคเกษตรกรรม 

รวมทั้งราคาผลผลติทางเกษตรกรรมที่ไมเ่ป็นธรรมตอ่สภาเกษตรกรแห่งชาติ 

7. ให้คําปรึกษาและข้อแนะนําแก่เกษตรกรหรือองค์กรเกษตรกร 

8. แตง่ตัง้คณะทํางานเพื่อดําเนนิการใดๆให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามพระราช บัญญัตนิี้ 

9. ปฏบิัตหินา้ที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากสภาเกษตรกรแห่งชาติ 

  สําหรับกลไกในการขับเคลื่อนการทํางานของสภาเกษตรกรจังหวัด คือ สมาชิกสภา

เกษตรกรจังหวัด ซึ่งมาจากการเลือกตั้ง ตามพระราชบัญญัติสภาเกษตรกรแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๕๓ 

มาตรา ๓๑ สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดมีสถานะเป็นผู้แทนสภาเกษตรกรตามพระราชบัญญัติสภา

เกษตรกรแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๕๓ มอีงคป์ระกอบ ๒ สว่น คอื 

  ส่วนที่ ๑ สมาชิกที่ได้รับการเลือกตั้ง จํานวนสิบหกคน ในกรณีที่จังหวัดใดมีจํานวน

อําเภอมากกวา่สบิหกอําเภอ ให้เพิ่มจํานวนผู้แทนเกษตรกรในจังหวัดน้ันให้เท่ากับจํานวนของอําเภอ 

  ส่วนที่ ๒ สมาชิกผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งสมาชิกตาม (๑) เลือกจากผู้มีความรู้  ความ

เชี่ยวชาญด้านเกษตรกรรม จํานวนห้าคน โดยมาจากด้านพืช สัตว์ และด้านประมง อย่างน้อยด้านละ

หนึ่งคน ให้สํานักงานจัดให้มีการเลือกตั้งเพื่อให้ได้สมาชิกตาม (๑) และการเลือกเพื่อให้ได้สมาชิก

ผู้ทรงคุณวุฒิตาม (๒) ทั้งนี้หลักเกณฑ ์วิธกีาร และเงื่อนไขที่สภาเกษตรกรแห่งชาติกําหนดโดยประกาศ

ในราชกิจจานุเบกษา  
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  การดํารงตําแหน่ง สมาชิกสภาเกษตรกรแห่งชาติมีวาระอยู่ในตําแหน่งคราวละ 4 ปี 

นับแตวั่นที่ประกาศรายชื่อตามมาตรา 15 และจะดํารงตําแหน่งติดต่อกันเกิน 2 วาระไม่ได้ ให้สมาชิก

สภาเกษตรกรแห่งชาติซึ่งพน้จากตําแหน่งตามวาระ ยังคงปฏบิัตหิน้าที่ต่อไปได้จนกว่าจะมีการประกาศ

รายชื่อสมาชิกสภาเกษตรกรแห่งชาติชุดใหม่ 

   การพ้นจากตําแหน่ง นอกจากการพ้นจากตําแหน่งตามวาระตามมาตรา 8 สมาชิก

สภาเกษตรกรแห่งชาติพน้จากตําแหน่งเม่ือ 

1. ตาย 

2. ลาออก 

3. ขาดคุณสมบัตหิรือมลีักษณะตอ้งห้ามตามมาตรา 7 

4. สภาเกษตรกรแห่งชาติมีมตใิห้พ้นจากตําแหน่งด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองใน

สามของจํานวนสมาชิกทั้งหมดที่มีอยู่ 

5. ลาออกจากองค์กรเกษตรกรที่ตนเป็นตัวแทนในการได้รับเลือกเป็นสมาชิกตาม

มาตรา 5(2) 

6. ถูกจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดให้จําคุก เว้นแต่ในความผิดอันได้กระทําโดย

ประมาทหรือความผิดลหุโทษ 

7. ขาดหรือลาการประชุมติดต่อกันเกินกว่า 5 ครั้งโดยไม่มีเหตุผลอันควร 
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โครงสร้างสํานักงานสภาเกษตรกรจังหวัด (สกจ.) 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เจา้พนักงานธุรการ นักวเิคราะห์นโยบาย 

และแผน 

นักวิชาการเกษตร 

นักวเิคราะห์นโยบาย 

และแผน 

สํานักงานสภาเกษตรกรจังหวัด 

หัวหนา้สํานักงาน 

ส่วนขับเคลื่อนและ 

การมสี่วนร่วม 

หัวหนา้ส่วน 

ส่วนยทุธศาสตร์

การเกษตร 

หัวหน้าส่วน 

ฝ่ายอํานวยการ 

หัวหนา้ฝ่าย 

ส่วนประเมนิผล 

และกาํกับการ 

บริหารจัดการที่ด ี

หัวหนา้ส่วน 
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บุคลากรสํานักงานสภาเกษตรกรจังหวัดตาก 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นางพิมพ์อณัสฐ  ถาวรกันต ์

หัวหนา้สาํนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดตาก 

(ว่าง) 

เจา้พนักงานธุรการ 

(ว่าง) 

หัวหน้าฝุายอํานวยการ 

 

(ว่าง) 

หัวหน้าสว่นขับเคลื่อน

และการมีส่วนรว่ม 

น.ส.กนกวรรณ ตันติคะเนดี 

หัวหน้าสว่นยุทธศาสตร์

การเกษตร 

 

(ว่าง) 

หัวหน้าสว่นประเมินผล

และกํากับการบรหิาร

จัดการท่ีดี 

(ว่าง) 

นักวิเคราะห์นโยบาย 

และแผน 

นายเกรียงไกร โทนสังข์อินทร ์

นักวิขาการเกษตร 

น.ส.แสงอรุณ ประเสริฐธติิกุล 

นักวิเคราะห์นโยบาย 

และแผน 
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อํานาจหน้าที่สํานักงานสภาเกษตรกรจังหวัด 
 

 

  สถานะหน่วยงานเป็นหน่วยงานของรัฐ จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติสภาเกษตรกร

แห่งชาติ พ.ศ.๒๕๕๓ ไม่เป็นส่วนราชการหรือรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ

หรือกฎหมายอื่น มีผู้บริหารสูงสุดคือเลขาธิการสภาเกษตรกรแห่งชาติ ตามพระราชบัญญัติสภา

เกษตรกรแห่งชาติ มาตรา ๒๒ แต่งตั้งโดยประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติ งบประมาณองค์กรมา

จากเงนิอุดหนุนของรัฐบาลตามพระราชบัญญัติสภาเกษตรกรแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๕๓ มาตรา ๒๙  

บุคลากรมีสถานะเป็นพนักงาน เจ้าหน้าที่หน่วยงานของรัฐ มิใช่ข้าราชการ มี

เลขาธิการเป็นผู้บังคับบัญชา เจ้าหน้าที่ของสํานักงานสภาเกษตรกรทุกระดับ การบริหารจัดการ

องค์กร สํานักงานสภาเกษตรกรจังหวัด มีหัวหน้าสํานักงานสภาเกษตรกรจังหวัดทําหน้าที่

เลขานุการของสภาเกษตรกรจังหวัดและปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ของสํานักงานสภาเกษตรกรจังหวัดตามที่

กําหนดไว้ในพระราชบัญญัติสภาเกษตรกรแหง่ชาติ พ.ศ.๒๕๕๓ มาตรา ๓๘ ดังนี้ 

  1. รับผดิชอบงานด้านธุรการและทําหน้าที่เป็นเลขานุการของสภาเกษตรกรจังหวัด 

2. รวบรวม ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลต่างๆที่เกี่ยวกับการดําเนินงานของสภา

เกษตรกรจังหวัด 

3. ประชาสัมพันธ์ให้เกษตรกร และองค์กรเกษตรกรได้ทราบถึงนโยบายแผน 

พัฒนาเกษตรกรรมจังหวัดและการดําเนินงานของสภาเกษตรกรจังหวัด 

4. จัดให้มีระบบฐานข้อมูลและการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร ผลงานวิจัยและองค์

ความรู้เกี่ยวกับการผลิต ผลผลิต การแปรรูป ผลิตภัณฑ์เกษตรกรรม รวมทั้ง

การตลาดทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ 

5. ประสานการดําเนินงานกับเกษตรกร องค์กรเกษตรกร และหน่วยงานอื่นที่

เกี่ยวข้อง 

6. จัดทํารายงานประจําปีของสภาเกษตรกรจังหวัด 

7. ปฏิบัติหน้าที่อื่นใดตามที่สภาเกษตรกรแห่งชาติและสภาเกษตรกรจังหวัด

มอบหมาย 
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งบประมาณ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

งบประมาณคงเหลือ ปีงบประมาณ ๒๕๕๖ 944,707.22 

รายรับ : ตุลาคม 5๖ – กันยายน 5๗ 

รับจัดสรรจาก สกช. ปี ๒๕๕๗ 5,052,458.77 

รายรับดอกเบีย้ 10,007.47 

รายรับอื่น 50.00 

รวมรายรับ ปีงบประมาณ ๒๕๕๗ 5,062,516.24 

รายจ่าย : ตุลาคม 5๖ – กันยายน 5๗ 

รายจ่ายบุคลากร 1,681,320.00 

ค่าเบีย้ประชุมและค่าตอบแทน 769,770.00 

ค่าครุภัณฑแ์ละสิ่งก่อสร้าง 813,465.00 

งบดําเนินงาน 1,485,042.15 

งบรายจ่ายอื่น 884,952.00 

รวมรายจ่าย ปีงบประมาณ ๒๕๕๗ 5,634,549.15 

เงนิงบประมาณคงเหลือ ปี ๒๕๕๗ 372,674.31 

รายจ่ายบุคลากร 

30% 

ค่าเบีย้ประชุมและ

ค่าตอบแทน 

14% 

ค่าครุภัณแ์ละ

สิ่งก่อสร้าง 

14% 

งบดําเนินงาน 

26% 

งบรายจา่ยอื่น 

16% 

สัดส่วนการใช้จ่ายงบประมาณตามหมวดงบประมาณ ปี ๒๕๕๗ 
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แผนงาน/โครงการ 
 
 

สรุปแผนงาน/โครงการ ตามประเด็นยุทธศาสตรส์ภาเกษตรกรแห่งชาติ 

สภาเกษตรกรจังหวัดตาก ปีงบประมาณ ๒๕๕๗ 

แผนงาน/โครงการ/กจิกรรม การดาํเนนิงาน ผลลพัธ ์ งบประมาณ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1  : สร้างศรัทธาและความเชื่อมั่นต่อสภาเกษตรกรและองค์กร

เกษตรกร 

1,128,771.74 

๑. โครงการจัดตั้งและสร้างเครือข่ายสภาเกษตรกรระดับตําบลและอําเภอ  284,068.62 

๑.๑) กิจกรรมสนับสนุนการ

ประชุม/การปฏิบัติงาน

คณะทํางานของสภาเกษตรกร

จังหวัดตาก 

- คัด เลือกและแต่งตั้ งคณะทํางานสภา

เกษตรกรระดับอําเภอ ๙ อําเภอจังหวัดตาก 

- ชีแ้จงแนวทางการดําเนินงาน/บทบาทหน้าที่

, แนวทางการดําเนินงาน/ตามยุทธศาสตร์สภา

เกษตรกรแหง่ชาติ และภารกิจอื่นๆ ซึง่

สนับสนุนการดําเนนิงานของสภาเกษตรกร

แห่งชาต/ิสภาเกษตรกรจังหวัดตากตลอดจน

เผยแพร่และขับเคลื่อนการดําเนินงานตาม

ยุทธศาสตร์สภาเกษตรกรแห่งชาติ โดยใช้การ

ประชุมคณะทํางานสภาเกษตรกรระดับอําเภอ 

๙ อําเภอ ในคร้ังแรกของปงีบประมาณ 

- สนับสนุนให้เครือข่ายสภาเกษตรกร 

สามารถปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่ที่ได้รับ

มอบหมายจากสภาเกษตรกรแห่งชาติ /สภา

เกษตรกรจังหวัดตาก ได้ต่อเนื่อง โดยร่วม

ประชุมหรือร่วมปฏิบัติงานไตรมาสละ ๑ คร้ัง 

- สกจ./สกช. มีเครือข่าย

ผู้แทนเกษตรกรระดับตําบล 

หมู่บ้าน และบุคคลอื่นๆ ที่

ไ ด้ รั บ ก า ร แ ต่ ง ตั้ ง เ ป็ น

คณะทํางานสภาเกษตรกร

จังหวัด ช่วยสนับสนุนการ

ดําเนินงานตามอํานาจหน้าที่

ให้บรรลุตามเจตนารมณ์แห่ง

พระราชบัญญัติสภาเกษตรกร

แห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๓ 

 

๒๖๕,๓๒๒.๖๒ 

(ค่าเบ้ียประชุม) 
 

หมายเหตุ :  

ขับเคลื่อนโดยกลไกการ

ดําเนินงานของคณะทํางานฯ 

ซ่ึงเบิกคา่เบี้ยประชุมฯ 

ในหมวดคา่ตอบแทน และ

หมวดงบดําเนินงาน 

๑.๒) กิจกรรมจัดประชุมรับฟัง

ความคิดเห็นร่างกฎหมายเพื่อ

การแก้ไขปัญหาที่ดินอย่างยั่งยืน 

๔ ฉบับ (การปฏิ บัติงานตาม

ภารกิจสภาเกษตรกรแห่งชาติ 

โดย ใช้ ก ล ไก เค รื อ ข่ า ย สภา

เกษตรกรจังหวัดตาก)  

จัดประชุมรับฟังความคิดเห็นร่างกฎหมายเพื่อ

การแก้ไขปัญหาที่ดินอย่างย่ังยืน ๔ ฉบับ

ประกอบด้วย ๑.) ร่าง พรบ.ว่าด้วยภาษีที่ดิน

และอัตราก้าวหน้า ๒.) ร่าง พรบ. ธนาคาร

ที่ดิน ๓.) ร่าง พรบ. ว่าด้วยสิทธิชุมชนในการ

จัดการที่ดิน และทรัพยากร และ ๔.) ร่าง 

พรบ. กองทุนยุติธรรม ให้แก่ตัวแทนเครือข่าย

คณะทํางานสภาเกษตรกรระดับอําเภอ เพื่อ

เป็นแกนนําในการเผยแพร่การร่างกฎหมาย

เพื่อการแก้ไขปัญหาที่ดินอย่างย่ังยืน ๔ ฉบับ 

ในพื้นที่  ๙ อําเภอ จังหวัดตากและเตรียม

ความพร้อมเป็นผู้ปฏิบัติงานรวบรวมแบบ

เสนอร่างกฎหมายจากเกษตรกรที่เห็นขอบใน

การผลักดันร่างกฎหมายดังกล่าวให้กับสภา

เกษตรกรจังหวัดตาก 

สํานักงานสภาเกษตรกรจังหวัด

ตาก จัดประชุมรับฟังความ

คิดเห็นร่างกฎหมายเพื่อแก้ไข

ปัญหาที่ดิ นอ ย่าง ย่ัง ยืน ๔ 

ฉบับ เมื่อวันที่  ๖ มิถุนายน 

๒๕๕๗ ณ ห้องประชุมสนง.

สกจ.ตาก อ.เมืองตาก จ.ตาก 

โดยเ รียนเชิญคุณประยงค์ 

ดอกลําไย นําเสนอข้อมูลฯ 

เพื่ อ เป็ นการ เต รียมความ

พร้อมในการดําเนินงานของ

สมาชิกสภาฯ ซึ่งต้องเป็นผู้รับ

หน้าที่ในการรวบรวมรายชื่อ

จากเกษตรกร ในการย่ืนเสนอ

ร่างกฎหมายฯ  

๑๘,๗๔๖ 
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แผนงาน/โครงการ/กจิกรรม การดาํเนนิงาน ผลลพัธ ์ งบประมาณ 

๒. การประชุมสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัด ๖๐๕,๐๐๐ 

๒.๑)  ประชุมสภาเกษตรกร

จังหวัดตาก 

 - อํานวยการและสนับสนุน

การจัดประชุมสภาเกษตรกร

จั งหวั ดตาก  ตามแผนการ

ประชุมฯเป็นไปตามข้อบังคับ

สภาเกษตรกรแห่งชาติ ว่าด้วย

การประชุม  และระ เ บียบ ท่ี

เกี่ยวข้อง 

 - สรุปผลการประชุม และ

จัดทํารายงานการประชุมฯ  

- ดําเนินการและติดตามการ

นํามติของท่ีประชุมไปสู่การ

ปฏบัิต ิ

- ปี ง บ ปร ะม าณ  ๒ ๕๕ ๗ จั ด

ประชุมสภาเกษตรกรจังหวัดตาก 

รวม ๖ ครั้ ง  และมีการติดตาม 

สรุปผลการปฏิบัติงานตามมติที่

ประชุมสภาเกษตรกรจังหวัดตากใน

แต่ละครั้ง อน่ึง หากการประชุมฯ 

ครั้งใดมีวาระหารือเกี่ยวข้องกับ

หน่วยงานอื่นๆ สภาเกษตรกร

จังหวัดตาก ได้เรียนเชิญผู้แทน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมหารือ

ในการประชุมฯ เพื่อให้สมาชิกสภา

เกษตรกรจังหวัดตากได้รับทราบ

ข้อมูลข้อเท็จจริง และรวบรวม

ข้อมูลประกอบการจัดทําข้อเสนอ

เพื่อการแก้ไขปัญหาและพัฒนา

เกษตรกรรมเสนอหน่วยงานที่

เกี่ยวขอ้งพิจารณาดําเนินการ 

๖๔๑,๐๐๐ 

(ค่าเบ้ียประชุม) 

 

๓. การประชุมสภาเกษตรกรแห่งชาติ/คณะกรรมการ/คณะทํางาน สภาเกษตรกรแห่งชาติ ๒๐๓,๗๐๓.๑๒ 

๓.๑) ประชุมสภาเกษตรกร

แห่งชาติ/คณะกรรมการ/

คณะทํางาน สภาเกษตรกร

แห่งชาติ 

 - ประธานสภาเกษตรกร

จังหวัดตาก 

เข้าร่วมประชุมสภาเกษตรกร

แห่งชาติ และเข้าร่วมประชุมฯ 

ในฐานะคณะกรรมการ/

คณะทํางาน สภาเกษตรกร

แห่งชาติ 

- ประธานสภาเกษตรกรจังหวัด

ตาก ได้รับแต่งต้ังเข้ารว่มเป็น

คณะกรรมการ/คณะอนุกรรมการ 

สภาเกษตรกรแหง่ชาติ รวม 

๓ คณะ ประกอบด้วย 

๑.) คณะทํางานด้านยุทธศาสตร์

ก า ร ขั บ เ ค ลื่ อ น แ ผ น พั ฒ น า

เกษตรกรรมและงบประมาณ 

๒.) คณะกรรมการส่งเสริมและ

พัฒนาศักยภาพในการแข่งขันทาง

การเกษตร สิทธิเกษตรกร  สิทธิ

ที่ดินทํากิน  สิทธิการเข้าถึงแหล่ง

ทุนและหน้ีสินเกษตรกร 

๓.) คณะอนุกรรมการนโยบายสื่อ

สาธารณะภาคเกษตรกรรม แบบมี

ส่วนร่วม 

๒๐๓,๗๐๓.๑๒ 
 

หมายเหตุ :  

คา่ใช้จ่ายในการ

เดินทางไปปฏิบัติงาน

ของประธานสภา

เกษตรกรจังหวัดใน

ฐานะคณะกรมการ/

คณะทํางาน ของสภา

เกษตรกรแห่งชาติ 

เบกิจา่ยจาก

งบประมาณของ

สํานักงานสภา

เกษตรกรแห่งชาติ โดย

สํานักงานสภา

เกษตรกรจังหวัด

สํารองค่าใข้จา่ย

ดังกล่าวไปก่อน 
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แผนงาน/โครงการ/กจิกรรม การดาํเนนิงาน ผลลพัธ ์ งบประมาณ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒ :  บูรณาการจัดทําแผนแม่บทเพื่อพัฒนาเกษตร กรรมจากล่างสู่บน ๔๖๔,๔๙๒ 

๑. โครงการจัดทําแผนพัฒนาเกษตรกรรมจังหวัดตาก ๔๖๔,๔๙๒ 

๑.๑) รวบรวมวิเคราะห์ข้อมูล

พื้นฐานการเกษตรระดับจังหวัด

จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

 - สํานักงานสภาเกษตรกรจังหวัดตาก

รวบรวมวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานการเกษตร

ระดับจังหวัดจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

 - สภจ.ตาก มีข้อมูลพื้นฐาน

ด้านการเกษตรจากหน่วยงาน

ที่ เกี่ ยว ข้อง เพื่ อ เป็ น ข้อมูล

ประกอบ การพิจารณาจัดทํา

แ ผ น พั ฒ นา เ ก ษ ตร ก ร ร ม

จังหวัดตาก 

- 

๑.๒) ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ

วิทยากรกระบวนการการจัดทํา

แผนพัฒนาการเกษตร 

- คณะทํางานสภาเกษตรกรระดับอําเภอ

พิจารณาคัดเลือกผู้แทนเกษตรกร/คณะทํางานฯ 

จํานวน ๔๐ คน ท่ีสามารถเป็นวิทยากรถ่ายทอด

ความรู้การจัดทําแผนเพื่อให้คําแนะนําในการ

จัดทําแผนฯ ในแต่ละตําบล อําเภอ  

- สํานักงานสภาเกษตรกรจังหวัดตากจัดอบรม

ซักซ้อมแนวทางการจัดทําแผนให้แก่วิทยากรให้

เป็นไปในแนวทางเดียวกัน รวมท้ังจัดทําปฏิทิน

การจัดทําแผนในระดับตําบลอําเภอ 

 - สํานักงานสภาเกษตรกร

จั ง ห วั ด ต าก จั ด ฝึ ก อ บ ร ม

วิทยากรกระบวนการการจัดทํา

แผนฯ ให้แก่ ตัวแทนผู้ แทน

เกษตรกรฯ จํานวน ๔๐ คน 

และผู้แทนเกษตรกรดังกล่าวนํา

ผลจากการฝึกอบรมฯ เพื่อให้

คําแนะนําแก่เกษตรกรในการ

จัดทําแผนฯ ในแต่ละตําบล 

อําเภอ 

๑๖๐,๗๕๐ 

๑.๓) จัดประชุมระดมความ

คิดเห็นการจัดทําแผนพัฒนา

เ ก ษ ต ร ก ร ร ม ร ะ ดั บ ตํ า บ ล 

(ป ร ะ เ ด็ น ปั ญ ห า /แ น ว ท า ง

พัฒนา/โครงการ)  

- สํานักงานสภาเกษตรกรจังหวัด จัดประชุม

ระดมความคดิเห็นในการจัดทําแผนฯ ในระดับ

อําเภอๆ ละ ๑ ครัง้ๆ ละ ๑ วัน รวม ๙ อําเภอ 

โดยเชิญผู้แทนเกษตรกรระดับหมู่บ้าน /ตําบล 

ผู้นําชุมชน ผู้แทนองค์กรเกษตรกร ผู้แทนกลุ่ม

อาชีพเกษตรกร และผู้ แทนหน่วยงานที่

เกี่ ย ว ข้อง  ทั้ ง น้ี วิ ธี การ ดํา เ นินการระดม

ความเห็นใหแ้บ่งระดับตําบล 

สํ า นั ก ง านส ภา เ กษตรก ร

จังหวัดตากได้ข้อมูล ประเด็น

ปั ญ ห า /แ น ว ท า ง พั ฒ น า /

โครงการ จากการนําเสนอ

ของเกษตรกรทุกตําบลของ

จังหวัดตาก 

๒๒๒,๕๕๕ 

๑.๔) จัดประชุมระดมความ

คิดเห็นเพื่อวิเคราะห์ศักยภาพ

การเกษตร (SWOT) กําหนด

วิ สัยทัศน์  พันธกิจ ประเด็น

ยุ ท ธ ศ า ส ต ร์ ก า ร พั ฒ น า

เกษตรกรรมระ ดับจั งหวั ด 

กําหนดกลยุทธ์การดําเนินงาน 

แผนงาน/โครงการและตัวชีว้ัด 

- คณะทํางานด้านยุทธศาสตร์ฯ สภจ.ตาก และ

สํานักงานสภาเกษตรกรจังหวัดตาก จัดประชุม

คณะทํางานด้านยุทธศาสตร์ฯ สภจ.ตาก โดย

เรียนเชิญหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องภาคเกษตรกรรม

พื้น ท่ีจังหวัดตาก เข้ าร่วมประชุม เพื่อร่ วม

พิจารณาแผนงาน /โครงการซึ่งเกิดจากการ

รวบรวมและวิ เคราะห์ประเด็นปัญหาและ

แนวทางพัฒนาจากเกษตรกรพืน้ท่ีจังหวัดตาก 

สภาเกษตรกรจังหวัดตาก ได้ 

(ร่าง) แผนพัฒนาเกษตรกรรม

จังหวัดตาก 

(ขับเคลื่อนโดยกลไก

การดําเนินงานของ

คณะทํ า ง าน ด้ า น

ยุทธศาสต ร์ฯ  ซ่ึ ง

เบิกค่าเบี้ยประชุมฯ 

ในหมวดค่าตอบแทน 

แ ล ะ ห ม ว ด ง บ

ดําเนินงาน) 

๑.๕) จัดประชาพิจารณ์รับฟัง

ค ว า ม คิ ด เ ห็ น เ พื่ อ ป รั บ ป รุ ง

แผนพัฒนาฯ ก่อนเสนอ สกจ. 

และ สกช. 

- จัดประชาพิจารณ์ (ร่าง) แผนพัฒนา

เกษตรกรรมจังหวัดตาก พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๖๐ 

โดยเชิญผู้แทนภาคส่วนท่ีเกี่ยวข้องเข้าร่วม

ประชาพิจารณ์ฯ 

ภาคส่วนท่ีเกี่ยวข้อง มีส่วนร่วม

ในการแสดงความคิดเห็น ต่อ

(ร่าง) แผนพัฒนาเกษตรกรรม

จังหวัดตาก 

๘๑,๑๘๗ 
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แผนงาน/โครงการ/กจิกรรม การดาํเนนิงาน ผลลพัธ ์ งบประมาณ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓ : จัดทําฐานข้อมูลด้านการเกษตรเพื่อประกอบการตัดสินใจ 333619.5๐ 

๑. การจัดทําฐานข้อมูลด้านการเกษตรของสํานักงานสภาเกษตรกรจังหวัด 1๘๔,559.5๐ 

1.๑) ข้อมูลด้านการเกษตร ข้อมูล

จํานวนครัวเรอืนเกษตรกร จํานวน

ประชากร พื้นที่ถือครองทาง

การเกษตร ผลิตภัณฑ์มวลรวม

ภาคเกษตรกรรม คุณภาพดิน 

แหล่งนํ้า การผลิตสินค้าที่สําคัญ

ทางเศรษฐกิจ การผลิตสินค้า

ปลอดภัย ภัยพบิัติ ข้อมูลการผลิต

ต้นทุน รายได้สินค้า เศรษฐกิจ

หลักในจังหวัดฯลฯ 

 

- ศึกษา รวบรวม ข้อมูลด้าน

ก า ร เ ก ษ ต ร  ข้ อ มู ล จํ า น ว น

ครัว เรือนเกษตรกร จํ านวน

ประชากร พื้นท่ีถือครองทาง

การเกษตร ผลิตภัณฑ์มวลรวม

ภาคเกษตรกรรม คุณภาพดิน 

แหล่งนํ้า การผลิตสินค้าท่ี

สําคัญทางเศรษฐกิจ การผลิต

สนิค้าปลอดภัย ภัยพิบัติ ฯลฯ  

หมายเหตุ : ข้อมูลทุติยภูมิจาก

หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

- การจัดทําเอกสารเผยแพร่ 

เพื่อการประกอบ การตัดสินใจ

ในประกอบอาชีพเกษตรกรรม 

- วิเคราะห์ ประมวลผล ข้อมูล

สภาพปัญหาด้านการเกษตร ซึ่ง

ได้ รั บจากการ นํา เสนอจาก

คณะทํางานสภาเกษตรกรระดับ

อําเภอ จัดทําเป็นข้อเสนอเพื่อ

การแก้ไขและพัฒนาประสาน

หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องพิจารณา

ดําเนินการ 

- เกษตรกรมีขอ้มูลด้านการเกษตรเพื่อ

ประกอบการตัดสินใจและปรบัปรุงการ

ประกอบอาชีพเกษตรกรรม 

 - สภาเกษตรกรจังหวัด มีฐานข้อมูล 

ดังนี ้

1. ข้อมูลพืน้ฐานด้านการเกษตรและ

สหกรณ์ระดับจังหวัด ระดับอําเภอและ

ระดับตําบล 

2. ข้อมูลจํานวนเกษตรกรในระดับ

หมู่บ้าน ตําบล ระดับอําเภอ 

3. ข้อมูลองค์กรการเกษตร 

4. ข้อมูลผู้แทนสภาเกษตรระดับหมู่บ้าน 

ระดับตําบล และระดับอําเภอ 

5. ข้อมูลด้านการผลิต และการตลาด 

เพื่อประกอบการตัดสินใจของเกษตรกร 

6. ข้อมูลเพื่อการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ 

7. ข้อมูลจากการสํารวจปัญหา  ความ

ต้องการแกไ้ขปัญหาและพัฒนาการ

เกษตรในพืน้ที ่

8. ข้อมูลจากการหารือวิธีการผลิต 

การตลาด ต้นทนุรายได้สินคา้เกษตรที่

สําคัญในจังหวัด 

9. การจัดทําสรุปผลการประชุมสภา

เกษตรกรจังหวัด และคณะทํางานของ

สภาเกษตรกรจังหวัด 

10.ข้อมูลเกษตรกรดีเด่นและปราชญ์

เกษตรสาขาต่างๆ ในพื้นที ่

1๘๔,559.5๐ 

๒.) โครงการสื่อสารงานสภาสู่ประชาชน ๑๔๙,๐๖๐ 

๒.๑) โครงการสื่อสารงานสภาสู่

ประชาชน 

ประชาสัมพันธ์ /เผยแพร่แนวทาง

การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์สภา

เกษตรกรแห่งชาติ  ปี  ๒๕๕๖ – 

๒๕๕๙ สู่การปฏิบัติเพื่อการพัฒนา

ภาคเกษตรกรรมอย่างยั่งยืน/การ

ดํ าเนิ นงานสภาเกษตรกรและ

ข่าวสารด้านการเกษตรแก่คนใน

องค์กรสภาเกษตรกร/เกษตรกร/

ประชาชนทั่วไป 

- บุคลากรในองค์กรสภาเกษตรกร/

เกษตรกร/ประชาชนทั่วไป ได้รับทราบ

ข้อมูลข่าวสารด้านการเกษตรและการ

ดําเนินงานของสภาเกษตรกรจังหวัด/

สภาเกษตรกรแหง่ชาติ 

๑๔๙,๐๖๐ 
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แผนงาน/โครงการ/กจิกรรม การดาํเนนิงาน ผลลพัธ ์ งบประมาณ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ (สกช.) ที่ ๔ :  สร้างความม่ังคั่ง มั่นคง และยั่งยืนในอาชีพเกษตรกรรม 892,778.53 

๑.โครงการสนับสนุนนโยบายการรักษาเสถียรภาพราคาสินค้าเกษตรและแก้ไขปัญหาด้าน

การเกษตรอื่นๆ 

๖๔,๗๗๔ 

๑.๑) การจัดทํา ข้อ เสนอแนว

ทางการพัฒนาและแก้ไขปัญหา

เกษตรกรรม 

- จัดประชุมระดมความคิดเห็นเกษตรกร 

สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัด ผู้ แทน

องค์กรเกษตร เพื่อให้ได้ประเด็นปัญหา

หรอืแนวทางพัฒนา ปูองกัน แก้ไข 

- ประสานข้อมูลจากผู้แทนเกษตรกร

ระดับตําบล ผู้แทนเกษตรกรระดับหมู่บ้าน

ผู้ประสานงานเครือข่าย เพื่อให้ได้ข้อมูล

ปัญหา แนวทางการแก้ปัญหา ปูองกัน 

แก้ไขที่หลากหลายรอบด้าน 

- นําปัญหาประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

เพื่อปูองกันหรือแกไ้ข 

- ส่งต่อปัญหาที่เกินขีดความสามารถแก้ไข

ได้ในระดับพื้นที่ให้สํานักงานสภาเกษตรกร

แหง่ชาติ 

- หน่วยงานทีเ่กี่ยวขอ้ง

ระดับพื้นที่รับฟงัและร่วม

ดําเนินการแกไ้ขและ

พัฒนาตามข้อเสนอของ

สภาเกษตรกรจังหวัดตาก 

๖๔,๗๗๔ 
 

หมายเหตุ :  

ขับเคลื่อนโดยกลไกการ

ดําเนินงานของ

คณะทํางานฯ ซ่ึงเบิกคา่

เบี้ยประชุมฯ 

ในหมวดคา่ตอบแทน 

และหมวดงบดําเนินงาน 

๒. โครงการยกระดับความคดิตดิอาวุธทางปัญญาสร้างสัมมาชพีทั่วแผ่นดิน ๑๘๗,๘๘๐ 

๒.๑) โครงการยกระดับความคิด

ติ ด อ า วุ ธ ท า ง ปั ญ ญ า ส ร้ า ง

สัมมาชีพท่ัวแผ่นดนิ 

 - จัดประชุมคณะทํางานสภาเกษตรกรระดับ

อําเภอระดมความเห็นคัดเลือกสัมมาชีพ

ต้นแบบ เสนอสภาเกษตรกรจังหวัดพิจารณา

คัดเลือก จังหวัดละ ๒ แหง่ 

- เกษตรกรที่ได้รับการคัดเลือกสัมมาชีพ

ต้นแบบร่วมกับสภาเกษตรกรจังหวัดตาก

จัดทําแผนขอรับการสนับสนุนงบประมาณ

ใหส้อดคล้องกับวัตถุประสงค์ เปูาหมาย 

และตัวช้ีวัด โครงการฯ ตามที่สภาเกษตรกร

แหง่ชาติกําหนด 

- สํานักงานสภาเกษตรกรจังหวัดตาก 

สนับสนุนวัสดุการผลิต การปรับปรุงแปลง 

และวัสดุประกอบการฝึกอบรม เตรียม

ความพร้อมเป็นฐานการถ่ายทอดความรู้

ให้แก่เกษตรกร 

- เกษตรกรเข้ารับการฝึกอบรม/ศึกษาดู

งาน แห่งละ ๕๐ ราย (ตามแนวทาง สกช. 

กําหนด ๔๕ ราย/แห่ง) 

- สํานักงานสภาเกษตรกรจังหวัดตาก 

ติดตามประเมินผล/รวบรวมองค์ความรู้ 

จัดทําเป็นเอกสารเผยแพร่ 

 - จังหวัดตาก มีแหล่ง

เรียนรู้สัมมาชีพต้นแบบ

ด้านการเกษตร ๒ แห่ง 

มีเกษตรกรผู้ที่ผา่นการ

ฝึกอบรมฯ จํานวน ๙๓ 

ราย ร้อยละ ๘๙ (๘๓ ราย) 

มีความรู้ความเข้าใจเทคนิค

การประกอบสัมมาชีพ

ต้นแบบทั้ง ๒ แห่ง ได้ดี – ดี

มาก และจากการติดตาม

ประเมนิผลเกษตรกรที่ผา่น

การฝึกอบรมฯ ร้อยละ ร้อย

ละ ๖๕.๕๙ (๖๑ ราย) 

สามารถนําความรู้จาก

การศึกษาดูงานสัมมาชีพ

ต้นแบบไปขยายผลและ

ประยุกต์ใช้ในการประกอบ

อาชีพเกษตรกรรมของต้น

เองได ้ 

๑๘๗,๘๘๐ 
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แผนงาน/โครงการ/กจิกรรม การดาํเนนิงาน ผลลพัธ ์ งบประมาณ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ (สกช.) ที่ ๔ :  สร้างความม่ังคั่ง มั่นคง และยั่งยืนในอาชีพเกษตรกรรม 892,778.53 

๓. การบูรณาการความร่วมมอืกับหน่วยงานอื่น (งบประมาณจากหน่วยงานอื่นๆ) ๒๓๒,๕๐๐ 

๓.๑) โครงการประชุมสัมมนา

พัฒนาอาชีพการเลี้ยงโคขุน

ของเกษตรกรตําบลแม่ท้อ 

- สมาชิกสภาฯ ประสานนายกองค์การบริหาร

ส่วนตําบลในการดําเนินการจัดสัมมนาพัฒนา

อาชีพให้กับกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงโค ตําบลแม่ท้อ 

ในเบือ้งต้น 

 - สกจ.ตาก จัดทําโครงการฯ เสนอขอ

งบประมาณสนับสนุนการจัดประชุม สัมมนาฯ

จาก อบต.แม่ท้อ (หนังสือ สกจ.ตก ท่ี ๐๒๐๘/

๒๒๓ ลว ๓๐ พ.ค. ๕๗) 

- อบต.แมท้่อ สนับสนุน

งบประมาณ จํานวน 

๑๒,๕๐๐ บาท 

- สภจ.ตาก ๓,๖๐๐ 

บาท 

- จัดประชุมสัมมนา

พัฒนาอาชพีการเลีย้งโค

ขุนของเกษตรกรตําบล

แมท้่อ เมื่อวันท่ี ๑๘ 

มถิุนายน ๒๕๕๗ ณ 

ห้องประชุม อบต.แมท้่อ 

อ.เมอืงตาก จ.ตาก 

๑๒,๕๐๐ 

(อบต.แมท้่อ) 

๓.๒) โครงการส่งเสริมอาชีพ

เกษตร ลดการบุกรุกปุา ยั่งยืน 

ภายใต้โครงการเตรียมความ

พรอ้ม มุง่สู่ประชาคมเศรษฐกิจ

อาเซียน (AEC) (การปลูก

มะละกอพันธุ์ฮอลแลนด์) 

เมื่อวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๗ ณ ห้องประชุม

สํานักงานสภาเกษตรกรจังหวัดตาก นายสมชัยฐ์ 

หทยะตันย์ติ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก กรุณาให้

เกียรติเข้าร่วมประชุมพบปะสมาชิกสภาเกษตรกร

จังหวัดตาก เพื่อมอบนโยบายรวมทั้งให้คําแนะนํา

ในแนวทางการแก้ไขปัญหาและพัฒนาภาค

เกษตรกรรมของจังหวัดตาก โดยในการประชุมฯ 

ดังกล่าว สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดได้สรุป

ประเด็นปัญหาและภาพรวมความต้องการจาก

เกษตรกรซึ่งประมวลผลจากการลงพื้นที่ประชุม

จัดทําแผนพัฒนาเกษตรกรรมระดับตําบล/อําเภอ 

เรียนผู้ว่าราชการจังหวัดตากทราบ และประเด็น

หนึ่งคอืเรื่อง การส่งเสริมการเกษตรกรรมที่มี

อนาคต อาทิ การปลูกมะละกอ (พันธ์ุฮอลแลนด์) 

ซึ่งเป็นพืชที่ตลาดมคีวามต้องการ และมีระยะปลูก

สั้นเห็นผลไว จากข้อเสนอข้างต้นการการนําเสนอ

ข้อมูลข้างต้น ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก ได้มีดําริให้

สํานักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดตาก และ

สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

จังหวัดตาก จัดทําโครงการปลูกพชืคนืปุาโดยให้

งบประมาณสนับสนนุ จํานวน ๑๐๐,๐๐๐ บาท 

เพื่อจัดหาเมล็ดพันธ์ุมะละกอ (ฮอลแ์ลนด์) แจกจ่าย

ให้กับเกษตรกรโดยให้หน่วยงานดังกล่าวประสาน

สํานักงานสภาเกษตรกรจังหวัดตาก แนะนําเรื่อง

การจัดหาเมล็ดพันธ์ุมะละกอ และคัดเลือกรายช่ือ

เกษตรกรรับเมล็ดพนัธ์ุมะละกอ จํานวน ๗๐ ราย 

-สํานักงาน

ทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อมจังหวัดตาก ได้

สนับสนุนการจัดหาเมล็ด

พันธุ์มะละกอ (พันธุ์

ฮอลแลนด)์ ตามข้อสั่งการ

ของผู้ว่าราชการจังหวัด

ตากและข้อเสนอของ

สมาชิกสภาเกษตรกร

จังหวัดตาก โดยไดม้กีารสง่

มอบเมล็ดพันธุ์มะละกอ 

จํานวน ๒ ก.ก. ใหแ้ก่สภา

เกษตรกรจังหวัดตากตาก 

เมื่อวันท่ี ๗ ส.ค. ๕๗ และ

มอบให้แก่เกษตรกรท่ี

ประสงค์ปลูกมะละกอไป

แลว้ จํานวน ๒๐ ราย เมื่อ

วันท่ี ๘ ส.ค. ๒๕๕๗ ณ 

อบต.วังจันทร ์โดย ผวจ.

ตาก ท้ังน้ีจะสง่มอบเมล็ด

พันธุ์มะละกอ จํานวน ๕ 

ก.ก. เพื่อแจกจ่ายให้แก่

เกษตรกรเพิ่มเติม ภายใน

เดอืนธันวาคม ๒๕๕๗ 

๑๐๐,๐๐๐ 

(สนง.ทสจ.ตาก) 

 



 

 

22 

 

แผนงาน/โครงการ/กจิกรรม การดาํเนนิงาน ผลลพัธ ์ งบประมาณ 

๓.๓) โครงการสง่เสรมิการปลูกบุก

สร้างอาชีพ สรา้งจิตสํานกึรักปุาอยู่

รว่มกับปุาอย่างยั่งยืน ภายใต้

โครงการเตรยีมความพรอ้มมุ่งสู่

ประชาคมเศรษฐกจิอาเซียน (AEC) 

- สืบเนื่องการประชุมปราบปราม

หยุดยั้งการบุกรุกทําลายทรัพยากร

ปุาไม้ประจําปี ๒๕๕๗ เมื่อวันท่ี ๒๒ 

– ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๕๗ ณ ตําบล

แม่กลอง อําเภออุ้มผาง จังหวัดตาก 

ในการจัดกิจกรรมดังกล่าวมีราษฎร 

ตําบลแมก่ลอง อําเภออุ้มผาง จํานวน 

๔๐ ราย ส่งมอบคืนพื้นท่ีท่ีทํากินซึ่ง

เจ้าหน้าท่ีปุาไม้แจ้งว่าอยู่ในเขตพื้นท่ี

ปุาไม้คืนให้กับภาครัฐด้วยความ

สมัครใจ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน

ให้กับราษฎรท่ีส่งคืนพื้นท่ีปุาซึ่งต้อง

ข า ด พื้ น ท่ี ทํ า กิ น  จั ง ห วั ด ต า ก 

สํานักงานสภาเกษตรกรจังหวัดตาก 

จัดทําโครงการฯ เสนอของบประมาณ

สนับสนุนการส่งเสริมการปลูกบุก 

(หนังสือ สกจ.ตก ท่ี ๐๒๐๘/๓๓๐ ลว 

๗ ส.ค. ๕๗) 

- สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่ งแวดล้ อมจั งหวั ดตาก 

สนับสนุนการจัดหาหัวพันธุ์บุก

จํานวน ๒,๐๐๐ ก.ก. (หนังสือ 

ทสจ .ตาก ท่ี  ตก  ๐๐๑๓ .๑ /

๑๒๐๖ ลว ๑๕ ส.ค. ๕๗) 

 - มอบหัวพันธุ์ บุกให้แก่

เกษตรกรอําเภออุ้มผาง จํานวน 

๒๐ ราย เมื่อวันท่ี ๖ กันยายน 

๒๕๕๗ 

๑๒๐,๐๐๐ 

(สนง.ทสจ.ตาก) 

๔. การบูรณาการพัฒนาและแก้ไขปัญหาด้านการเกษตรแบบมีส่วนร่วม ๔๐๗,๖๒๔.๕๓ 

๔.๑ )  การปฏิ บั ติ งานของสภา

เกษตรกรจังหวัดตาก/สมาชิกสภา

เกษตรกรจังหวัดตาก/คณะทํางาน

และผู้ปฏิ บั ติงานสภาเกษตรกร

จังหวัดตาก ตามคําสั่งแต่งต้ังให้เข้า

ร่ ว ม เ ป็ น ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร /

คณะอนุกรรมการ /คณะทํางาน 

เพื่อเ ป็นผู้แทนเกษตรกรในการ

นํา เสนอสภาพปัญหาและแนว

ทางแ ก้ ไ ข ปัญหา และพั ฒนา ท่ี

เกี่ยวข้องกับภาคเกษตรกรรม และ

ตามหนังสือเชิญเข้าร่วมประชุมฯ 

ของหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง และ สภา

เกษตรกรแห่งชาติ 

 

- เข้ารว่มชีแ้จงระดมความคิดเห็นท่ี              

หน่วยงานอ่ืนจัด 

- ชี้แจงสร้างความเข้าใจในการ

ประชุมเรยีกรอ้งของเกษตรกร 

- เ ข้ า ร่ ว ม ป ร ะ ชุ ม ใ น ฐ า น ะ

คณะกรรมการ/คณะอนุกรรมการ/

ค ณ ะ ทํ า ง า น  เ พื่ อ เ ป็ น ผู้ แ ท น

เกษตรกรในการนําเสนอสภาพ

ปัญหาและแนวทางแก้ไขปัญหาและ

พั ฒ น า ท่ี เ กี่ ย ว ข้ อ ง กั บ ภ า ค

เกษตรกรรม 

 

- มีการพัฒนาและแก้ไขปัญหา

ภ า ค เ ก ษ ต ร ก ร ร ม  ผ่ า น

กระบวนการมีส่วนร่วมและบูรณา

การดําเนินงานร่วมกับหน่วยงานท่ี

เกี่ยวข้อง 

- เกษตรกร/องค์กรเกษตรกร  

มีตัวแทนเกษตรกร ในการเข้า

ร่วมประชุมระดมความเห็น /

คณะกรรมการที่เกี่ยวข้องในการ

แก้ไขปัญหา 

- เกษตรกรได้รับการสื่อสาร

นโยบายจากการดํา เ นินงาน

มาตรการภาครัฐท่ีเกี่ยวข้องได้

ชัดเจน ลดความขัดแย้งและการ

รวมตัวเรยีกรอ้งของเกษตรกร 

- เกษตรกร องค์กรเกษตรกร 

หน่วยงานภาครัฐ และเอกชน 

ทราบและเข้าใจ อํานาจหน้าท่ี/

แนวทางการดําเนินงานของสภา

เกษตรกร  

๔๐๗,๖๒๔.๕๓ 
 

หมายเหตุ :  

ขับเคลื่อนโดยกลไก

การดําเนินงานของ

คณะทํางานฯ ซ่ึงเบิก

คา่ใช้จ่ายในการ

เดินทางไปปฏิบัติงาน 

ในหมวดงบดําเนินงาน 
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ส่วนท่ี 2 

 

 

ผลการดําเนินงานท่ีสําคัญ 

ในปีงบประมาณ ๒๕๕๗ 
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ผลการดําเนนิงานที่สําคัญในปงีบประมาณ ๒๕๕๗ 

 

การดาํเนนิโครงการภายใต้ยุทธศาสตร์สภาเกษตรกรแห่งชาติ 

และการจัดทําข้อเสนอเชิงนโยบายเพื่อการพฒันาและการแก้ไขปญัหาระดับพื้นที่ 

 
 

             เพื่อให้การดําเนินงานตามบทบาทหน้าที่ของสภาเกษตรกรจังหวัด ซึ่งกําหนดไว้ตาม

พระราชบัญญัติสภาเกษตรกรแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๓ มาตรา ๓๓ เป็นไปเพื่อเกษตรกรอย่างแท้จริง 

นําไปสู่การพัฒนาภาคเกษตรกรรมและระบบเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศอย่างยั่งยืนในอนาคต บรรลุ

ตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญในการจัดตั้งสภาเกษตรกรแห่งชาติเพื่อให้ทําหน้าที่เป็นตัวแทนของ

เกษตรกรในการดําเนินกจิกรรมต่างๆ เก่ียวกับเกษตรกรรม  

ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ สภาเกษตรกรแห่งชาติ ได้กําหนดให้สภาเกษตรกรจังหวัด

ดําเนินงานโครงการ ๕ โครงการหลักภายใต้ยุทธศาสตรส์ภาเกษตรกรแห่งชาติ ประกอบด้วย 

๑.) โครงการจัดตั้งและสร้างเครือข่ายสภาเกษตรกรระดับตําบลและระดับ

อําเภอ 

๒.) โครงการจัดทําแผนแม่บทเพื่อพัฒนาเกษตรกรรมจังหวัด 

๓.) โครงการสนับสนุนนโยบายการรักษาเสถียรภาพราคาสินค้าเกษตรและ

แกไ้ขปัญหาด้านการเกษตรอื่น 

๔.) โครงการยกระดับความคิดติดอาวุธทางปัญญาสรา้งสัมมาชีพทั่วแผ่นดิน 

๕.) โครงการสื่อสารงานสภาสู่ประชาชน 

ทั้งนี้ เพื่อให้การดําเนินงานโครงการฯ ดังกล่าวข้างต้น เกิดประโยชน์สูงสุดแก่เกษตรกรพื้นที่

จังหวัดตาก สภาเกษตรกรจังหวัดตากได้ร่วมกันพิจารณาวางแผนการขับเคลื่อนการปฏิบัติงานและการใช้

จ่ายงบประมาณดําเนินงานโครงการหลัก ทั้ง ๕ โครงการภายใต้ยุทธศาสตรส์ภาเกษตรกรแห่งชาติ ดังนี้ 
 

         1) โครงการจัดตั้งและสร้างเครือข่ายสภาเกษตรกรระดบัตําบลและระดับอาํเภอ 

  ตามพระราชบัญญัติสภาเกษตรกรแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๓ ก าหนดให้สภาเกษตรกร

จังหวัด มีอ านาจหน้าที่ พัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งแก่เกษตรกร องค์กรเกษตรกร ประสาน

นโยบายและการด าเนินงานระหว่างองค์กรเกษตรกร เกษตรกร สถาบันวิจัย สถาบันการศึกษา และ

หน่วยงานของรัฐ ส่งเสริมและสนับสนุน เกษตรกร/องค์กรเกษตรกร/ยุวเกษตรกร การศึกษา ในการ

รวมกลุ่ม การฝึกอบรม และการถ่ายทอดเทคโนโลยี เสนอแนวทางพัฒนาและแก้ไขปัญหาภาค

เกษตรกรรมจัดท าเป็นแผนพัฒนาเกษตรกรรมจังหวัดเสนอต่อสภาเกษตรกรแห่งชาติ เพื่อบูรณาการ

เป็นแผนแม่บทพัฒนาเกษตรกรรมเสนอคณะรัฐมนตรี รวมทั้งการให้ค าปรึกษาและข้อแนะน าแก่

เกษตรกร  
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  ดังนัน้ เพื่อใหส้ภาเกษตรกรจังหวัดตากสามารถสะท้อนปัญหา/แนวทางแก้ไขปัญหา 

และการพัฒนาการเกษตรจากพื้นที่ได้อย่างครอบคลุมทุกพื้นที่ ได้ข้อมูลที่ถูกต้องรวดเร็ว ตลอดจน

เผยแพร่และสนับสนุนขับเคลื่อนงานตามยุทธศาสตร์สภาเกษตรกรแห่งชาติได้อย่างมีประสิทธิภาพ

เกิดประโยชน์สูงสุดแก่เกษตรกร สภาเกษตรกรจึงจ าเป็นต้องมีกลไกด าเนินงาน เชื่อมโยงการ

ปฏิบัติงานจากล่างสู่บน โดยจัดตั้งเครือข่ายสภาเกษตรกรระดับอ าเภอและเครือข่ายสภาเกษตรกร

ระดับต าบล  

การดําเนินโครงการ 

  เพื่อสนับสนุนภารกิจสภาเกษตรกรจังหวัดตากในการด าเนินงานในพื้นที่ระดับต าบล 

และหมู่บ้าน ที่ประชุมสภาเกษตรกรจังหวัดตาก ครั้งที่ ๓/๒๕๕๖ (วาระพิเศษ) เมื่อวันที่ ๑๗ 

เมษายน ๒๕๕๖ จึงมีมติเห็นชอบให้แต่งตั้งคณะท างานสภาเกษตรกรจังหวัดตากในแต่ละอ าเภอ 

รวม ๙ คณะๆ ละ ๑๑ คน ตามที่ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดตากเสนอ โดยมอบหมายให้สมาชิก

สภาเกษตรกรจังหวัดตากในแต่ละอ าเภอพิจารณาคัดเลือกคณะท างานจากผู้แทนเกษตรกรระดับ

ต าบล และระดับหมูบ่้าน ทั้งนีห้ากมีความจ าเป็นสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดตากสามารถพิจารณา

บุคคลอื่นซึ่งเห็นว่ามีความรู้ความสามารถเข้าร่วมเป็นคณะท างานได้ โดยสภาเกษตรกรจังหวัดตาก

ได้มีค าสั่งแต่งตั้งคณะท างานสภาเกษตรกรระดับอ าเภอ ๙ อ าเภอ จังหวัดตาก เมื่อวันที่ ๑๕ 

พฤษภาคม ๒๕๕๖และสนับสนุนให้คณะท างานฯ ได้มกีารประชุม/ปฏิบัติงานรว่มกันอย่างตอ่เนื่อง 

  ต่อมาส านักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ ได้มอบหมายภารกิจให้สภาเกษตรกร

จังหวัดด าเนินโครงการจัดตั้งและสร้างเครือข่ายสภาเกษตรกรระดับต าบล ระดับอ าเภอ  ภายใต้

ยุทธศาสตร์สภาเกษตรกรแห่งชาติ โดยมีเป้าหมายและวัตถุประสงค์คล้ายคลึงกับการตั้ ง

คณะท างานสภาเกษตรกรระดับอ าเภอ ๙ อ าเภอ จังหวัดตาก ดังนั้น สภาเกษตรกรจังหวัดตากจึง

พิจารณาด าเนนิโครงการฯ ดังกล่าว โดยใช้กลไกการด าเนินงานของคณะท างานสภาเกษตรกรระดับ

อ าเภอ ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดความต่อเนื่องในการปฏิบัติงานและได้ผู้แทนเครือข่ายสภาเกษตรกรที่ทราบ

บทบาทหน้าที่โดยรวมของสภาเกษตรกรจังหวัดมาปฏิบัติหน้าที่ร่วมกัน อย่างไรก็ดี เพื่อให้อ านาจ

หน้าที่เครือข่ายสภาเกษตรกรสอดคล้องกับวัตถุประสงค์โครงการจัดตั้งและสร้างเครือข่ายสภา

เกษตรกรระดบัต าบล ภายใต้ยุทธศาสตร์สภาเกษตรกรแห่งชาติ ที่ประชุมสภาเกษตรกรจังหวัดตาก 

ครั้งที่ ๙/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ได้มีมติเห็นชอบให้ ปรับปรุง/แก้ไข ค าสั่ง

คณะท างานสภาเกษตรกรระดับอ าเภอ ๙ อ าเภอ โดยได้มีค าสั่งแต่งตั้งคณะท างานสภาเกษตรกร

ระดับอ าเภอ ๙ อ าเภอ จังหวัดตาก ที่  ๑๒/๒๕๕๗ ลงวันที่  ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ 

เพื่อรองรับการขับเคลื่อนการด าเนินงานโครงการจัดตั้งและสร้างเครือข่ายสภาเกษตรกรระดับ

ต าบลระดับอ าเภอ จังหวัดตาก 
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  จากคําสั่งแต่งตั้งคณะทํางานสภาเกษตรกรระดับอําเภอ ๙ อําเภอ จังหวัดตาก ที่ ๑๒/

๒๕๕๗ ลงวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ คณะทํางานสภาเกษตรกรระดับอําเภอ ๙ อําเภอ จังหวัด

ตาก ได้มีการประชุม /ปฏิบัติงานร่วมกันอย่างต่อเนื่อง ไตรมาสละ ๑ ครั้ง ภารกิจหลักของ

คณะทํางานสภาเกษตรกรระดับอําเภอ ๙ อําเภอ จังหวัดตาก คือ เป็นกลไกในการขับเคลื่อนภารกิจ

สภาเกษตรกรจังหวัดตาก ภายใต้ยุทธศาสตร์สภาเกษตรกรแห่งชาติ และการสะท้อนปัญหาและการ

พัฒนาเกษตรกรรมจากล่างสู่บนครอบคลุมทุกพื้นที่ ได้ข้อมูลที่ถูกต้อง รวดเร็ว ประชาสัมพันธ์

ข้อมูลด้านการเกษตรสู่เกษตรกรตลอดจนประสานแนวทางแก้ไขปัญหาและพัฒนาเกษตรกรรม

ร่วมกับหน่วยงาน/องค์กรที่เกี่ยวข้อง  สรุปสาระสําคัญในการสนับสนุนการประชุม/การปฏิบัติงาน

คณะทํางานสภาเกษตรกรระดับอําเภอ ๙ อําเภอ มีดังนี ้
 

การประชุมคณะท างานสภาเกษตรกรระดับอ าเภอ ๙ อ าเภอจังหวัดตาก คร้ังที่ ๓/๒๕๕๖ 

  ในการประชุมคณะท างานสภาเกษตรระดับอ าเภอ ครั้งที่ ๓/๒๕๕๖ (ครั้งแรก

ปีงบประมาณ ๒๕๕๗) เพื่อน าเสนอผลการด าเนินงาน ปีงบประมาณ ๒๕๕๖ และแนวทางการ

ด าเนินงานสภาเกษตรกรจังหวัดตาก ปีงบประมาณ ๒๕๕๗ ให้คณะท างานฯ ทราบ และร่วม

พิจารณาการด าเนินงานโครงการตามยุทธศาสตร์สภาเกษตรกรแห่งชาติ สภาเกษตรกรจังหวัดตาก 

จึงจัดประชุมคณะท างานสภาเกษตรกรระดับอ าเภอฝั่งตะวันออก ๔ อ าเภอ และฝั่งตะวันตก ๕ 

อ าเภอ จังหวัดตาก ครั้งที่ ๑ ปีงบประมาณ ๒๕๕๗ รวมกันฝั่งละ ๑ ครั้ง เมื่อวันอังคารที่ ๑๗ 

ธันวาคม ๒๕๕๖ เวลา ๘.๓๐ – ๑๕.๐๐ น. ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลน้ ารึม อ าเภอ

เมืองตาก จังหวัดตาก และประชุมคณะท างานสภาเกษตรกรระดับอ าเภอ ๕ อ าเภอฝั่งตะวันตก เมื่อวัน

พฤหัสบดีที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๕๖ เวลา ๘.๓๐ –๑๕.๐๐ น. ณ ห้องประชุมส านักงานเทศบาลต าบล

แมกุ่ อ าเภอแม่สอด จังหวัดตาก ทั้ง ๒ ฝั่งอ าเภอ มีคณะท างานเข้าร่วมประชุมฯ รวม ๙๒ คน (จาก

จ านวนคณะท างานฯ ๙๙ คน) สรุปสาระส าคัญของการประชุมคณะท างานสภาเกษตรกร ๙ อ าเภอ 

ครั้งที่ ๓/๒๕๕๖ ดังนี้ 

๑.) เรื่องการปรับปรุง/แก้ไขค าสั่งแต่งตั้งคณะท างานสภาเกษตรกรระดับอ าเภอ ๙ อ าเภอ จังหวัด

ตาก ตามค าสั่งสภาเกษตรกรจังหวัดตากที่ ๑๒/๒๕๕๖ เพื่อให้สอดคล้องกับโครงการตาม

ยุทธศาสตรส์ภาเกษตรกรแหง่ชาติ ปี ๒๕๕๖ – ๒๕๖๐ 

๒.) สรุปผลการด าเนนิงานสภาเกษตรกรจังหวัดตากปีงบประมาณ  ๒๕๕๖ ที่ส าคัญ ดังนี้ 

การจัดท าขอ้เสนอเชิงนโยบายเพื่อการพัฒนาแก้ไขปัญหาระดับพืน้ที่ 

     ๑.  ข้อเสนอเพื่อการแก้ไขปัญหาและการด าเนินงานโครงการรับจ าน าข้าวเปลือก ปี ๒๕๕๕/๕๖ 

๒. ข้อเสนอเพื่อการแก้ไขปัญหาและการด าเนินงานโครงการแทรกแซงตลาดมันส าปะหลัง ปี ๒๕๕๕/๕๖  

๓. การติดตามและเสนอแนะการด าเนินงานโครงการก าหนดเขตความเหมาะสมภาคเกษตรกรรม 

(Zoning) 
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๔. ข้อเสนอเพื่อการแก้ไขการใชป้ระโยชน์ที่ดินในเขตนิคมสหกรณ์แม่สอด (การก่อสร้างโรงงาน

แยกแรเ่หล็กในเขตนิคมสหกรณ์) 

๕. ข้อเสนอเพื่อการแก้ไขปัญหาราคาผลผลติข้าวโพดเลีย้งสัตว์ตกต่ า 

๖. ข้อเสนอเพื่อการด าเนินงานขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย์จังหวัดตาก 

๗. ข้อเสนอเพื่อการแก้ไขปัญหาการน าเข้าโค–กระบือ ตามแนวชายแดน ๕ อ าเภอ ฝั่งตะวันตกจังหวัดตาก 

๘. เสนอแนะข้อมูลในหัวข้อ “ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) : เกษตรกรได้หรือเสีย” 

๙. ข้อเสนอเพื่อการแก้ไขปัญหาผลผลติล าไย 

๓.) ร่วมสนับสนุนการด าเนินงานตามแผนการปฏิบัติงานโครงการฯ ภายใต้ยุทธศาสตร์สภา

เกษตรกรแหง่ชาติ ปี ๒๕๕๖ – ๒๕๖๐ ของสภาเกษตรกรจังหวัดตาก ดังนี้ 

      ๑. โครงการจัดตัง้และสร้างเครือข่ายสภาเกษตรกรระดับต าบลและระดับอ าเภอ 

      ๒. โครงการจัดท าแผนแมบ่ทเพื่อพัฒนาเกษตรกรรมจังหวัด 

      ๓. โครงการยกระดับความคิดติดอาวุธทางปัญญา สรา้งสัมมาชีพทั่วแผน่ดิน 

      ๔. โครงการสนับสนุนนโยบายการรักษาเสถียรภาพราคาสินค้าเกษตรและแก้ไขปัญหาด้านการเกษตรอื่น  

      ๕. โครงการสื่อสารงานสภาสู่ประชาชน 

  ทั้งนี ้ในการประชุมคณะท างานฯ มเีรื่องที่คณะท างานสภาเกษตรกรระดับอ าเภอแต่

ละอ าเภอพิจารณาร่วมกัน ดังนี้ 

  ๑.) คัดเลือกสัมมาชีพต้นแบบ/แปลงเรียนรู้ ระดับอ าเภอ เสนอ สภาเกษตรกร

จังหวัดพิจารณา เพื่อสนับสนุนวัสดุการผลิตและวัสดุเตรียมความพร้อมเป็นฐานถ่ายทอดความรู้แก่

เกษตรกรตามวัตถุประสงค์โครงการยกระดับความคิดติดอาวุธทางปัญญา สร้างสัมมาชีพทั่ว

แผ่นดนิซึ่งคณะท างานฯ แตล่ะอ าเภอพิจารณาแล้วน าเสนอสัมมาชีพตน้แบบ/แปลงเรียนรู ้ดังนี้ 
 

อ าเภอ ชื่อศูนย์เรียนรู้/เรื่อง ชื่อเกษตรกร 

เมือง การทําการเกษตรแบบผสมผสาน 

(โครงการหนึ่งไร่ได้เงินหน่ึงแสน) 
นายนัน เพ็งอําไพ 

วังเจ้า  ๑. โค นายเจรญิ อ่อนแก้ว 

 ๒. ลําไย นายวราห์ นายกต้น 

บ้านตาก  ข้าวไรซ์เบอร์รี ่ นายอดิศักดิ์ แก้ววรรรณ 

สามเงา  ๑. ลําไย นายคธาเทพ เหลืองอรณุ 

 ๒. กล้วยไข ่ นางวราภรณ์ เพชรแจ้ง 

พบพระ  ๑. ศูนย์เรยีนรู้ บ้านวาเล่ยเ์หนือ นางสมศรี จี๋ครี ี

 ๒. อโวคาโด ้ นายกําพล เข็มฤทธิ ์
 ๓. กุหลาบ นายภราดร กานดา 

อุ้มผาง ศูนย์เรียนรุ้กาแฟอุ้มผาง นายวสันต์ นาแก้ว 
แม่สอด  ๑. การทําข้าวนาปรัง นายประยรู นายอง 

 ๒. บ่อปลา นายบุญส่ง คําวาด 

ท่าสองยาง การเกษตรผสมผสาน นางสาวิตรี สานคร 
แม่ระมาด ศูนย์เรียนรู้ บ้านลุงเครื่อง นายเครื่อง เสมา 
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  ๒.)  คัดเลือกสินค้าเกษตร ๒ ชนิด น าเสนอสภาเกษตรกรจังหวัดพิจารณาแก้ไข

ปัญหารายชนิดสินค้า ตามโครงการสนับสนุนนโยบายการรักษาเสถียรภาพราคาสินค้าเกษตรและ

แก้ไขปัญหาดา้นการเกษตรอื่น  

  มติที่ประชุมคณะท างานสภาเกษตรกรระดับอ าเภอ ๙ อ าเภอ เสนอชนิดสินค้า

เกษตร เพื่อให้สภาเกษตรกรจังหวัดตากพิจารณาแก้ไขปัญหารายชนิดสินค้าตามโครงการสนับสนุน

นโยบายการรักษาเสถียรภาพราคาสินค้าเกษตรและแก้ไขปัญหาด้านการเกษตรอื่น ประกอบด้วย 

ข้าว, ข้าวโพดเลีย้งสัตว์, มันส าปะหลัง, โคเนือ้, ล าไย และ กล้วยไข่ 

  ๓.)  คัดเลือกตัวแทนคณะท างานสภาเกษตรกรระดับอ าเภอๆ ละ  ๒ คน 

ร่วมฝึกอบรมวิทยากรกระบวนการจัดท าแผนแม่บทเพื่อพัฒนาเกษตรกรรมระดับต าบล /อ าเภอ ซึ่ง 

จัดโดยสภาเกษตรกรจังหวัดตาก เมื่อวันที่ ๑๓ – ๑๕ มกราคม ๒๕๕๗ ณ โรงแรมราชาบุรี บูติ๊ค  

โฮเท็ลอ าเภอเมืองตาก จงัหวัดตาก  

  นอกจากนี้ ในการประชุมคณะท างานสภาเกษตรกรระดับอ าเภอ ๕ อ าเภอฝั่ง

ตะวันตก ได้มกีารหารอืเรื่องการแก้ไขปัญหาเกษตรกรยังไม่ได้รับเงินค่าข้าวโพดเลี้ยงสัตว์หรือได้รับ

เพียงบางส่วนจากการน าผลผลิตไปขายให้กับผู้ประกอบการที่เข้าร่วมมาตรการแทรกแซงตลาด

ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ปีการผลิต ๒๕๕๖/๕๗ จึงขอให้สภาเกษตรกรจังหวัดตากช่วยติดตามกรณี

ดังกล่าวเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรอีกทางหนึ่ง โดยคณะท างานฯ แต่ละอ าเภอจะรวบรวมรายชื่อพร้อม

เอกสารหลักฐานส่งให้ส านักงานสภาเกษตรกรจังหวัดตาก รวบรวมประเด็นปัญหาและข้อเสนอแนะ

การด าเนินมาตรการแทรกแซงตลาดข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ปีการผลิต ๒๕๕๖/๕๗ เสนอผู้ว่าราชการ

จังหวัดตากประธานคณะกรรมการเพื่อการแก้ไขปัญหาเกษตรกรอันเนื่องมาจากผลิตผลการเกษตร 

ระดับจังหวัด จังหวัดตาก และหนว่ยงานที่เกี่ยวขอ้ง เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาแก้ไขปัญหาฯ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ประชุมคณะท างานสภาเกษตรกรระดับอ าเภอ ๔ อ าเภอฝั่งตะวันออก ครัง้ท่ี ๓/๒๕๕๖ 

เมื่อวันอังคารท่ี ๑๗ ธันวาคม ๒๕๕๖  

ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลน้ ารึม อ าเภอเมอืงตาก จังหวัดตาก  
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ประชุมคณะท างานสภาเกษตรกรระดับอ าเภอ ๕ อ าเภอฝั่งตะวันตก ครัง้ท่ี ๓/๒๕๕๖ 

เมื่อวันพฤหัสบดีท่ี ๑๙ ธันวาคม ๒๕๕๖ 

ณ ห้องประชุมส านักงานเทศบาลต าบลแมกุ่ อ าเภอแมส่อด จังหวัดตาก 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การประชุมคณะท างานสภาเกษตรกรระดับอ าเภอ ๙ อ าเภอจังหวัดตาก คร้ังที่ ๑/๒๕๕๗ 

  เพื่อให้คณะท างานสภาเกษตรกรระดับอ าเภอ สามารถปฏิบัติงานตามอ านาจหน้าที่

ให้เป็นไปตามยุทธศาสตร์สภาเกษตรกรแห่งชาติ ปี ๒๕๕๗ – ๒๕๖๐ และแผนการปฏิบัติงานสภา

เกษตรกรจังหวัดตาก ตลอดจนมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาด้านเกษตรกรรมให้เป็นไปอย่างมี

ประสิทธิภาพ และเชื่อมโยงการด าเนินงานสภาเกษตรกรระดับอ าเภอให้เป็นไปตามทิศทางเดียวกัน 

ประธานคณะท างานสภาเกษตรกรระดับอ าเภอ ๕ อ าเภอฝั่งตะวันตก และ ๔ อ าเภอฝั่งตะวันออก 

จังหวัดตาก ได้ด าเนินการจัดประชุมคณะท างานสภาเกษตรกรระดับอ าเภอ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๗ แต่ละ

ฝั่งร่วมกันฝั่งอ าเภอละ ๑ วัน เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๕๗ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๕.๐๐ น. ณ 

ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชน(นายเครื่อง เสมา) อ าเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก และเมื่อวัน

อังคารที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๕๗ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๕.๐๐ น. ณ บริเวณอ่างเก็บน้ าห้วยแม่ท้อ อ าเภอ

เมืองตาก จังหวัดตาก ทั้ง ๒ ฝั่งอ าเภอ มีคณะท างานเข้าร่วมประชุมฯ รวม ๘๖ คน (จากจ านวน

คณะท างานฯ ๙๙ คน) สรุปสาระส าคัญการประชุมมดีังนี้ 

  ในการประชุมคณะท างานสภาเกษตรกรระดับอ าเภอ ๙ อ าเภอ จังหวัดตาก 

ประธานคณะท างานฯ และตัวแทนคณะท างานสภาเกษตรกรระดับอ าเภอ ซึ่งผ่านการฝึกอบรม

วิทยากรกระบวนการจัดท าแผนแม่บทเพื่อพัฒนาเกษตรกรรมระดับต าบล/อ าเภอ ซึ่งสภาเกษตรกร

จังหวัดตากจัดขึ้น เมื่อวันที่ ๑๓ – ๑๕ มกราคม ๒๕๕๗ ณ โรงแรมราชาบุรี บูติ๊ค โฮเท็ลอ าเภอ

เมืองตาก จังหวัดตาก ได้ถ่ายทอดความรู้แก่คณะท างานสภาเกษตรกรระดับอ าเภอรายอื่น และ

มอบหมายคณะท างานฯ รวบรวมข้อมูลโครงการ/กิจกรรม ในพื้นที่แต่ละต าบล/อ าเภอ เตรียมความ

พร้อมก่อนการจัดประชุมจัดท าแผนพัฒนาเกษตรกรรมระดับต าบล /อ าเภอ ภายใต้โครงการจัดท า

แผนพัฒนาเกษตรกรรมจังหวัดตาก รวมถึงข้อมูลประเด็นปัญหาพร้อมเสนอแนวทางพัฒนาและ 
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ประชุมคณะท างานสภาเกษตรกรระดับอ าเภอ ๕ อ าเภอฝั่งตะวันตก ครัง้ท่ี ๑/๒๕๕๗  

เมื่อวันอังคารท่ี ๑๗ ธันวาคม ๒๕๕๖  

ณ ศูนย์เรียนรูเ้ศรษฐกิจพอเพียงชุมชน (นายเครื่อง เสมา) อ าเภอแมร่ะมาด จังหวัดตาก 

แก้ไขปัญหาภาคเกษตรกรรม ภายใต้โครงการสนับสนุนนโยบายการรักษาเสถียรภาพราคาสินค้า

เกษตรและแก้ไขปัญหาด้านการเกษตรอื่น ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องระดับพื้นที่ร่วมกันพัฒนา

และแก้ไขปัญหา/ส่งต่อปัญหาระดับจังหวัดเสนอสภาเกษตรกรจังหวัดตากพิจารณาประกอบการ

จัดท าขอ้เสนอเชิงนโยบายเสนอหนว่ยงานที่เกี่ยวข้องในระดับจังหวัด/กระทรวง/รัฐบาล 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การประชุมคณะท างานสภาเกษตรกรระดับอ าเภอ ๙ อ าเภอจังหวัดตาก คร้ังที่ ๒/๒๕๕๗ 

 การประชุมคณะท างานสภาเกษตรกรระดับอ าเภอ ๙ อ าเภอ จังหวัดตาก ครั้งที่ ๒/๒๕๕๗ 

คณะท างานฯ ได้จัดประชุมในแต่ละพืน้ที่อ าเภอ รวมทั้งสิ้น ๙ ครั้ง (อ าเภอละ ๑ ครั้ง) มีคณะท างาน

สภาเกษตรกรระดับอ าเภอทั้ง ๙ อ าเภอ เข้าร่วมประชุมฯ รวม ๘๗ คน (จากจ านวนคณะท างานฯ 

๙๙ คน) สรุปสาระส าคัญการประชุมมดีังนี้ 

 

 

ประชุมคณะท างานสภาเกษตรกรระดับอ าเภอ ๔ อ าเภอฝั่งตะวันออก ครัง้ท่ี ๑/๒๕๕๗  

เมื่อวันท่ี ๒๕ มนีาคม ๒๕๕๗ 

ณ บริเวณอา่งเก็บน้ าห้วยแมท้่อ อ าเภอเมอืงตาก จังหวัดตาก 



 

 

31 

 ประธานคณะท างานสภาเกษตรกรระดับอ าเภอ ๙ อ าเภอ ได้แจ้งที่ประชุมคณะท างานฯ ทราบ

ผลการด าเนินงานของสภาเกษตรกรจังหวัดตาก และน าเสนอสาระส าคัญเบือ้งต้น ร่าง พระราชบัญญัติ

เพื่อการแก้ไขปัญหาที่ดินอย่างยั่งยืน ๔ ฉบับ ตามที่ได้รับมอบหมายจากสภาเกษตรกรจังหวัดตาก 

นอกจากนี้คณะท างานสภาเกษตรกรระดับอ าเภอ ได้หารือแก้ไขปัญหาและแนวทางพัฒนาเกษตรกรรม

ในแต่ละอ าเภอ ดังน้ี 

                            - อ าเภอเมืองตาก (ประชุมคณะท างานฯ ครั้งที่ ๒/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๑๖ 

มิถุนายน ๒๕๕๗ ณ ห้องประชุมส านักงานสภาเกษตรกรจังหวัดตาก อ าเภอเมืองตาก จังหวัดตาก)คณะ

ท างานฯ หารือ/เสนอเรื่องการผลักดันการพัฒนาแหลง่น้ าในพืน้ที่แลง้ซ้ าซาก โดยเฉพาะพืน้ที่ ต.โป่งแดง,ต.วัง

ประจบ อ.เมืองตาก และแนวทางการปรับเปลี่ยนการปลูกพืชเชิงเดี่ยวเป็นการปลูกไม้ผล โดยน าเสนอ

ตัวอย่างการปลูกไมผ้ลของเกษตรกรจังหวัดจันทบุรีซึ่งสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดตากไดม้โีอกาสไปศึกษาดู

งานฯ มาแลว้ ให้กับคณะท างานฯ 

                            - อ า เภอสามเงา  (ประชุมคณะท างานฯ ครั้ งที่  ๒ /๒๕๕๗ เมื่ อ วันที่ 

๑๗ มิถุนายน ๒๕๕๗ ณ บ้านเลขที่ ๒๘/๓ หมู่ ๔ ต าบลวังหมัน อ าเภอสามเงา จังหวัดตาก)ประธาน

คณะท างานฯ น าเสนอตัวอย่างการปลูกไม้ผลของเกษตรกรจังหวัดจันทบุรี เพื่อให้คณะท างานฯ สามารถน า

ความรู้ถ่ายทอดแก่เกษตรกรในพื้นที่ เพื่อพัฒนาการปลูกไม้ผลของเกษตรกร อ าเภอสามเงา และได้หารือ

เรื่องการแจ้งเตือนเกษตรกรรับมือสถานการณ์ราคาล าไยที่คาดว่าจะตกต่ า อย่างไรก็ตามเกษตรกรผู้ปลูก

ล าไยอ าเภอสามเงาส่วนใหญ่ท าการปลูกล าไยนอกฤดูจึงเหลือเกษตรกรเพียงบางส่วนที่จะได้รับผลกระทบ 

นอกจากนี้ไดน้ าเสนอแนวคิดเรื่องการปรับเปลี่ยนการประกอบอาชีพเกษตรกรรมจากการปลูกพืชสู่การเลี้ยง

โคเนื้อให้คณะท างานฯ ทราบ 
                           - อ าเภอบ้านตาก  (ประชุมคณะท างานฯ ครั้งที่  ๒ /๒๕๕๗ เมื่อวันที่  ๑๖ 

มถิุนายน ๒๕๕๗ ณ ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการต ารวจภูธร อ าเภอบ้านตาก จังหวัดตาก) คณะท างาน

ฯ หารือแนวทางการพัฒนาแหล่งน้ าระบบชลประทานให้ครอบคลุมทั่วถึงในทุกพื้นที่ และตามที่

คณะท างานฯ ได้รับการประสานจากกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงโคต าบลตากออก และต าบลตากตก ขอ

ทราบแนวทางเรื่องการขออนุญาตใช้พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ ประธานคณะท างานฯ ได้ประสาน

ส านักงานสภาเกษตรกรจังหวัดตากสรุปประเด็นแนวทางการขอใช้พื้นที่ฯ แจ้งกลุ่มผู้เลี้ยงโคทราบแล้ว 

พร้อมทัง้เสนอเรื่องการขอใช้พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติโดยขอความอนุเคราะห์เทศบาลต าบลตากออกเป็น

เจ้าภาพในการด าเนินการเนื่องจากเป็นนิติบุคคลสามารถด าเนินการขอใช้พื้นที่ให้กับเกษตรกรได้ ทั้งนี้ 

เมื่อวันที่ ๒๔ มถิุนายน ๒๕๕๗ ที่ประชุมสภาเทศบาลต าบลตากออกได้น าเรื่องการขอใช้พื้นที่ดังกล่าว

พิจารณาในการประชุมฯ โดยเรียนเชิญ นายอรรถพงษ์ สาดทอง ประธานคณะท างานฯ เป็นตัวแทน

เกษตรกรให้ข้อมูลแนวทางการขอใช้พื้นที่ดว้ย 

                            - อ าเภอวังเจ้า (ประชุมคณะท างานฯ ครั้งที่ ๒/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๑๗ มิถุนายน 

๒๕๕๗ ณ ศาลาวัดนาโบสถ์ ต าบลนาโบสถ์ อ าเภอวังเจ้า จังหวัดตาก) คณะท างานฯ ได้ติดตาม

เกษตรกรที่เข้ารับการฝึกอบรมการเลี้ยงโคขุนและการลดต้นทุนการผลติอาหารโคขุนของกลุ่มเกษตรกร

ผู้เลี้ยงโคต าบลนาโบสถ์ โดยพบว่ามีการน าความรู้ที่ได้รับไปใช้ในการประกอบอาชีพ ทั้งนี้ คณะท างานฯ 

เสนอว่าหากสภาเกษตรกรจังหวัดตาก มโีครงการศึกษาดูงานตอ่ยอดเรื่องการเลี้ยงโคขุน ขอให้พิจารณา

จากผู้ผ่านการฝึกอบรมฯ จากแปลงสัมมาชีพของสภาเกษตรกรจังหวัดตาก เป็นอันดับแรก 
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                            - อ าเภอแม่สอด (ประชุมคณะท างานฯ ครั้งที่ ๒/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๑๗ 

มิถุนายน ๒๕๕๗ ณ ห้องประชุมส านักงานเกษตรอ าเภอแม่สอด อ าเภอแม่สอด จังหวัดตาก) คณะ

ท างานฯ ได้ติดตามตอ่ยอดการเข้ารับการฝึกอบรมการเลี้ยงโคขุนและการลดต้นทุนการผลิตอาหาร

โคขุนของกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงโค ต าบลแม่ปะ โดยเชิญตัวแทนกลุ่มผู้เลี้ยงโคดังกล่าวเข้าร่วม

น าเสนอการต่อยอดจากการฝึกอบรมการเลี้ยงโคฯ และได้ร่วมกันพิจารณาจัดท าข้อมูลต้นทุนการ

ปลูกข้าวโพดเลีย้งสัตว์เพื่อพิจารณาวางแผนการลดต้นทุนการปลูกใหก้ับเกษตรกรต่อไป 

     - อ าเภอแม่ระมาด (ประชุมคณะท างานฯ ครั้งที่ ๒/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๒๐ 

มิถุนายน ๒๕๕๗ ณ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชน อ าเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก) คณะ

ท างานฯ หารอืสถานการณร์าคาขา้วโพดเลีย้งสัตว์ มันส าปะหลัง และอ้อย ซึ่งเพาะปลูกมากในพืน้ที่  

                            - อ าเภอท่าสองยาง (ประชุมคณะท างานฯ ครั้งที่ ๒/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๑๗ 

มิถุนายน ๒๕๕๗ ณ ห้องประชุมส านักงานองค์การบริหารส่วนต าบลแม่ต้าน อ าเภอท่าสองยาง จังหวัด

ตาก) คณะท างานฯ หารอืเรื่องการส่งเสริมการรวมกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกพืชไร่ ต าบลแม่หละ และการ

แจง้เตอืนเกษตรกรรับมือโรคระบาดและแมลงศัตรูข้าว รวมทั้งเฝา้ระวังการเกิดอุทกภัยในพืน้ที่ 

                            - อ าเภอพบพระ  (ประชุมคณะท างานฯ ครั้ งที่  ๒ /๒๕๕๗ เมื่อวันที่ 

๒๐ มิถุนายน ๒๕๕๗ ณ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชน ต าบลวาเล่ย์ อ าเภอพบพระ จังหวัด

ตาก) คณะท างานฯ ได้รับเรื่องร้องทุกข์จากเกษตรกรต าบลวาเล่ย์ เรื่องปริมาณน้ าในอ่างเก็บน้ า 

ต าบลวาเล่ย์ อ าเภอพบพระ ลดต่ ามากส่งผลให้ขาดแคลนน้ าในการประกอบอาชีพเกษตรกรรมที่

ประชุมคณะท างานฯ พิจารณาร่วมกันในการประสานขอความร่วมมือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อ

แก้ไขปัญหาดังกล่าวใหแ้ก่เกษตรกรที่ได้รับความเดือดร้อน 

                            - อ าเภออุ้มผาง (ประชุมคณะท างานฯ ครั้งที่ ๒/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๒๐ 

มิถุนายน ๒๕๕๗ ณ ศาลาเอนกประสงค์ หมู่ที่ ๔ ต าบลแม่กลอง อ าเภออุ้มผาง จังหวัดตาก) คณะ

ท างานฯ หารือประเด็นปัญหาเรื่องที่ดินท ากินและพื้นที่ทับซ้อนเขตพื้นที่ป่าไม้ โดยเห็นว่าหากมีการ

รังวัดแนวเขตที่ชัดเจนจะช่วยลดปัญหาการรุกแนวเขตพื้นที่ป่าได้ และน าเสนอประเด็นปัญหาเรื่อง

การรับซื้อผลผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ของผู้ประกอบการในพื้นที่อ าเภออุ้มผางที่ราคารับซื้อจาก

เกษตรกรมีราคาต่ ากว่าพื้นที่อื่นเนื่องจากผู้ประกอบการมีต้นทุนค่าใช้จ่ายในการขนส่งผลผลิตจาก

แหล่งผลิตถึงแหล่งรับซื้อที่สูงกว่าอ าเภออื่น ซึ่งค่าใช้จ่ายดังกล่าวถูกน าไปหักจากราคารับซื้อ

ผลผลิตจากเกษตรกร 
 

การประชุมคณะท างานสภาเกษตรกรระดับอ าเภอ ๙ อ าเภอจังหวัดตาก คร้ังที่ ๓/๒๕๕๗ 

 การประชุมคณะท างานสภาเกษตรกรระดับอ าเภอ ๙ อ าเภอจังหวัดตาก ครั้งที่ ๓/๒๕๕๗ 

คณะท างานฯ ได้จัดประชุมในแต่ละพืน้ที่อ าเภอ รวมทั้งสิ้น ๙ ครั้ง (อ าเภอละ ๑ ครั้ง) มีคณะท างาน

สภาเกษตรกรระดับอ าเภอทั้ง ๙ อ าเภอ เข้าร่วมประชุมฯ รวม ๘๔ คน (จากจ านวนคณะท างานฯ ๙๙ 

คน) สรุปสาระส าคัญการประชุมมดีังนี้ 
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       ประธานคณะท างานสภาเกษตรกรระดับอ าเภอ ๙ อ าเภอ ได้แจ้งที่ประชุมคณะท างานฯ ทราบ

ผลการด าเนินงานของสภาเกษตรกรจังหวัดตาก โดยทุกคณะท างานฯ มีวาระพิจารณาเพื่อขับเคลื่อน

การด าเนนิงานสภาเกษตรกรจังหวัด ๓ ประเด็น ดังน้ี 

       ๑.)  พิจารณาแผนงาน/โครงการ ภายใต้ (ร่าง) แผนพัฒนาเกษตรกรรมจังหวัดตาก 

                เพื่อให้คณะท างานสภาเกษตรกรระดับอ าเภอ ได้พิจารณาปรับปรุงแผนงาน /

โครงการ ภายใต้ (ร่าง) แผนพัฒนาเกษตรกรรมจังหวัดตาก หากเห็นควรปรับปรุงส่วนใดจะได้บันทึกใน

รายงานการประชุมฯ เสนอสภาเกษตรกรจังหวัดตากพิจารณา ก่อนมีการจัดเวทีประชาพิจารณ์ฯ ระดับ

จังหวัด มติที่ประชุมคณะท างานฯ ๙ อ าเภอพิจารณา (ร่าง) แผนพัฒนาเกษตรกรรมจังหวัดตากแล้ว 

เห็นชอบตามที่สภาเกษตรกรจังหวัดตากเสนอ 

  ๒.) แผนปฏิบัติงานคณะท างานสภาเกษตรกรระดับอ าเภอ/ต าบล ปี ๒๕๕๘ 

               สืบเนื่องจากมติที่ประชุมสภาเกษตรกรจังหวัดตาก ครั้งที่ ๔/๒๕๕๗ ได้มอบหมาย

ให้คณะท างานสภาเกษตรกรระดับอ าเภอทุกอ าเภอ จัดท าแผนปฏิบัติงานหรือแผนการประชุมฯใน

ปีงบประมาณ ๒๕๕๘ เป็นการล่วงหน้ารายปีงบประมาณเสนอประธานสภาเกษตรกรจังหวัดตากให้

ความเห็นชอบก่อนสิ้นเดือนกันยายน ๒๕๕๗ เพื่อให้เป็นไปตาม (ร่าง) ข้อบังคับสภาเกษตรแห่งชาติ ว่า

ดว้ยการประชุมคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ และคณะท างาน การประชุมคณะท างานฯ ครั้งที่ ๔/

๒๕๕๘ คณะท างานฯ จึงได้ร่วมกันก าหนดแผนปฏิบัติงาน/การประชุมฯ ปีงบประมาณ ๒๕๕๘ และ

เนื่องจากในปีงบประมาณ ๒๕๕๘ ตามแผนการปฏิบัติงานของสภาเกษตรกรจังหวัดตาก มีเป้าหมาย

ขยายและเชื่อมโยงเครือข่ายผู้แทนเกษตรกรระดับหมู่บ้าน คณะท างานสภาเกษตรกรระดับอ าเภอ ที่

ประชุมฯได้พิจารณาคัดเลือกผู้แทนเกษตรกรระดับหมู่บ้านร่วมเป็นเครือข่ายผู้ปฏิบัติงานของ สภา

เกษตรกรจังหวัดตาก เพิ่มเตมิ 

        ๓.)  พิจารณาคัดเลือกเกษตรกรประสงคร์ับมอบเมล็ดพันธุ์มะละกอ (พันธุ์ฮอลแลนด์) 

ช่วงเดอืน ธันวาคม อ าเภอละ ๖ – ๘ ราย  

                         สืบเนื่องจากการประชุมสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดตาก ครั้งที่ ๔/๒๕๕๗ เมื่อ

วันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๗ สภาเกษตรกรจังหวัดตากได้น าเสนอเรื่องปัญหา /ความต้องการภาค

เกษตรกรรมจังหวัดตากเรียนผู้ว่าราชการจังหวัดตากซึ่งเข้าร่วมในการประชุมฯ เพื่อมอบนโยบายการ

ปฏิบัติงานขับเคลื่อนยุทธศาสตร์จังหวัดให้เกิดผลเป็นรูปธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดตากได้มีด าริให้

ส านักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดตาก  และส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด

ตาก จัดท าโครงการส่งเสริมอาชีพเกษตรกรรมเพื่อลดปัญหาการบุกรุกป่าโดยให้งบประมาณสนับสนุน 

จ านวน ๑๐๐,๐๐๐ บาท เพื่อจัดหาเมล็ดพันธุ์มะละกอ (ฮอลแลนด์) แจกจ่ายให้กับเกษตรกร โดยให้

หน่วยงานฯ ข้างต้น ประสานส านักงานสภาเกษตรกรจังหวัดตาก หารือเรื่องการจัดหาเมล็ดพันธุ์

มะละกอ และคัดเลอืกเกษตรกรรับเมล็ดพันธุ์มะละกอ จ านวน ๗๐ ราย โดยสภาเกษตรกรจังหวัดตาก

ได้คัดเลอืกเกษตรกรรับมอบเมล็ดพันธุ์แลว้ จ านวน ๒๐ ราย เม่ือวันที่ ๘ สงิหาคม ๒๕๕๗ พร้อมกับได้

ด าเนินการจัดฝึกอบรมให้ความรู้เรื่องการผลิตและการตลาดมะละกอพันธุ์ฮอลแลนด์ให้เกษตรกร

ดังกล่าวด้วย เมื่อวันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๗ อนึ่ง มีเป้าหมายแจกจ่ายเมล็ดพันธุ์มะละกอเพิ่มเติมอีก 

๕๐ ราย ในเดือนธันวาคม ๒๕๕๗ สภาเกษตรกรจังหวัดตากจึงได้มอบหมายให้คณะท างานฯ แต่ละ
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อ าเภอพิจารณาคัดเลือกจากเกษตรกรที่มีความประสงค์และมีความตั้งใจจริงในการเพาะปลูกมะละกอ

สร้างรายได้ให้แก่ตนเองพร้อมแจ้งรายชื่อผู้ประสงค์รับมอบเมล็ดพันธุ์มะละกอ (พันธุ์ฮอลแลนด์) ให้

ส านักงานสภาเกษตรกรจังหวัดตาก 

 ๔.) คณะทํางานสภาเกษตรกรระดับอําเภอ ๙ อําเภอ ได้รวบรวมและประสานหน่วยงานที่

เกี่ยวข้องดําเนินการในระดับพื้นที่/ส่งต่อสภาเกษตรกรจังหวัดตาก ตามที่ปรากฏในเอกสารรายงานผล

การด าเนินงานโครงการ “สนับสนุนนโยบายรักษาเสถียรภาพราคาสินค้าเกษตรและแก้ไขปัญหาด้าน

การเกษตรอื่นๆ จังหวัดตาก” และ เอกสารประกอบการจัดท าข้อเสนอแนวทางแก้ไขปัญหาหรือ

แนวทางพัฒนาการเกษตร สภาเกษตรกรจังหวัดตาก 
 

การปฏิบัติงานตามภารกิจสภาเกษตรกรแห่งชาติ โดยใช้กลไกเครือข่ายสภาเกษตรกรจังหวัด

ตาก 

  จากการรวบรวมประเด็นปัญหาภาคเกษตรกรรมจากคณะท างานสภาเกษตรกรระดับ

อ าเภอซึ่งพบว่าประเด็นปัญหาส าคัญประการหนึ่ง คือ เรื่องที่ดินท ากินและปัญหาเรื่องการบุกรุกพื้นที่

ป่าเพื่อประกอบอาชีพเกษตรกรรม ประกอบกับ แนวทางการด าเนินงานของคณะกรรมการส่งเสริมและ

พัฒนาศักยภาพในการแข่งขันทางการเกษตร สิทธิเกษตรกร  สิทธิที่ดินท ากิน สิทธิการเข้าถึงแหล่งทุน

และหนี้สินเกษตรกร สภาเกษตรกรแห่งชาติ ร่วมกับส านักงานประสานการพัฒนาสังคมสุขภาวะ 

(สปพส.) และองค์กรภาคีเครือข่ายภาคประชาสังคม เรื่องการสนับสนุนและผลักดัน ร่าง 

พระราชบัญญัต ิ๔ ฉบับ เพื่อการแก้ไขปัญหาที่ดนิอย่างยั่งยนื ประกอบดว้ย  

   ๑.) ร่าง พรบ.ว่าดว้ยภาษีที่ดินและอัตราก้าวหนา้  

            ๒.) ร่าง พรบ. ธนาคารที่ดิน  

            ๓.) ร่าง พรบ. ว่าด้วยสทิธิชุมชนในการจัดการที่ดินและทรัพยากร  

            ๔.) ร่าง พรบ. กองทุนยุติธรรม 

มติที่ประชุมสภาเกษตรกรจังหวัดตาก ครั้งที่ ๓/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๑๕ พฤษภาคม 

๒๕๕๗ จึงเห็นชอบให้ด าเนินการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นร่างกฎหมายเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินอย่าง

ยั่งยนื ๔ ฉบับ เพื่อสร้างความเข้าใจในสาระส าคัญของ (ร่าง) กฎหมาย และได้รับทราบผลกระทบจาก

ร่างกฎหมายทั้ง ๔ ฉบับ อย่างครอบคลุมครบถ้วน และสามารถน าความรู้ที่ได้รับสร้างความรู้ความ

เข้าใจให้กับเกษตรกรก่อนร่วมลงชื่อผลักดันร่างกฎหมาย 

  สํานักงานสภาเกษตรกรจังหวัดตาก ได้ดําเนินการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นร่าง

กฎหมายเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินอย่างยั่งยืน ๔ ฉบับ เมื่อวันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๕๗ ณ ห้องประชุม

สํานักงานสภาเกษตรกรจังหวัดตาก อําเภอเมืองตาก จังหวัดตาก โดยเรียนเชิญคุณประยงค์  

ดอกล าไย อนุกรรมการพิจารณาปรับปรุงกฎหมายที่ดิน มาเป็นวิทยากรน าเสนอข้อมูลฯ ที่มาของ

ปัญหาและแนวทางในการผลักดันร่างกฎหมายดังกล่าว เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในร่างกฎหมายทั้ง 

๔ ฉบับ ให้แก่สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดตาก ให้สามารถน าข้อมูลในสาระส าคัญของร่างกฎหมาย

ดังกลา่วไปถ่ายทอดใหเ้กษตรกรเครือข่ายเข้าใจและตัดสินใจร่วมลงรายชื่อสนับสนุนร่างกฎหมายทั้ง ๔ 

ฉบับข้างต้น  
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ประเมินผลการดําเนินโครงการ 

 จากสรุปผลการด าเนินงานโครงการจัดตั้งและสร้างเครือข่ายสภาเกษตรกรระดับต าบล 

ระดับอ าเภอ สภาเกษตรกรจังหวัดตาก ข้างต้น สภาเกษตรกรจังหวัดได้สนับสนุนให้เกิดการจัดตั้ง

และสร้างเครือขา่ยสภาเกษตรกรระดับตําบล อําเภอ ผ่านกลไกการจัดตั้งคณะทํางานสภาเกษตรกร

ระดับอําเภอ ๙ อําเภอ มีจํานวนคณะทํางานฯ รวมทั้งสิ้น ๙๙ คน และเพื่อให้คณะท างานสภา

เกษตรกรระดับอ าเภอ สามารถปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจากสภาเกษตรกร

แหง่ชาต/ิสภาเกษตรกรจังหวัดตาก ได้ต่อเนื่อง สภาเกษตรกรจังหวัดตากจึงก าหนดให้มีการประชุม

คณะท างานสภาเกษตรกรระดับอ าเภอ ไตรมาสละ ๑ ครั้ง รวมปีงบประมาณละ ๔ ครั้ง เพื่อหารือ

ประเด็นปัญหาและแนวทางพัฒนาภาคเกษตรกรรม และประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดําเนินการ

แก้ไข /พัฒนาในระดับพื้นที่  ตลอดจนรวบรวมประเด็นปัญหาภาคเกษตรกรรมที่ไม่สามารถ

ดําเนินการแก้ไขในระดับพื้นที่ได้ส่งสภาเกษตรกรจังหวัดตาก รวบรวม วิเคราะห์ และประมวลผล 

เสนอหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในระดับจังหวัด/สภาเกษตรกรแหง่ชาติ/กรม/กระทรวง/รัฐบาล ด้วย 

 ทั้งนี้ ในปีงบประมาณ ๒๕๕๗ พบว่าร้อยละ ๘๘ ของเครือข่ายสภาเกษตรกรจังหวัดตาก 

สามารถปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจากสภาเกษตรกรแห่งชาติ /สภาเกษตรกร

จังหวัดตาก ได้ต่อเนื่อง โดยคณะท างานสภาเกษตรกรระดับอ าเภอ ๙ อ าเภอ เข้าร่วมประชุม/ร่วม

ปฏิบัติงาน ไตรมาสละ ๑ ครั้ง รวมปีละ ๔ ครั้ง 

 

 

ประชุมรับฟังความคิดเห็นร่างกฎหมายเพื่อแกไ้ขปัญหาที่ดินอย่างยั่งยืน ๔ ฉบับ 

เมื่อวันท่ี ๖ มถิุนายน ๒๕๕๗ 

ณ ห้องประชุมส านักงานสภาเกษตรกรจังหวัดตาก 
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             โครงการยกระดับความคิดตดิอาวุธทางปัญญาสร้างสัมมาชีพท่ัวแผ่นดิน 
  เนื่องจากการประกอบอาชีพเกษตรกรรมส่วนใหญ่ มีการประกอบอาชีพตาม

ฤดูกาล มีการผลิตพืชผลการเกษตรตามความเหมาะสมของสภาพพื้นที่ อย่างไรก็ตามเกษตรกรใช้

เวลาว่างจากการประกอบอาชีพหลักประกอบอาชีพเสริมสร้างรายได้ รวมทั้งประกอบอาชีพเสริม

นอกการเกษตรจึงจําเป็นต้องมีองค์ความรู้ในการประกอบอาชีพให้ได้ผลผลิต ผลิตภัณฑ์เป็นที่

ต้องการของตลาดขยายผลผลิตแล้วมีกําไรสร้างรายได้ ปัจจุบันมีองค์ความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นใน

ชุมชนหลากหลาย แต่เกษตรกรผูส้นใจประกอบอาชีพนัน้ๆ ยังขาดโอกาส เพื่อให้เกษตรกรที่ประสงค์

เรียนรู้ได้มีโอกาสเข้าถึงองค์ความรู้เหล่านั้น และเจ้าของภูมิปัญญาได้มีโอกาสถ่ายทอดความรู้แก่

เกษตรกรผู้สนใจ จึงควรคัดเลือกอาชีพเกษตรที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ที่เป็นอาชีพที่มีลู่ทางขยาย

ผลความสําเร็จสร้างรายได้แก่เกษตรกรในจังหวัดพร้อมสนับสนุนให้ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเป็นแปลง

สัมมาชีพต้นแบบพัฒนาต่อยอดเตรียมความพร้อมเป็นจุดศึกษาดูงานของเกษตรกรในพื้นที่ เพื่อให้

เกษตรกรที่สนใจนําความรูไ้ปประยุกต์คดิ วิเคราะหแ์หลง่วัตถุดิบ ความเหมาะสมกับสภาพพื้นที่และ

ความรู้ความสามารถของตนในการผลิต ตลอดจนแหล่งจําหน่ายก่อนตัดสินใจเลือกอาชีพที่

เหมาะสม พร้อมสรา้งจุดขายอาชีพเด่นของจังหวัดๆ ละ ๒ อาชีพ  

แผนแนวทางการปฏิบัติงาน 

กจิกรรม ระยะเวลา 

๑.) จัดประชุมคณะทํางานสภาเกษตรกรระดับอําเภอ ระดมความเห็นคัดเลือก

สัมมาชีพตน้แบบ เสนอสภาเกษตรกรจังหวัดพิจารณาคัดเลอืก จํานวน ๒ แห่ง 

ธ.ค.๕๖ – ม.ค.๕๗ 

๒.) เกษตรกรท่ีได้รับการคัดเลือกสัมมาชีพต้นแบบร่วมกับสภาเกษตรกรจังหวัด

ตากจัดทําแผนขอรับการสนับสนุนงบประมาณให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ 

เปูาหมาย และตัวชี้วัด โครงการฯ ตามที่สภาเกษตรกรแห่งชาติกําหนด 

ก.พ.๕๗ – ม.ีค.๕๗ 

๓.) สนับสนุนวัสดุการผลิต การปรับปรุงแปลง เพื่อประกอบสัมมาชีพแก่แปลง

ต้นแบบ เตรียมความพร้อมเป็นฐานการถ่ายทอดความรู้ให้แก่เกษตรกรรายอื่น 

ได้แก่ วัสดุการเกษตรเพื่อสาธิต และฝึกอบรม ปูายแปลงสัมมาชีพ เอกสารเผยแพร่

ประชาสัมพันธ์ ฯลฯ 

ม.ีค.๕๗ – ม.ิย.๕๗ 

๔.)  นําเกษตรกรเข้ารับการฝึกอบรม/ศกึษาดูงาน แห่งละ ๕๐ ราย  

(ตามแนวทางสํานักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ กําหนด ๔๕ ราย/แห่ง) 

ม.ีค.๕๗ – ม.ิย. ๕๗ 

๕) สภาเกษตรกรจังหวัดและสํานักงานสภาเกษตรกรจังหวัดติดตามประสานให้

คําแนะนําการดําเนนิกิจกรรมโครงการฯ 

ม.ีค.๕๗ – ส.ค. ๕๗ 

๖.) สํานักงานสภาเกษตรกรจังหวัดรวบรวมองค์ความรู้ ประมวลองค์ความรู้จาก

แปลงสัมมาชพีต้นแบบเผยแพร่แกเ่กษตรกรรายอื่น 

ส.ค.๕๗ – ต.ค.๕๗ 
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การดําเนินโครงการ 

 เพื่อให้คณะทํางานสภาเกษตรกรระดับอําเภอทุกอําเภอ มีส่วนร่วมในการดําเนินงานตาม

ภารกิจสภาเกษตรกรจังหวัดตาก ในการประชุมคณะทํางานสภาเกษตรกรระดับอําเภอ ๙ อําเภอ

จังหวัดตาก ครั้งที่ ๑/๒๕๕๗ คณะทํางานฯ แต่ละอําเภอได้ดําเนินการพิจารณาคัดเลือกสัมมาชีพ

ต้นแบบระดับอําเภอ เสนอสภาเกษตรกรจังหวัดพิจารณา เพื่อสนับสนุนวัสดุการผลิตและวัสดุ

เตรียมความพร้อมเป็นฐานถ่ายทอดความรู้แก่เกษตรกรตามวัตถุประสงค์โครงการยกระดับ

ความคิดติดอาวุธทางปัญญา สร้างสัมมาชีพทั่วแผ่นดิน ซึ่งคณะทํางานฯ แต่ละอําเภอพิจารณา

นําเสนอสัมมนาชีพตน้แบบ/แปลงเรียนรู้ ดังนี้ 
 

อําเภอ ชื่อศูนย์เรียนรู้/เรื่อง ชื่อเกษตรกร 

เมอืง การทําการเกษตรแบบผสมผสาน 

(โครงการหนึ่งไร่ได้เงินหนึ่งแสน) 

นายนัน เพ็งอําไพ 

วังเจ้า  ๑. โค นายเจรญิ อ่อนแก้ว 

 ๒. ลําไย นายวราห์ นายกตน้ 

บ้านตาก  ข้าวไรซ์เบอร์ร่ี นายอดิศักดิ์ แก้ววรรรณ 

สามเงา  ๑. ลําไย นายคธาเทพ เหลอืงอรุณ 

 ๒. กล้วยไข ่ นางวราภรณ์ เพชรแจ้ง 

พบพระ  ๑. ศูนยเ์รียนรู้ บ้านวาเล่ย์เหนือ นางสมศรี จี๋ครีี 

 ๒. อโวคาโด ้ นายกําพล เข็มฤทธ์ิ 

 ๓. กุหลาบ นายภราดร กานดา 

อุม้ผาง ศูนยเ์รียนรุ้กาแฟอุ้มผาง นายวสันต์ นาแก้ว 

แมส่อด  ๑. การทําข้าวนาปรัง นายประยูร นายอง 

 ๒. บ่อปลา นายบุญส่ง คําวาด 

ท่าสองยาง การเกษตรผสมผสาน นางสาวิตรี สานคร 

แมร่ะมาด ศูนยเ์รียนรู้ บ้านลุงเครื่อง นายเครื่อง เสมา 

 

เพื่อให้สภาเกษตรกรจังหวัดตาก มีข้อมูลสภาพพื้นที่และศักยภาพความพร้อมของแปลง

สัมมาชีพตน้แบบที่แต่ละอําเภอนําเสนอข้างตน้ สภาเกษตรกรจังหวัดตาก จงึได้มอบหมายให้ตัวแทน

คณะทํางานด้านยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนแผนพัฒนาเกษตรกรรมและงบประมาณ สภาเกษตรกร

จังหวัดตาก นําโดยนายสวัสดิ์ โนนสูง ประธานคณะทํางานฯ ลงพื้นที่สํารวจแปลงสัมมาชีพต้นแบบ 

รวม ๑๔ แปลง ข้างต้น ระหว่างวันที่ ๓ – ๖ มกราคม ๒๕๕๗ เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณา

คัดเลือกสัมมาชีพต้นแบบแก่สภาเกษตรกรจังหวัดตาก สรุปข้อมูลจากการสํารวจแปลงสัมมาชีพ 

๑๔ แปลง ดังนี้ 
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ฝั่งตะวันออก  จํานวน 6 ราย 
 

ลําดับ 

ผู้ขอรับการ

สนับสนุน 

และประสบการณ์ 

สถานที่ 
กจิกรรม

การเกษตร 

จุดเด่น 

(จุดแข็ง) 

จุดด้อย 

(จุดอ่อน) 

การสนับสนุนจาก

หน่วยงานอื่น 

1 นายนัน  เพ็งอําไพ 

  -ตัวแทนเกษตรกร 

 

หมูท่ี่ 4 

ต.ตลุกกลาง

ทุ่ง 

อ.เมอืง 

-ทํานา 1 ไร่ได ้ 

1 แสน 

- เริ่มปี 2556 

เป็นจุดเรยีนรูม้า

แต่เดิม 

จุดเรยีนรู้

ค่อนข้างไกล

จากถนนหลัก 

-อบจ.ตาก

สนับสนุน

เครื่องจักร 

-วิทยาลัยชุมชนให้

ความรู้ 

2 นายอดิศักดิ์  แก้ว

วรรณ 

  -หมอดินอาสา 

  -ตัวแทนเกษตรกร 

 

บ้านแม่พะ

ยวบ 

ต.เกาะ

ตะเภา 

อ.บ้านตาก 

-ปลูกข้าวไรซ์-

เบอรร์ี่ 10 ไร่ 

- เริ่มปี 2555 

- 90,000  

บาท/ปี 

 

-อยู่ติดถนนหลัก 

-นํ้าและดนิดี 

-มปีระสบการณ์ 

-มผีู้ปลูกน้อ 

ยราย 

ปลูกพชืชนิด

เดยีว 

(ปลูก

เชิงเดี่ยว) 

มหาวิทยาลัยเกษต

รศาสตรใ์ห้ยืม

เมล็ดพันธุ์ข้าว 

3 น.ส.วราภรณ์ เพชรแจ้ง 
  -ตัวแทนเกษตรกร 
 
 

บ้านคลอง
ไม้แดง 
  ต.
ยกกระบัตร 
  อ.สามเงา 

-กล้วยไข่ ข้าวโพด 
มะละกอ 
-ตั้งแต่ปี 2552 
-140,000 
บาท/ปี 

-อยู่ติดถนน 
-นํ้าและดินดี 
 

มักมีปัญหานํ้า
ท่วมในฤดูฝน 

 

4 นายวราห์  นายกต้น 
  -หมอดิน-ประมง
อาสา 
  -ครูบัญชีอาสา 
  -ตัวแทนเกษตรกร 

บ้านใหม่เสรี
ธรรม 
  ต.เชียงทอง 
  อ.วังเจ้า 

-เกษตรแบบ
ผสมผสาน 40 ไร่ 
-300,000 
บาท/ปี 
 

-อนุรักษ์ธรรมชาติ 
-เป็นจุดเรียนรู้ 
มานาน 

การวางผังไม่
เป็นสัดส่วน
ชัดเจน 

สํานักงานปฏิรูป
ท่ีดินเพื่อการเกษตร 

5 นายคธาเทพ เหลือง
อรุณ 
  -สมาชิกสภาเกษตรฯ 
  -เกษตรกรดีเด่น GAP 
  -โครงการ
พระราชดําริฯ 

  ต.วังหมัน 
  อ.สามเงา 

-เกษตรแบบ
ผสมผสาน 14 ไร่ 
-เริ่มทําปี 2544 
-400,000 
บาท/ปี 

ลําไยนอกฤดู
ระบบ GAP 

มักมีปัญหานํ้า
ท่วมในฤดูฝน 

กรมส่งเสริม
การเกษตร และกรม
วิชาการเกษตร
คัดเลือกและ
ประกวด 

6 นายเจริญ  อ่อนแก้ว 
  -สมาชิกสภาเกษตรฯ 
 

บ้านนาโบสถ์ 
  ต.นาโบสถ์ 
  อ.วังเจ้า 

-เกษตรผสมผสาน 
-เลี้ยงโคขุน 4 ปี 
-600,000 บ./ปี 

-การเลี้ยงโคขุน 
-การเชื่อมโยง
กิจกรรมในสวน 

 ปตท. โครงการรักษ์
ปุาสร้างคน 
งบประมาณ 3 ล้าน
บาท ระยะ 5 ปี 
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ฝั่งตะวันตก  จ านวน ๘ ราย 

ลําดับ 
ผู้ขอรับการสนับสนุน 

และประสบการณ์ 
สถานที่ 

กจิกรรม

การเกษตร 

จุดเด่น 

(จุดแข็ง) 

จุดด้อย 

(จุดอ่อน) 

การสนับสนุน

จากหน่วยงาน

อื่น 

1 นายกําพล  เข็มฤทธิ์ 
  -สมาชิกสภาเกษตรฯ 
 
 

  ต.คีรีราษฎร์ 
  อ.พบพระ 

-โครงการใหม่ 
-ปลูกอะโวคาโด
พันธุ์แฮค 15 ไร่ 
– 500,000 
บาท/ปี 

- ดินและนํ้าดี 
- ปลูกรายแรก 
- ขายได้ท้ังพันธุ์/ 
ผลผลิต 

ไม่เห็นสภาพ
แปลงท่ีจะปลูก
จริง 

 

2 นางสุวรรณา ราชวัตร 
  - ตัวแทนเกษตรกร 
 
 

  ต.โมโกร 
  อ.อุ้มผาง 

-โครงการใหม่ 
-จะปลูกกาแฟ
พันธุ์อะราบิกา
ผสมผสานพืชอื่น 

มีแหล่งรับซ้ือ
กาแฟ 

ไม่เห็นสภาพ
แปลงท่ีจะปลูก
จริง 

ศูนย์วิจัยพืชสวน
ตาก 

3 นายประยูร  นายอง 
  -ตัวแทนเกษตรกร 
 

  ต.แม่ตาว 
  อ.แม่สอด 

-ทํานา 30 ไร่ 
-162,000 
บาท/ปี 
-กําลังทํานาปรัง 

 นาบางส่วนถูก
นํ้าท่วมในหน้า
ฝน 

 

4 นางสาวิตรี  ฐานคร 
 

บ้านแม่หละ 
  ต.แม่หละ 
  อ.ท่าสอง
ยาง 

การเกษตรแบบ
ผสมผสาน 
 

แหล่งน้ําและการ
ชลประทานดี 

งานไม่ต่อเนื่อง
และสมบูรณ์
เพราะขาด
แรงงาน 

 

5 นายบุญส่ง  คําวาด 
  -ตัวแทนเกษตรกร 

กลุ่มผู้เลี้ยง 
สัตว์นํ้า 
  ต.แม่กุ 
  อ.แม่สอด 

- เลี้ยงปลาดุก
รัสเซีย  
- 65,000  
บาท/รุ่น 

- ใกล้ถนนสายหลัก 
- รวมกลุ่มชัดเจน 
- วางแผน
การตลาดดี 

 ประมง 
เกษตรและ
สหกรณ์ 
(ให้ความรู้) 

6 นายเครื่อง  เสมา 
  -สมาชิกสภาเกษตรฯ 
 

ศูนย์การ
เรียนรู้บ้านลุง
เครื่อง 
  อ.แม่
ระมาด 

- การเกษตรแบบ
ผสมผสาน 18 ไร่ 
- 150,000 บาท/ปี 

- ระบบการ
ชลประทานดี 
- รูปแบบชัดเจน 

 กรมการปกครอง 
กรมส่งเสริม
การเกษตร 
ประมง 

7 นางสมศรี  จี๋คีรี 
  -สมาชิกสภาเกษตรฯ 
 

ศูนย์เรียนรู้
เพื่อการพัฒนา
เศรษฐกิ
พอเพียง  
อ.พบพระ 

- เกษตรพอเพียง 
 

- รูปแบบชัดเจน 
- รวมกลุ่ม
เกษตรกร 

กิจกรรมการ
อนุรักษ์ปุา
ชุมชน 

ธ.ก.ส. 
เกษตรและ
สหกรณ์ 
 

8 
 

นายภราดร  กานดา 
  -สมาชิกสภาเกษตรฯ 
 

ไร่ปฐมเพชร 
  อ.พบพระ 

- การเกษตรแบบ
ผสมผสาน 40 ไร่ 
 

- ผลิตภัณฑ์กุหลาบ
แห้งส่งต่างประเทศ 
-การวางผังชัดเจน 

 หอการค้าตาก 
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นอกจากนี้ สภาเกษตรกรจังหวัดตากได้เปิดโอกาสให้เกษตรกรสัมมาชีพต้นแบบซึ่งได้รับ

การคัดเลือกเบื้องต้นได้นําเสนอข้อมูลแปลงสัมมาชีพของตนเอง โดยเชิญเกษตรกรทั้ง ๑๔ ราย

ข้างตน้ ใหข้้อมูลฯ ประกอบการพิจารณาคัดเลือกต้นแบบสัมมาชีพตอ่ที่ประชุมสภาเกษตรกรจังหวัด

ตาก ครั้งที่ ๑/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๕๗ ณ ห้องประชุมสํานักงานสภาเกษตรกร

จังหวัดตาก ทั้งนี้มีเกษตรกรที่ไม่ได้เป็นสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดตากสามารถเดินทางมาร่วม

นําเสนอข้อมูลแปลง รวม ๓ ราย ประกอบด้วย นายนัน เพ็งอําไพ, นายอดิศักดิ์ แก้ววรรณ และ

นางสาววราภรณ์ เพชรแจ้ง ภายหลังจากที่ทีมงานลงพื้นที่สํารวจได้นําเสนอข้อมูลพร้อมวีดีทัศน์

ประกอบของแต่ละแปลงแล้ว ที่ประชุมฯ ได้เปิดโอกาสให้เกษตรกรที่ขอรับการสนับสนุนฯ นําเสนอ

ข้อมูลแปลงเพิ่มเติมพร้อมตอบข้อซักถามสมาชิกสภาฯโดยสภาเกษตรกรจังหวัดตากมีเกณฑ์การ

พิจารณาด้งนี ้

 
 

ตัวแทนคณะทํางานคณะทํางานด้านยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนแผนพัฒนาเกษตรกรรมและ

งบประมาณ สภาเกษตรกรจังหวัดตาก ลงพื้นท่ีสํารวจแปลงสัมมาชพีต้นแบบ 

ระหว่างวันท่ี ๓ – ๖ มกราคม ๒๕๕๗ 
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เกณฑ์การพิจารณา 
คะแนน 

รวม 
๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 

๑. ความพร้อม/ความสามารถ ของเกษตรกรแปลง

สัมมาชีพในการถา่ยทอดองค์ความรู้  

      

๒. สภาพแปลงสัมมาชพีต้นแบบ และความพร้อม

สถานท่ีในการฝึกอบรมฯ  

      

๓. องคค์วามรู้ท่ีเกษตรกรจะไดรั้บจากการศกึษาดูงาน

จากแปลงสัมมาชพีต้นแบบฯ 

      

๔. ความสอดคล้องขององค์ความรู้จากแปลงสัมมาชพีฯ 

กับยุทธศาสตร์การพัฒนาการเกษตรและยุทธศาสตร์

จังหวัด ตลอดจนความตอ้งการของเกษตรกร  

      

๕. การบริหารจัดการ (การผลิตและการตลาด)        

รวมคะแนน       
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 อย่างไรก็ดี เนื่องจากมีสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดตากบางรายเป็นผู้ได้รับการเสนอรายชื่อ

เพื่อรับการสนับสนุนเป็นแปลงสัมมาชีพต้นแบบด้วย สภาเกษตรกรจังหวัดตากพิจารณาแล้วเห็นว่า

เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมในการลงคะแนน จึงให้สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดตากที่ได้รับการเสนอ

ชื่องดออกเสียง และใช้การลงคะแนนคัดเลือกแปลงสัมมาชีพโดยวิธีลับตามเกณฑ์การพิจารณา

ข้างตน้ ผลการพิจารณาคัดเลือกสัมมาชีพตน้แบบ ปรากฏดังนี้ 

  ๑.) แปลงสัมมาชีพของนายเจริญ อ่อนแก้ว สัมมาชีพต้นแบบเรื่องการเลี้ยงโคขุน 

อําเภอวังเจา้ โดยเห็นว่ามีการบริหารจัดการภายในแปลงที่ดี ไม่มีปัญหาด้านการตลาด ประกอบกับ

มีองค์ความรู้เรื่องสูตรอาหารสําหรับเลี้ยงโคขุนที่ใช้วัสดุ /ผลผลิตที่มีในท้องถิ่นมาปรับใช้ซึ่งจะเป็น

ประโยชนก์ับเกษตรกรในการปรับลดต้นทุนการเลี้ยงโคขุนด้วย 

การประชุมสภาเกษตรกรจังหวัดตาก ครัง้ท่ี ๑/๒๕๕๗ 

เมื่อวันท่ี ๑๐ มกราคม ๒๕๕๗ 

พจิารณาคัดเลอืกสัมมาชพีต้นแบบ จังหวัดตาก ๒ แห่ง 
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  ๒.) แปลงสัมมาชีพของนายเครื่อง เสมา สัมมาชีพต้นแบบเรื่องเกษตรผสมผสาน 

อําเภอแม่ระมาด สภาเกษตรกรจังหวัดตากเห็นว่าเมื่อพิจารณาจากสถานที่ /สภาพแปลงสัมมาชีพ

ดังกล่าวแล้วสามารถต่อยอดให้เป็นแปลงเกษตรเกษตรอินทรีย์ได้ รวมถึงสอดคล้องตามยุทธศาสตร์

พัฒนาการเกษตรที่เน้นเรื่องอาหารปลอดภัยโดยไม่ละทิ้งแนวคิดพื้นฐานตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียง 

  โดยเกษตรกรที่ได้รับการคัดเลือกสัมมาชีพต้นแบบ ๒ แห่ง ได้ร่วมกับสํานักงาน 

สภาเกษตรกรจังหวัดตากจัดทําแผนขอรับการสนับสนุนงบประมาณและกิจกรรมการฝึกอบรมฯ ให้

สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ เปูาหมาย และตัวชี้วัด โครงการฯ ตามที่สภาเกษตรกรแห่งชาติกําหนด   

ดังนี ้

 สัมมาชพีต้นแบบเรื่องการเลี้ยงโคขุน 

 แปลงสัมมาชีพของนายเจริญ อ่อนแก้ว สัมมาชีพต้นแบบเรื่องการเลี้ยงโคขุน อําเภอวังเจ้า     

จัดทําแผนขอรับการสนับสนุนงบประมาณในการปรับปรุงแปลงสัมมาชีพการเลี้ยงโคขุน อุปกรณ์ 

และสื่อประชาสัมพันธ์ รองรับการจัดกิจกรรมการฝกึอบรม เรื่อง “การเลี้ยงโคขุนและการลดต้นทุน

การผลิตอาหารโคขุน” โดยแบ่งการจัดอบรมฯ ออกเป็น ๒ รุ่น 

   - รุ่นที่ ๑ จัดฝกึอบรมฯ เมื่อวันที่ ๖ ม.ีค. ๒๕๕๗ เกษตรกรเข้ารับการอบรมฯ รวม ๒๕ ราย 

   - รุ่นที่ ๒ จัดฝกึอบรมฯ เมื่อวันที่ ๑๐ ม.ีค. ๒๕๕๗ เกษตรกรเข้ารับการอบรมฯ รวม ๒๕ ราย 

อนึ่ง การฝึกอบรมฯ ในกิจกรรมนี้ เพื่อสนับสนุนองค์ความรู้ของเกษตรกรต้นแบบในเชิงวิชาการ 

สํานักงานสภาเกษตรกรจังหวัดตากได้เรียนเชิญอาจารย์จากวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตาก 

มาร่วมเป็นวิทยากรบรรยายและสาธิตด้วย 

ประเมินผลการดําเนินงานโครงการ  

 สรุปภาพรวมผลการดําเนินการฝึกอบรมเกษตรกร  ภายใต้โครงการยกระดับความคิดติด

อาวุธทางปัญญา สร้างสัมมาชีพทั่วแผ่นดิน สภาเกษตรกรจังหวัดตาก เรื่องการเลี้ยงโคขุนและการ

ลดต้นทุนการผลิตอาหารโคขุน ระหว่างวันที่ ๖ และวันที่ ๑๐ มีนาคม พ .ศ  .๒๕๕๗ มีผู้เข้ารับการ

ฝึกอบรมทั้งสิ้น ๕๐ ราย (เปูาหมาย ๕๐ ราย) โดยหัวข้อการฝึกอบรม ณ แปลงสัมมาชีพการเลี้ยงโค

ขุน ตําบลนาโบสถ์ อําเภอวังเจ้า ประกอบด้วย การผลิตอาหารสําหรับโคขุน, การคํานวณสูตรอาหาร

โคขุน และการเลีย้งโคขุนสําหรับเกษตรกรรายย่อย 

จากการติดตามการขยายผลเกษตรกรที่เข้ารับฝึกอบรมการเลี้ยงโคขุนและการลดต้นทุนการ

ผลิตอาหารโคขุนจํานวน ๕๐ ราย พบว่าร้อยละ ๙๒ (จํานวน ๔๖ ราย) สามารถนําความรู้จาก

การศึกษาดูงานสัมมาชีพต้นแบบไปขยายผลและประยุกต์ใช้ในการประกอบอาชีพเกษตรกรรมของ

ตนเองได้ ในภาพรวมพบว่าการบรรลุวัตถุประสงค์ของการจัดฝึกอบรมด้านการนําเอาความรู้ที่ได้รับ

ไปขยายผลอยู่ในระดับดีมาก คิดเป็นรอ้ยละ ๙๘  จําแนกเป็นรายประเด็นของวัตถุประสงค์ดังนี้ 
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 ๑.) ผลติใช้เอง  โดยคิดเป็นรอ้ยละ ๗๒ 

  ๒.) ทําเป็นอาชีพเสริม  โดยคิดเป็นรอ้ยละ ๖  

 ๓.) ถ่ายทอดให้เพื่อนเกษตรกร  โดยคิดเป็นรอ้ยละ ๒๐ 

 โดยกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงโค ตําบลแม่ปะ อําเภอแม่สอด และ กลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงโคขุน 

ตําบลนาโบสถ์ อําเภอวังเจ้า จํานวน ๔๖ ราย ได้นําความรู้เรื่องการลดต้นทุนการผลิตอาหารโคขุนที่

ได้รับจากการฝกึอบรมฯ ไปปฏิบัติจริงในการประกอบอาชีพการเลี้ยงโคขุน สามารถลดต้นทุนการผลิต

อาหารโคขุนได้จากการใช้วัตถุดิบที่หาได้ง่ายในชุมชนและมีราคาถูกมาผลิตอาหารโคขุนด้วยตนเอง 

นอกจากนี้กลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงโคขุนดังกล่าวจะได้ดําเนินการจดทะเบียนกลุ่มเกษตรกร พร้อมกับ

ขยายปริมาณการผลิตอาหารโคขุนให้เพียงพอกับสมาชิกภายในกลุ่มและขยายผลให้กับเกษตรกรราย

อื่นๆ ต่อไป 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 สัมมาชพีต้นแบบเรื่องการทําเกษตรผสมผสาน 

 แปลงสัมมาชีพของนายเครื่อง เสมา สัมมาชีพต้นแบบเรื่องเกษตรผสมผสาน  อําเภอแม่

ระมาด จัดทําแผนขอรับการสนับสนุนงบประมาณในการปรับปรุงแปลงสัมมาชีพด้านการเลี้ยงกบ

และปรับปรุงสถานที่ อุปกรณ์ และสื่อประชาสัมพันธ์ เพื่อรองรับการจัดกิจกรรมการฝึกอบรม เรื่อง 

“การทําเกษตรผสมผสาน” โดยเน้นฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการเลี้ยงกบ และการผลิตปุ๋ย

อินทรีย์แบบไม่กลับกอง ด้วยวิธีวิศวกรรมแม่โจ้ ๑” โดยจัดอบรมฯ ออกเป็น ๒ รุ่น 

   - รุ่นที่ ๑ จัดฝกึอบรมฯ เมื่อวันที่ ๒๘ มิ.ย. ๒๕๕๗ เกษตรกรเข้ารับการอบรมฯ รวม ๒๕ ราย 

   - รุ่นที่ ๒ จัดฝกึอบรมฯ เมือ่วันที่ ๒๙ มิ.ย. ๒๕๕๗ เกษตรกรเข้ารับการอบรมฯ รวม ๑๘ ราย 

 นอกจากกิจกรรมการฝึกอบรมฯ ภายในแปลงสัมมาชีพแล้ว เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อ

เกษตรกร สํานักงานสภาเกษตรกรจังหวัดตากได้กําหนดกิจกรรมในการนําเกษตรกรทั้ง ๔๓ ราย ศึกษา

ดูงานเรื่องการเลี้ยงหมูหลุม ของนายเรือนคํา แสงสุริยะ ตําบลแม่ระมาด อําเภอแม่ระมาด ซึ่งอยู่

บริเวณใกล้เคียงกับแปลงสัมมาชีพตน้แบบของนายเครื่อง เสมา เพิ่มเติมดว้ย 
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ประเมินผลการดําเนินงานโครงการ  

 สรุปภาพรวมผลการดําเนินการฝึกอบรมเกษตรกร  ภายใต้โครงการยกระดับความคิดติด

อาวุธทางปัญญา สรา้งสัมมาชีพทั่วแผ่นดนิ สภาเกษตรกรจังหวัดตาก เรื่องการทําเกษตรผสมผสาน 

โดยเน้นฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการเลี้ยงกบ และการผลิตปุ๋ยอินทรีย์แบบไม่กลับกอง ด้วยวิธี

วิศวกรรมแม่โจ้ ๑” ระหว่างวันที่ ๒๘ และ ๒๙ มิถุนายน พ .ศ  .๒๕๕๗ มีผู้เข้ารับการฝึกอบรม

ทั้งสิ้น ๔๓ ราย (เปูาหมาย ๕๐ราย) โดยหัวข้อการฝึกอบรม ณ แปลงสัมมาชีพต้นแบบเรื่องเกษตร

ผสมผสาน ตําบลแม่ระมาด อําเภอแม่ระมาด ประกอบด้วย วิธีการเลี้ยงกบ และการทําปุ๋ยหมักแบบ

ไม่กลับกอง 

 

 

 

                                               
     
 

 

 

 
 

 

 จากการติดตามการขยายผลเกษตรกรที่เข้ารับฝึกอบรมการทําเกษตรผสมผสาน โดยฝึก

ปฏิบัติเรื่องการเลีย้งกบและการทําปุ๋ยหมักแบบไม่กลับกอง จํานวน ๔๓ ราย พบว่าร้อยละ ๗๒.๐๙ 

(จํานวน ๓๑ ราย) สามารถนําความรู้จากการศึกษาดูงานสัมมาชีพต้นแบบไปขยายผลและ

ประยุกต์ใช้ในการประกอบอาชีพเกษตรกรรมของตนเองได้ ในภาพรวมพบว่าการบรรลุวัตถุประสงค์

ของการจัดฝึกอบรมด้านการนําเอาความรู้ที่ได้รับไปขยายผลอยู่ในระดับดี มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 

๗๒.๓๐  จําแนกเป็นรายประเด็นของวัตถุประสงค์ดังนี ้

 ๑.) ผลติใช้  โดยมีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ ๖๓ 

  ๒.) ทําเป็นอาชีพเสริม  โดยมีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ ๔.๖๕ 

 ๓.) ถ่ายทอดให้เพื่อนเกษตรกร  โดยมีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ ๔.๖๕ 
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 โดยเกษตรกรที่ผ่านการฝึกอบรมสัมมาชีพต้นแบบเรื่องการทําเกษตรผสมผสาน จํานวน ๒๖ 

ราย ได้นําความรูเ้รื่องการผลิตปุ๋ยหมักแบบไม่กลับกองไปปฏิบัติจริงในแปลงเพาะปลูกของตนเอง และ

สามารถลดต้นทุนปัจจัยการผลิตพืชได้ รวมถึงตัวแทนเกษตรกรที่เข้ารับการฝึกอบรมฯ ของอําเภอพบ

พระ ได้นําเรื่องการผลิตปุ๋ยหมักไม่กลับกองเผยแพร่ต่อเกษตรกรรายอื่นๆ ในเขตพื้นที่อําเภอพบพระ 

โดยใช้ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ตําบลวาเล่ย์ อําเภอพบพระ เป็นสถานที่ในการถ่ายทอดองค์

ความรู้ โดยมีนางสมศรี จี๋คีรีรองประธานสภาเกษตรกรจังหวัดตาก และผู้ดูแลศูนย์เรียนรู้ฯ สนับสนุน

การดําเนินการดังกล่าว นอกจากนี ้เกษตรกรที่ได้ศกึษาดูงานเรื่องการเลี้ยงหมูหลุมได้นําความรู้ที่ได้ไป

ประกอบอาชีพการเลีย้งหมูหลุมสร้างรายได้เสริมให้แก่ครัวเรอืนของตนเองด้วย 

 อนึ่ง การประชาสัมพันธ์รับสมัครเกษตรกรผู้สนใจเข้ารับการฝึกอบรมฯ สัมมาชีพต้นแบบ 

ทั้ง ๒ สัมมาชีพ ของสภาเกษตรกรจังหวัดตาก ข้างต้น สภาเกษตรกรจังหวัดตากได้ประชาสัมพันธ์

รับสมัครเกษตรกรที่สนใจเข้ารับการฝึกอบรม /ศึกษาดูงาน ในการลงพื้นที่จัดทําแผนพัฒนา

เกษตรกรรมระดับอําเภอ ๙ อําเภอ จังหวัดตาก ระหว่างวันที่ ๑๗ – ๒๘ กุมภาพันธุ์ ๒๕๕๗ ทั้งนี ้

เพื่อให้ได้เกษตรกรที่มีความสนใจจริงและสมัครใจเข้ารับการฝึกอบรมฯ จากแปลงสัมมาชีพ และ

สามารถนําความรู้ที่ได้จากการฝึกอบรมฯ ไปประยุกต์ใช้ในการประกอบอาชีพเกษตรกรรมของ

ตนเองได้อย่างแท้จริง นอกจากนี้ สํานักงานสภาเกษตรกรจังหวัดตากได้รวบรวม ประมวลองค์

ความรูจ้ากแปลงสัมมาชีพต้นแบบ จัดทําเป็นเอกสารเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ เพื่อให้เกษตรกรซึ่งไม่

มีโอกาสเข้ารับการฝึกอบรมฯ จากสัมมาชีพต้นแบบข้างต้น สามารถศึกษาองค์ความรู้สัมมาชีพ

ต้นแบบเรื่อง “การเลี้ยงโคขุนและการลดต้นทุนการผลิตโคขุน” และ เรื่องการทําเกษตรกร

ผสมผสาน/เลี้ยงกบ/ การทําปุ๋ยหมักแบบไม่กลับกอง ด้วยตนเอง 

สรุปผลภาพรวมสัมมาชีพต้นแบบ ๒ แห่ง จังหวัดตาก 

 จากสรุปผลการดําเนินงานโครงการยกระดับความคิดติดอาวุธทางปัญญา สร้างสัมมาชีพ

ทั่วแผ่นดิน สภาเกษตรกรจังหวัดตาก ข้างต้น มีเกษตรกรผู้ที่ผ่านการฝึกอบรมฯ จํานวน ๙๓ ราย 

ร้อยละ ๘๙ (๘๓ ราย) มีความรู้ความเข้าใจเทคนิคการประกอบสัมมาชีพต้นแบบทั้ง ๒ แห่ง ได้ดี – 

ดีมากโดยจากการตดิตามประเมินผลเกษตรกรที่ผ่านการฝึกอบรมฯ ร้อยละ ร้อยละ ๘๒.๗๙ (๗๗ 

ราย) สามารถนําความรู้จากการศึกษาดูงานสัมมาชีพต้นแบบไปขยายผลและประยุกต์ใ ช้ในการ

ประกอบอาชีพเกษตรกรรมของตนเองได้ รายละเอียดตามที่ได้นําเสนอข้างตน้ 

ผลการประเมินความคุ้มคา่และความเหมาะสมของการอบรม 

จากผู้เขา้รับการฝึกอบรมจากแปลงสัมมาชีพตน้แบบทัง้ ๒ แปลง 

ผู้แสดงความคิดเห็น 

ความคิดเห็น 

คุ้มคา่ ไมคุ่้มคา่ เหมาะสม ไมเ่หมาะสม 

จํานวน % จํานวน % จํานวน % จํานวน % 

จํานวนผู้แสดงความคดิเห็น ๙๒ 97.37 1 2.63 ๙๑ 94.74 2 5.26 

 



 

 

46 

ข้อเสนอแนะจากผู้เข้ารับการฝึกอบรมส่วนใหญ่ได้ให้ข้อเสนอแนะไว้ในด้านต่างๆ ดังน้ี 

       1. เสนอให้มกีารจัดฝึกอบรมลักษณะนี้บ่อยครั้งมากขึ้น เพราะเป็นการฝึกอบรมที่ดีมาก 

สามารถใหค้วามรู ้ความเข้าใจและสามารถสร้างอาชีพที่มั่นคงให้กับเกษตรกรได้  

     2. เสนอขอให้เพิ่มเปูาหมายจํานวนผู้เข้ารับการฝกึอบรมให้มากขึ้น 

     3. เนื้อหาของการฝึกอบรมสอดคล้องกับสภาพพื้นที่ เกษตรกรได้รับประโยชน์จากองค์

ความรูท้ี่เพิ่มขึ้นและเกิดจากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันระหว่างสัมมาชีพต้นแบบและผู้เข้ารับการ

อบรม ซึ่งจะเป็นประโยชน์ตอ่การสร้างเครือขา่ยความร่วมมือและการรวมกลุ่มของเกษตรกรต่อไป 

 

                 โครงการสื่อสารงานสภาสู่ประชาชน 

  สภาเกษตรกรจังหวัดตาก มีภารกิจสําคัญในการคุ้มครองและรักษาประโยชน์ของ

เกษตรกรในการผลิต การแปรรูป และการตลาด ส่งเสริมให้เกษตรกรได้รับผลตอบแทนสูงสุด 

รวมทั้งส่งเสริมการรวมกลุ่มของเกษตรกรเพื่อวางแผนเกษตรกรรมและรักษาผลประโยชน์ร่วมกัน

ของเกษตรกร เพื่อสนับสนุนและการมีส่วนร่วมของเกษตรกรในการกําหนดนโยบายและวาง

แผนการพัฒนาเกษตรกรรมอย่างเป็นระบบ ให้เป็นไปเพื่อเกษตรกรอย่างแท้จริง ประกอบกับ

พระราชบัญญัติสภาเกษตรกรแหง่ชาติ พ.ศ. 2553 หมวด 4 มาตรา 38 (3) กําหนดให้สํานักงาน

สภาเกษตรกรจังหวัดประชาสัมพันธ์ให้เกษตรกร และองค์กรเกษตรกรได้ ทราบถึงนโยบาย 

แผนพัฒนาเกษตรกรรมจังหวัด และการดําเนินงานของสภาเกษตรกรจังหวัด 

 ภาพลักษณ์ที่ดีของสภาเกษตรกรจังหวัด มาจากประสิทธิภาพของผลการดําเนินงานซึ่งเป็น

ที่ประจักษ์แก่สาธารณ และความพึงพอใจของเกษตรกร รวมทั้งความคาดหวังที่มีต่อสภาเกษตรกร

จังหวัด การผลิตสื่อประชาสัมพันธ์เพื่อเผยแพร่นโยบาย แผนพัฒนาเกษตรกรรมจังหวัด ผลการ

ดําเนินงาน และการติดตามแก้ไขปัญหาด้านเกษตรกรรรมของจังหวัด จึงถือเป็นความจําเป็นอย่าง

ยิ่งในการสร้างความเชื่อมั่น ศรัทธา ตลอดจนสร้างความเข้าใจอันดีของเกษตรกร ซึ่งจะนําไปสู่การ

ให้ความร่วมมือในการมีส่วนร่วมของเกษตรกรในการกําหนดนโยบายและวางแผนพัฒนา

เกษตรกรรมอย่างเป็นระบบ สํานักงานสภาเกษตรกรจังหวัดตาก จึงได้จัดทําโครงการสื่อสารงาน

สภาสู่ประชาชนจังหวัดตาก ขึน้ 

แผนปฏิบัติงาน/กําหนดการดําเนินงานโครงการ 

  จัดทําสื่อประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อ วิทยุ/Social Network/บอร์ดประชาสัมพันธ์/

จดหมายข่าว นําเสนอข้อมูลการดําเนินงานของสภาเกษตรกรแห่งชาติ/สภาเกษตรกรจังหวัดตาก

เครือข่ายสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดตาก/คณะทํางาน/ผู้แทนเกษตรกร/พนักงานสํานักงานสภา

เกษตรกรจังหวัดตาก และข้อมูลข่าวสารด้านการเกษตรที่สําคัญ ตลอดจนนโยบายของภาครัฐที่

เกีย่วข้องด้านการเกษตร 
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ระยะเวลาดําเนินงานโครงการ 

  พฤศจกิายน 2556 – กันยายน 2557 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การนําสื่อประชาสัมพนัธ์ที่จัดทําเผยแพร่สู่เกษตรกร องค์กรเกษตรกรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

 

 

เดอืน 

ชอ่งทางการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ (ครัง้) 

Face 

Book 

จด 

หมาย

ข่าว 

แผ่น

พับ 

บอร์ด

ประชา 

สัมพันธ์

หน้า 

สนง. 

ทํา 

เนียบ

เครือ 

ข่าย 

ราย 

งาน 

ประจํา 

ป ี

เอกสาร

รวบ 

รวม

ปัญหา 

ปูาย

ประชา 

สัมพันธ ์

(เคลื่อน 

ที่) 

ปูาย

ประชา 

สัมพันธ์

เรื่อง 

น้ํา 

สวน

สมุน 

ไพร 

วีดีโอ

การ

จัดทํา

แผน 

พัฒนา 

ตุลาคม 56 6 2 2   1      

พฤศจิกายน 56 4 4 4         

ธันวาคม 56 4 3 3 1        

มกราคม 57 12 3 3   1      

กุมภาพันธ์ 57 7 10 9 1 9  9     

มนีาคม 57 7 3 2  2       

เมษายน 57 6 2 2  2       

พฤษภาคม 57 8 3 3 1 3       

มถิุนายน 57 8 4 3  3       

กรกฎาคม 57 14 4 4  4    1   

สิงหาคม 57 12 3 3 1 3   1  1  

กันยายน 57 3 4 4  4   1  1 1 
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                   โครงการจัดทําแผนพัฒนาเกษตรกรรมระดับจังหวัด จังหวัดตาก 

    การจัดทําแผนพัฒนาการเกษตรของประเทศไทย ที่ผ่านมาเป็นการดําเนินการโดย

ฝุายราชการภายใต้คณะกรรมการนโยบายและแผนพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ โดยแผนพัฒนา

การเกษตรดังกล่าวจะกําหนดใหส้อดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และแผนพัฒนา

การเกษตรในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสั งคมแห่ งชาติซึ่ งได้ รั บความเห็นชอบจาก

คณะกรรมการนโยบายและแผนพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์แต่จากการที่รัฐธรรมนูญแห่ง

ราชอาณาจักรไทยกําหนดให้รัฐต้องดําเนินการคุ้มครองและรักษาประโยชน์ของเกษตรกรในการผลิต 

การแปรรูป และการตลาดส่งเสริมให้เกษตรกรได้รับผลตอบแทนสูงสุด รวมทั้งส่งเสริมการรวมกลุ่ม

ของเกษตรกรในรูปของสภาเกษตรกรเพื่อวางแผนเกษตรกรรมและรักษาประโยชน์ร่วมกันของ

เกษตรกร เพื่อสนับสนุนสิทธิและการมีส่วนร่วมของเกษตรกรในการกําหนดนโยบายและวางแผน

พัฒนาเกษตรกรรมอย่างเป็นระบบ เพื่อให้รักษาเสถียรภาพด้านราคาและความมั่นคงในอาชีพ

เกษตรกรรม เพิ่มศักยภาพและยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกรให้ดีขึ้นทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม 

การเมอืงอย่างต่อเนื่อง ให้เป็นไปเพื่อเกษตรกรอย่างแท้จริงได้มีการตราพระราชบัญญัติสภาเกษตรกร

แหง่ชาติ พ.ศ. ๒๕๕๓ จัดตั้งสภาเกษตรกรแหง่ชาติ เพื่อให้ทําหน้าที่ตัวแทนของเกษตรกรในการดําเนิน

กิจกรรมต่างๆ เกี่ยวกับเกษตรกรรม และหน้าที่ประการหนึ่งของสภาเกษตรกรจังหวัดกําหนดในมาตรา 

๓๓ (๔) เสนอแผนพัฒนาเกษตรกรรมระดับจังหวัดต่อสภาเกษตรกรแห่งชาติ เพื่อบูรณาการเป็นแผน

แม่บทเสนอต่อคณะรัฐมนตรีต่อไป 

  ดังนั้น สภาเกษตรกรจังหวัดตาก จึงได้ดําเนินงานโครงการจัดทําแผนพัฒนา

เกษตรกรรมระดับจังหวัดขึน้ ตามเจตนารมณแ์ละข้อบัญญัติของกฎหมายดังกล่าว 
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แผนปฏิบัติงาน/กําหนดการดําเนินงานโครงการ 

รายการ ระยะเวลา 

กจิกรรมที่ ๑ รวบรวมวเิคราะห์ข้อมูลพืน้ฐานการเกษตรระดับจังหวัดจากหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง ปี ๒๕๕๖ 

กิจกรรมที่ ๒ ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการวิทยากรกระบวนการการจัดทําแผนพัฒนา

การเกษตร โดยคัดเลือกผู้แทนเกษตรกร/คณะทํางานฯ จํานวน ๔๐ คน ท่ีสามารถเป็นวิทยากร

ถ่ายทอดความรูก้ารจัดทําแผนเพื่อให้คําแนะนําในการจัดทําแผนแก่ตําบล อําเภอ โดยสภาเกษตรกร

จังหวัดจัดอบรมซักซ้อมแนวทางการจัดทําแผนให้แก่วิทยากรเป็นไปในแนวทางเดียวกัน รวมท้ังจัดทํา

ปฏทิินการจัดทําแผนในระดับตําบลอําเภอ  

๑๓ – ๑๕ 

มกราคม ๒๕๕๗ 

(๓ วัน ๒ คืน) 

กจิกรรมที่ ๓ จัดประชุมระดมความคิดเห็นการจัดทําแผนพัฒนาเกษตรกรรมระดับตําบล 

(ประเด็นปัญหา/แนวทางพัฒนา/โครงการ)  

หมายเหตุ : จัดประชุมในระดับอําเภอๆ ละ ๑ ครั้งๆ ละ ๑ วัน รวม ๙ อําเภอ โดยเชิญผู้แทน

เกษตรกรระดับหมูบ้่าน/ตําบล ผู้นําชุมชน ผู้แทนองค์กรเกษตรกร ผู้แทนกลุ่มอาชีพเกษตรกร และ

ผู้แทนหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง ท้ังน้ีวิธีการดําเนินการระดมความเห็นให้แบง่ระดับตําบล  

๑๗ – ๒๘ 

ก.พ. ๕๗ 

กจิกรรมที่ ๔ จัดประชุมระดมความคิดเห็นเพื่อวิเคราะห์ศักยภาพการเกษตร (SWOT) กําหนด

วิสัยทัศน์ พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาเกษตรกรรมระดับจังหวัด กําหนดกลยุทธก์าร

ดําเนินงาน แผนงาน/โครงการ และตัวชี้วัด 

ม.ิย. – ส.ค. ๕๗ 

กจิกรรมที่ ๕ จัดประชาพิจารณ์รับฟังความคิดเห็นเพื่อปรับปรุงแผนพัฒนาฯ ก่อนเสนอ สกจ. 

และสกช.  

ก.ย. ๕๗ 

 

การดําเนินงานโครงการ 

 กิจกรรมฝึกอบรมวิทยากรกระบวนการจัดทําแผนพัฒนาการเกษตร 

 สรุปภาพรวมผลการดําเนินการฝึกอบรมวิทยากรกระบวนการจัดทําแผนพัฒนาการเกษตร 

ภายใต้โครงการจัดทําแผนพัฒนาเกษตรกรรมระดับจังหวัด จังหวัดตาก ระหว่างวันที่ ๑๓ – ๑๕ 

มกราคม พ .ศ .๒๕๕๗ ณ โรงแรมราชาบุรี บูติ๊ค โฮเท็ล จังหวัดตาก มีผู้เข้ารับการฝึกอบรมทั้งสิ้น 

๓๖ ราย (เปูาหมาย ๓๙ ราย) โดยหัวข้อการฝึกอบรมประกอบด้วย หลักการพูดต่อหน้าชุมชน, 

เทคนิคการเป็นวิทยากรกระบวนการ, การเขียน Mind Map และการเขียนโครงการอย่างง่าย 

จากแบบประเมินผู้เข้ารับการฝึกอบรมฯ ร้อยละ ๙๗ เห็นว่าสามารถนําความรู้ที่ได้จากการ

ฝกึอบรมไปประยุกต์ใชง้านได้ ดี – ดีมาก 
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 กิจกรรมประชุมจัดทําแผนพัฒนาเกษตรกรรมระดับตําบล/อําเภอจังหวัดตาก  

  สรุปภาพรวมผลการดําเนินการประชุมจัดทําแผนพัฒนาการเกษตรกรรมระดับ

ตําบล/อําเภอ ๙ อําเภอ จังหวัดตาก ระหว่างวันที่ ๑๗ – ๒๘ ก.พ. ๕๗ มีเกษตรกร/ผู้นําชุมชน/

ผูแ้ทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมฯ คิดเป็นร้อยละ ๗๐ ของกลุ่มเปูาหมายที่สภาเกษตรกร

จังหวัดมีหนังสอืเชญิเข้าร่วมประชุมฯ (ประมาณ ๑,๒๐๐ ราย) และสามารถรวบรวมประเด็นปัญหา/

แนวทางพัฒนา ความต้องการโครงการฯ จากเกษตรกรได้เกือบครบทุกตําบล ขาดไปเพียง ๑ ตําบล 

คือ ตําบลแม่ละมุ้ง อําเภออุ้มผาง ซึ่งไม่มีตัวแทนเกษตรกรมาเข้าร่วมประชุมฯ เกิดจากปัญหาอุปสรรค

ในการเดินทางซึ่งอยู่ในพื้นที่ห่างไกลการคมนาคมไม่สะดวก อย่างไรก็ดี ภายหลังตัวแทนคณะทํางาน

สภาเกษตรกรอําเภออุ้มผาง ได้ดําเนินการรวบรวมประเด็นปัญหาและแนวทางพัฒนาจากตําบล

ดังกล่าวเพื่อประกอบการจัดทําแผนพัฒนาเกษตรกรรมจังหวัดตากเรียบร้อยแล้ว 

สรุปจํานวนผูเ้ข้าร่วมจัดทําแผนพัฒนาเกษตรกรรมระดับตําบล/อําเภอ จังหวัดตาก 

วันที่ อ าเภอ เป้าหมาย (ราย) เข้าร่วมประชุมฯ (ราย) คิดเป็นร้อยละ 
17 ก.พ. 57 อําเภอวังเจ้า ๖๐  ๕๐ 83.33 
1๘ ก.พ. 57 อําเภอบ้านตาก ๑๐๐ ๘๙ 89.จ๐ 
1๙ ก.พ. 57 อําเภอสามเงา 80 ๖๒ 77.5๐ 
๒๐ ก.พ. 57 อําเภอเมืองตาก 150 ๑๐๗ 71.33 
๒๔ ก.พ. 57 อําเภออุ้มผาง 100 ๖๔ ๖๔.๐๐ 
๒๕ ก.พ. 57 อําเภอพบพระ 120 ๗๔ ๖๑.๖๖ 
๒๖ ก.พ. 57 อําเภอท่าสองยาง 100 ๕๑ ๕๑.๐๐ 
๒๗ ก.พ. 57 อําเภอแม่ระมาด 100 ๗๗ ๗๗.๐๐ 
๒๘ ก.พ. 57 อําเภอแม่สอด 150 ๗๘ ๕๒.๐๐ 

หมายเหตุ : ในจํานวนผู้เข้าร่วมจัดทําแผนฯ มหีนว่ยงานภาครัฐและเอกชนท่ีเกี่ยวข้องระดับอําเภอเข้าร่วมฯ เฉลี่ย 

อําเภอละ ๖ – ๗ ราย คิดเป็นร้อยละ ๕ – ๑๐ ของผู้มสี่วนร่วมในการจัดทําแผนฯ  
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 กิจกรรมจัดประชุมระดมความคดิเห็นเพื่อวิเคราะห์ศักยภาพการเกษตร  

 คณะทํางานด้านยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนแผนพัฒนาเกษตรกรรมและงบประมาณ  

สภาเกษตรกรจังหวัดตาก  ดําเนินการจัดประชุมคณะทํางานด้านยุทธศาสตร์ฯ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๗ – 

๓/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๕๗ , วันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๕๗ และวันที่ ๓ กันยายน ๒๕๕๗ 

ณ ห้องประชุมสํานักงานสภาเกษตรกรจังหวัดตาก โดยเชิญผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องภาค

เกษตรกรรม ประกอบด้วย สํานักงานพาณิชย์จังหวัดตาก, สํานักงานการค้าภายในจังหวัดตาก, 

สํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดตาก, สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดตาก, 

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรจังหวัดตาก, วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตาก, 

สํานักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร สาขาตาก, ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวลําปาง, สํานักงานปศุ

สัตว์จังหวัดตาก, สํานักงานเกษตรจังหวัดตาก, ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรตาก, ศูนย์วิจัยและ

บํารุงพันธุ์สัตว์ตาก, สถานีพัฒนาที่ดินตาก, สํานักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดตาก, สํานักงาน 

สหกรณ์จังหวัดตาก, สํานักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ตาก, ข้าวจังหวัดตาก, สํานักงานกองทุน

สงเคราะหก์ารทําสวนยางจังหวัดตาก, สํานักงานประมงจังหวัดตาก, หนว่ยส่งเสริมการเกษตรฯที่ ๓ 

สทพ., หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่๓๓ สนภ.๓ เข้าร่วมประชุมฯ เพื่อให้ข้อมูลเชิงวิชาการและ

ข้อเสนอแนะในการจัดทําแผนงาน/โครงการ ภายใต้แผนพัฒนาเกษตรกรรมจังหวัดตาก ซึ่งเกิดจาก

การเชื่อมโยงปัญหาความต้องการและแนวทางพัฒนาซึ่งสภาเกษตรกรจังหวัดตากได้ดําเนินการ

รวบรวม วิเคราะห์ และประมวลผล สู่การจัดทําเป็นแผนพัฒนาเกษตรกรรมระดับจังหวัดในการ

ประชุมฯ ดังกล่าว ทั้งนี้ เพื่อนําข้อเสนอแนะมาปรับปรุง/เพิ่มเติมในการจัดทําแผนพัฒนาเกษตรกรรม

จังหวัดตากให้ครอบคลุมทุกมิติ เป็นแผนฯ ที่ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถนําไปปฏิบัติได้จริงและ

ปรับแผนงาน/โครงการที่เกิดจากความต้องการของเกษตรกรให้สอดคล้องกับภารกิจ /แผนงาน/

โครงการของหน่วยงานที่ได้รับจากกระทรวง/ทบวง/กรม เพื่อให้เกิดประโยชน์แก่เกษตรกรโดยรวม

ต่อไป 

 ทั้งนีจ้ากการประชุมฯ ขา้งตน้ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเห็นว่าภาพรวมโครงการที่สภาเกษตรกร

จังหวัดตากนําเสนอ หากทุกหน่วยงานนําไปปรับใช้ในแผนการปฏิบัติงานปกติใหม้ีกลุ่มเปูาหมายและ

เปูาหมายสอดคล้องกับความต้องการของเกษตรกร ตลอดจนผลักดันโครงการซึ่งมีลักษณะบูรณา

การการดําเนินงานร่วมกันให้เกิดผลในทางปฏิบัติได้ เช่น โครงการข้าวครบวงจร, โครงการโคเนื้อครบ

วงจร, โครงการข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ครบวงจร จะเกิดประโยชน์สูงสุดแก่เกษตรกร  
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 กิจกรรมประชาพิจารณ์ (ร่าง) แผนพัฒนาเกษตรกรรมจังหวัดตาก 

 สรุปภาพรวมการจัดประชุมประชาพิจารณ์ (ร่าง) แผนพัฒนาเกษตรกรรมจังหวัดตาก พ.ศ. 

2557-2560 เมื่อวันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๕๗ ณ โรงแรมราชาบุรี บูติก โอเท็ล อําเภอเมืองตาก 

จังหวัดตาก มีผู้เข้าร่วมประชาพิจารณ์ประกอบด้วยผู้แทนองค์กรเกษตรกร ตัวแทนผู้ประกอบการ

และหนว่ยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมฯ รวมทั้งสิ้น ๑๐๙ คน โดยสํานักงานสภาเกษตรกรจังหวัด

ตากได้จัดทําแบบประชาพิจารณ์ (ร่าง) สาระสําคัญของแผนพัฒนาเกษตรกรรมจังหวัดตาก พ.ศ. 

2557-2560 สอบถามผู้เข้าร่วมประชุมฯ รวม ๑๐๐ คน มีผู้ตอบแบบประชาพิจารณ์ ๖๒ คน 

(๖๒ ชุด) มีแบบประชาพิจารณ์สมบูรณ์ จํานวน ๕๕ ชุด (แบ่งเป็นหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ๑๖ ชุด/

ผูแ้ทนองค์กรเกษตรกรและผู้ประกอบการ ๓๙ ชุด) เมื่อประมวลผลแล้วพบว่าร้อยละ ๙๘.๑๘ เห็น

ด้วยกับสาระสําคัญของแผนพัฒนาเกษตรกรรมจังหวัดตาก พ.ศ. 2557-2560  
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 อนึ่ง ก่อนดําเนินกิจกรรมจัดประชุมประชาพิจารณ์ (ร่าง) แผนพัฒนาเกษตรกรรมจังหวัด

ตาก พ.ศ. 2557-2560 ระดับจังหวัดตาก ประธานคณะทํางานสภาเกษตรกรระดับอําเภอ ๙ 

อําเภอจังหวัดตาก ได้นําสาระสําคัญ (ร่าง) แผนพัฒนาเกษตรกรรมจังหวัดตาก พ.ศ. 2557-

2560 รับฟังความคิดเห็นจากผู้แทนเกษตรกรระดับอําเภอ /ตําบล รวม ๙๙ คน ในการประชุม

คณะทํางานสภาเกษตรกรระดับอําเภอ ครั้งที่ ๓/๒๕๕๗ ระหว่างวันที่ ๑๐ – ๑๓ กันยายน ๒๕๕๗ 

ผลจากการรับฟังความเห็นสาระสําคัญ (ร่าง) แผนพัฒนาเกษตรกรรมจังหวัดตาก  จากผู้แทน

เกษตรกรระดับอําเภอ/ตําบล เห็นชอบตามที่สภาเกษตรกรจังหวัดตากเสนอ และเพื่อให้เป็นไปตาม

ขั้นตอน/กิจกรรมภายใต้โครงการจัดทําแผนพัฒนาเกษตรกรรมระดับจังหวัดของสภาเกษตรกร

แห่งชาติ ซึ่งระบุให้เสนอสภาเกษตรกรจังหวัดให้ความเห็นชอบก่อนดําเนินการจัดส่งสภาเกษตรกร

แห่งชาติ จึงได้นํา (ร่าง) แผนพัฒนาเกษตรกรรมจังหวัดตาก พ.ศ. 2557-2560 เสนอที่ประชุม

สภาเกษตรกรจังหวัดตากพิจารณาให้ความเห็นชอบ (ร่าง) สาระสําคัญของแผนพัฒนาเกษตรกรรม

จังหวัดตาก พ.ศ. 2557-2560 ก่อนนําเสนอสภาเกษตรกรแห่งชาติแล้ว ในการประชุมสมาชิก

สภาเกษตรกรจังหวัดตาก ครั้งที่ ๕/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๕๗ ณ ห้องประชุม

สํานักงานสภาเกษตรกรจังหวัดตาก ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ และมอบหมายให้สํานักงานสภา

เกษตรกรจังหวัดตากนําแผนพัฒนาเกษตรกรรมจังหวัดตาก พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๖๐ ส่งให้สํานักงาน

สภาเกษตรกรแห่งชาติ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพื้นที่จังหวัดตาก เพื่อเป็นประโยชน์ในการ

ขับเคลื่อนภาคเกษตรกรรมในพื้นที่จังหวัดตากต่อไป 
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ประเมินผลการดําเนินงานโครงการ 

 จากสรุปผลการดําเนินงานโครงการแผนพัฒนาเกษตรกรรมจังหวัดตาก ข้างต้น เมื่อเทียบ

สัดส่วนของเกษตรกรเทียบกับผูแ้ทนของหนว่ยงานภาครัฐและเอกชนที่มีส่วนร่วมระดมความคิดเห็น

ในการจัดทําแผนระดับต่างๆ แล้วมไีม่น้อยกว่ารอ้ยละ ๘๐ โดยในการจัดทําแผนพัฒนาเกษตรกรรม

จังหวัดตากได้ให้ความสําคัญในการเชื่อมโยงแผนพัฒนาระดับตําบล ระดับอําเภอ และระดับจังหวัด 

โดยนําปัญหา /ความต้องการ แนวทางพัฒนา และโครงการ ที่เกษตรกรเสนอ มาปรับเป็น

ยุทธศาสตร์กลยุทธ์ แผนงานโครงการ ภายใต้แผนพัฒนาเกษตรกรรมจังหวัดตาก รวมถึงได้นํา

นโยบายรัฐบาลและแนวทางตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหง่ชาติ ฉบับที่ ๑๑ มาเชื่อมโยงกับ

แผนพัฒนาเกษตรกรรมของจังหวัดด้วย ดังที่ปรากฏตามแผนพัฒนาเกษตรกรรมจังหวัดตาก พ.ศ. 

๒๕๕๗ – ๒๕๖๐ 
 

 

 

 

              โครงการสนับสนุนนโยบายรักษาเสถียรภาพราคาสินค้าเกษตร และ แก้ไข

ปัญหาด้านการเกษตรอื่นๆ  

 ตามพระราชบัญญัติสภาเกษตรกรแหง่ชาติ พ.ศ. ๒๕๕๓ กําหนดให้สภาเกษตรกรจังหวัด มี

อํานาจหน้าที่ พัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งแก่เกษตรกร องค์กรเกษตรกร ประสานนโยบาย

และการดําเนินงานระหว่างองค์กรเกษตรกร เกษตรกร สถาบันวิจัย สถาบันการศึกษา และ

หน่วยงานของรัฐ ส่งเสริมและสนับสนุน เกษตรกร/องค์กรเกษตรกร/ยุวเกษตรกร ในการรวมกลุ่ม 

การฝึกอบรม และการถ่ายทอดเทคโนโลยี เสนอแผนพัฒนาเกษตรกรรมจังหวัดต่อสภาเกษตรกร

แห่งชาติ เพื่อบูรณาการเป็นแผนแม่บทพัฒนาเกษตรกรรมเสนอคณะรัฐมนตรีต่อไป เสนอนโยบาย

และแนวทางพัฒนาและแก้ไขปัญหาภาคเกษตรกรรม รวมทั้งให้ คําปรึกษาและข้อแนะนําแก่

เกษตรกร ประกอบกับสภาเกษตรกรแห่งชาติกําหนดให้สภาเกษตรกรจังหวัดดําเนินงานโครงการ

สนับสนุนนโยบายรักษาเสถียรภาพราคาสินค้าเกษตรและแก้ไขปัญหาด้านการเกษตรอื่นๆ โดยมี

วัตถุประสงค์เพื่อรับฟังความคิดเห็นหาข้อสรุปประเด็นปัญหาที่มีผลกระทบต่อการประกอบอาชีพ

การเกษตรของเกษตรกรและดําเนนิการแก้ไข/พัฒนา นั้น 

  สภาเกษตรกรจังหวัดตาก ได้กําหนดกรอบการปฏิบัติงานขับเคลื่อนโครงการ

สนับสนุนนโยบายรักษาเสถียรภาพราคาสินค้าเกษตร และ แก้ไขปัญหาดา้นการเกษตรอื่นๆ ดังนี้ 
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กิจกรรมที่ ๑ การจัดทําข้อเสนอแนวทางการพัฒนาและแก้ไขปัญหาเกษตรกรรม 

แผนงานแนวทางการปฏิบัติงาน 
 

งาน แนวทางปฏิบัต ิ

๑.) จัดประชุมระดมความคิดเห็นเกษตรกร สมาชิกสภา

เกษตรกรจังหวัด ผู้แทนองค์กรเกษตร เพื่อให้ได้ประเด็น

ปัญหาหรอืแนวทางพัฒนา ปูองกัน แก้ไข 

 - ใช้กลไกในการสนับสนุนการประชุมคณะทํางานสภา

เกษตรกรระดับอําเภอ ภายใต้โครงการจัดต้ังและสร้าง

เครอืข่ายสภาเกษตรกรระดับตําบล อําเภอ เพื่อให้ได้ประเด็น

ปัญหาหรอืแนวทางพัฒนา ปูองกัน แก้ไข  

๒.) ประสานข้อมูลจากผู้แทนเกษตรกรระดับตําบล 

ผู้แทนเกษตรกรระดับหมู่บ้าน ผู้ประสานงานเครือข่าย 

เพื่อให้ได้ข้อมูลปัญหา แนวทางการแก้ปัญหา ปูองกัน 

แก้ไขท่ีหลากหลายรอบดา้น 

 - คณะทํางานสภาเกษตรกรระดับอําเภอ /สภาเกษตรกร

จังหวัดตาก/สํานักงานสภาเกษตรกรจังหวัดตาก รวบรวม

ข้อมูล ปัญหา หรอืแนวทางพัฒนา ปูองกัน แก้ไข  

๓.) นําปัญหาประสานหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อปูองกัน

หรอืแก้ไข 

 - คณะทํางานสภาเกษตรกรระดับอําเภอ /สภาเกษตรกร

จังหวัดตาก/สํานักงานสภาเกษตรกรจังหวัดตาก นําประเด็น

ปัญหาหารอืหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องระดับตําบล/อําเภอ/จังหวัด 

ร่วมกันปูองกัน แก้ไข และพัฒนา ด้านเกษตรกรรมในระดับ

พืน้ท่ี  

๔.) สง่ต่อปัญหาท่ีเกินขีดความสามารถแก้ไขได้ในระดับ

พืน้ท่ีให้สํานักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ 

 - สภาเกษตรกรจังหวัดตาก/สํานักงานสภาเกษตรกรจังหวัด

ตาก นําประเด็นปัญหาท่ีเกินขีดความสามารถแก้ไขได้ใน

ระดับพื้นท่ี สง่ต่อให้สํานักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ 
 

  สรุปประเด็นปัญหา แนวทางปูองกัน แก้ไข และพัฒนาภาคเกษตรกรรมซึ่งรวบรวม

จากคณะทํางานสภาเกษตรกรระดับอําเภอ และเครือข่ายเกษตรกร /ผู้แทนเกษตรกร ๙ อําเภอ

จังหวัดตากและมกีารดําเนินการปูองกัน แก้ไขปัญหา หรือตอบรับ จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายใต้

โครงการสนับสนุนนโยบายการรักษาเสถียรภาพราคาสินค้าเกษตรและแก้ไขปัญหาด้านการเกษตร

อื่นๆ มีดังนี ้

๑.) การจัดฝึกอบรมการปฏิบัติงานให้กับตัวแทนเกษตรกรประจําจุดรับจํานําข้าว 

  - ตัวแทนเกษตรกร/เกษตรกรผู้ปลูกข้าวที่เข้าร่วมโครงการรับจํานําข้าวเปลือก ปี

การผลิต ๒๕๕๖/๕๗ นําเสนอข้อมูลปัญหาอุปสรรคการปฏิบัติงานของตัวแทนเกษตรกรประจําจุด

รับจํานําข้าวปีการผลิต ๒๕๕๕/๕๖ และการไม่ได้รับความเป็นธรรมในการตรวจวัดความชื้นและ

สิ่งเจือปนในการนําข้าวเข้าร่วมโครงการรับจํานําฯ ส่งข้อมูลสํานักงานสภาเกษตรกรจังหวัดตาก 

  - สภาเกษตรกรจังหวัดตาก จัดทําข้อแสนอความคิดเห็นการดําเนินงานติดตาม

กํากับดูแลการรับจํานําระดับจังหวัด จังหวัดตาก เสนอประธานคณะอนุกรรมการติดตามกํากับดูแล

การรับจํานําระดับจังหวัด จังหวัดตาก (หนังสือ สภจ.ตก ๐๑๐๔/๑๙๖ ลว ๓๑ ต.ค. ๕๗) 
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ผลจากการนําเสนอประเด็นปัญหาข้างตน้  

  - สนง.การค้าภายในจังหวัดตาก จัดอบรมชี้แจงผู้ปฏิบัติงานประจําจุดรับจํานํา

ข้าวเปลือก ปีการผลิต ๒๕๕๖/๕๗ (หนังสือ พณ ๐๔๑๘.๑๗/ว๙๖๒ ลว ๔ พ.ย. ๕๖ และ พณ 

๐๔๑๘.๑๗/ว๙๗๗ ลว ๑๓ พ.ย. ๕๖) 

  - เพื่อให้เกิดความชัดเจนในแนวทางปฏิบัติ และให้ความรู้เชิงปฏิบัติการภาคสนาม

ให้กับตัวแทนเกษตรกรประจําจุดรับจํานํา สภาเกษตรกรจังหวัดตากได้ส่ง นายอรรถพงษ์ สาดทอง 

สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดตากตาก ร่วมเป็นวิทยากรให้ความรู้กับตัวแทนเกษตรกรประจําจุดรับ

จํานําในการอบรมชี้แจงฯ ข้างตน้ 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

๒.) การตรวจสอบการจําหน่ายพันธุ์ข้าวที่ไม่ตรงตามพันธุ์ 

  - ผูแ้ทนเกษตรกร/คณะทํางานสภาเกษตรกรระดับอําเภอ รวบรวมข้อมูลปัญหาความ

เดือดร้อนของเกษตรกรในพื้นที่ อ.แม่สอด, อ.แม่ระมาด และ อ.ท่าสองยาง ได้รับความเดือดร้อนจาก

การจําหน่ายเมล็ดพันธุ์ข้าวไม่ตรงตามพันธุ์ของร้านค้าวัสดุการเกษตรในพื้นที่ ส่งสํานักงานสภา

เกษตรกรจังหวัดตาก 

  - สภาเกษตรกรจังหวัดตาก พิจารณาปัญหาความเดือดร้อนเกษตรกรเนื่องจาก

การจําหนา่ยข้าวไม่ตรงตามพันธุ์ของรา้นค้าวัสดุการเกษตรในพื้นที่ เสนอที่ประชุมคณะอนุกรรมการ

ติดตามกํากับดูแลการรับจํานําระดับจังหวัด จังหวัดตาก ครั้งที่ ๑/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๗ มกราคม 

๒๕๕๗ ณ ห้องประชุมทีลอซู ช้ัน ๔ ศาลากลางจังหวัดตาก พิจารณาตรวจสอบข้อเท็จจริง 

 

ให้ความรู้เชงิปฏบัิตกิารภาคสนามให้กับ 

ตัวแทนเกษตรกรประจําจุดรับจํานํา  

ณ  สหกรณ์การเกษตรบ้านตาก 

เมื่อวันท่ี 7 พฤศจิกายน ๒๕56   

ให้ความรู้เชงิปฏบัิตกิารภาคสนามให้กับ 

ตัวแทนเกษตรกรประจําจุดรับจํานํา  

ณ  สหกรณ์นคิมแมร่ะมาด 

เมื่อวันท่ี ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕56   
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ผลจากการนําเสนอประเด็นปัญหาข้างตน้  

  ศูนย์เมล็ดพันธุ์ขา้วลําปาง มอบหมายสารวัตรเกษตร ลงพืน้ที่ดําเนินการ ตรวจสอบ 

และแจ้งรายงานผลการตรวจสอบเรียนผู้ว่าราชการจังหวัดตาก ประธานคณะอนุกรรมการฯ และ

ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดตาก ทราบผลการตรวจสอบ ตามหนังสือที่ ตก ๐๐๐๖/๑๕๓๒ ลว ๔ 

ก.พ. ๕๗) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๓.) ปัญหาและข้อร้องเรียนการดําเนินมาตรการแทรกแซงตลาดข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ 

ปีการผลิต ๒๕๕๖/๕๗ 

  - ผู้แทนเกษตรกร/เกษตรกร นําเสนอประเด็นปัญหาเรื่องการไม่ได้รับความเป็น

ธรรมในการดําเนินมาตรการแทรกแซงตลาดข้าวโพดเลีย้งสัตว์ ปีการผลิต ๒๕๕๖/๕๗  

  - สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดตาก ในฐานะคณะทํางานกํากับดูแลมาตรการ

แทรกแซงตลาดข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ระดับอําเภอ อําเภอพบพระ ตามคําสั่งคณะกรรมการเพื่อการ

แก้ไขปัญหาเกษตรกรอันเนื่องมาจากผลิตผลการเกษตร ระดับจังหวัด ที่ ๒๐๘๓/๒๕๕๖ ได้นําเสนอ

ประเด็นปัญหาและข้อเสนอแนะการแก้ไขปัญหาการดําเนินมาตรการ ในพื้นที่ เสนอนายอําเภอพบ

พระประธานคณะทํางานฯ และเกษตรอําเภอพบพระ เลขานุการคณะทํางานฯ พิจารณา (หนังสือที ่

สภจ.ตก ๐๑๐๔/๒๐๒ ลว ๖ พ.ย. ๕๖) 

  - เกษตรอําเภอพบพระ เลขานุการคณะทํางานฯ ประสานผู้ประกอบการในพื้นที่

อําเภอพบพระ ตามข้อเสนอของสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดตาก 
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ผลจากการนําเสนอประเด็นปัญหาข้างตน้  

  จากการติดตามผลในพื้นที่ พบว่าผู้ประกอบการปฏิบัติตามข้อเสนอเพียงช่วง

ระยะแรก (เดือน พ.ย. ๕๖) ของการดําเนินมาตรการฯ เท่านั้น ดังนั้น สภาเกษตรกรจังหวัดตากจึง

ได้รวบรวมประเด็นข้อร้องเรียนดังกล่าวขา้งตน้จากทุกอําเภอ เสนอผู้ว่าราชการจังหวัดตากประธาน

คณะกรรมการเพื่อการแก้ไขปัญหาเกษตรกรอันเนื่องมาจากผลิตผลการเกษตร ระดับจังหวัด 

จังหวัดตาก เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาแก้ไขปัญหาฯ ข้างตน้ 

 

 

 
  

 

๔.) ประเด็นปัญหาเกษตรกรไม่ได้รับเงิน ค่าข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ หรือ ได้รับเงินเพียงบางส่วน 

จากการนําผลผลิตขายให้แก่ผู้ประกอบการที่เข้าร่วมมาตรการแทรกแซงตลาดข้าวโพดเลี้ยง

สัตว์ ปีการผลิต ๒๕๕๖/๕๗ 

  - ผู้แทนเกษตรกร/เกษตรกร นําเสนอประเด็นปัญหาเรื่องเกษตรกรยังไม่ได้รับเงิน

ค่าข้าวโพดเลีย้งสัตว์ หรือ ได้รับเงินเพียงบางส่วน จากการนําผลผลิตขายให้แก่ผู้ประกอบการที่เข้า

ร่วมมาตรการแทรกแซงตลาดข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ปีการผลิต ๒๕๕๖/๕๗ เสนอข้อมูลผ่านสมาชิก

สภาเกษตรกรจังหวัดตาก หารอืพิจารณาแก้ไขปัญหาฯ 

  - สภาเกษตรกรจังหวัดตาก เสนอขอความเห็นชอบประธานคณะกรรมการเพื่อการ

แก้ไขปัญหาเกษตรกรอันเนื่องมาจากผลผลิตการเกษตรระดับจังหวัด (ผวจ.ตาก) ตรวจสอบรายชื่อ

เกษตรกรทีเข้าร่วมมาตรการแทรกแซงตลาดข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ เพื่อให้ความเป็นธรรมกรณีไม่ได้รับ

เงินจากการนําผลผลิตขายให้แก่ผู้ประกอบการที่เข้าร่วมมาตรการ (หนังสือ สภจ.ตก ๐๑๐๔/๒๕๐ 

ลว ๒๗ ธ.ค. ๕๖) 
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  - ขอความร่วมมือ สหกรณ์นิคมแม่สอด เร่งรัดจ่ายเงินให้กับเกษตรกร (หนังสือ 

สภจ.ตก ๐๒๐๘/๘๐๔ ลว ๒๕ ธ.ค. ๕๖) 

  - สํานักงานสภาเกษตรกรจังหวัดตาก ประมวลผล วิเคราะห์ข้อมูลประเด็นปัญหา 

กระบวนการ ผลกระทบ จากการดําเนินมาตรการแทรกแซงตลาดข้าวโพดเลี้ยงสัตว์  และ จัดทํา

ข้อเสนอแนวทางการแก้ไขปัญหา เสนอ สกช. 

ผลจากการนําเสนอประเด็นปัญหาข้างตน้  

  - ประธานคณะกรรมการเพื่อการแก้ไขปัญหาเกษตรกรอันเนื่องมาจากผลผลิต

การเกษตรระดับจังหวัด (ผวจ.ตาก) มอบหมาย พาณิชย์จังหวัดตาก และเกษตรจังหวัดตาก จัด

ประชุมหารือผู้ที่เกี่ยวข้อง เมื่อวันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๕๗ ณ ห้องประชุมสํานักงานเกษตรจังหวัด

ตาก โดยมติที่ประชุมฯ มอบหมายเกษตรจังหวัดตากสรุปข้อมูลจํานวนเกษตรกร/ยอดเงินที่ค้างจ่าย

เกษตรกรจากการนําผลผลิตขายให้แก่ผู้ประกอบการที่เข้าร่วมมาตรการแทรกแซงตลาดข้าวโพด

เลี้ยงสัตว์ ปีการผลิต ๒๕๕๖/๕๗ ให้รองผู้ว่าราชการจังหวัดตากทราบ พร้อมส่งรายชื่อดังกล่าว

ให้กับสํานักงานพาณิชย์จังหวัดตากพิจารณาตรวจสอบ เร่งรัดผู้ประกอบการที่เข้าร่วมมาตรการฯ 

เบิกจ่ายเงินให้กับเกษตรกร อนึ่ง สภาเกษตรกรจังหวัดตาก ได้มีการรวบรวมรายชื่อฯ ดังกล่าวไว้

ล่วงหน้าแล้วจากการขอความอนุเคราะห์องค์การบริหารส่วนตําบลรวบรวมรายชื่อส่งให้สํานักงาน

สภาเกษตรกรจังหวัดตาก จงึได้จัดส่งให้สํานักเกษตรกรจังหวัดตากรวบรวมและดําเนินการ ตามมติ

ที่ประชุมฯ  

  อย่างไรก็ดี  สภาเกษตรกรจังหวัดตากได้ลงพื้นที่ประชุมจัดทําแผนพัฒนา

เกษตรกรรมระดับตําบล/อําเภอ อําเภออุ้มผาง เมื่อวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ และได้รับแจ้งจาก

เกษตรกร จํานวน ๒๘๒ ราย ว่ายังไม่ได้รับเงินค่าข้าวโพดเลี้ยงสัตว์จากการนําผลผลิตเข้าร่วม

มาตรการแทรกแซงตลาดข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ปีการผลิต ๒๕๕๖/๕๗ ซึ่งรายชื่อดังกล่าวเกษตรกรแจ้ง

ว่าได้ส่งให้กับเกษตรอําเภออุ้มผางแล้ว ประกอบกับพบว่ามีเกษตรกร จํานวน ๙๔ ราย แจ้งว่าได้รับ

ใบรับรองการขึ้นทะเบียนฯ คืนจากผู้ประกอบการที่เข้าร่วมมาตรการฯ โดยผู้ประกอบการ(รับซื้อ) 

แจ้งเกษตรกรว่าโควตาเต็ม ดังนั้น เพื่อคุ้มครองและรักษาผลประโยชน์ให้กับเกษตรกร รวมถึงให้

ความเป็นธรรมกับผู้ประกอบการ สํานักงานสภาเกษตรกรจังหวัดตากได้มีหนังสือ ที่ สกจ.ตก 

๐๒๐๘/๙๑ ลงวันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๕๗ ขอความร่วมมือพาณิชย์จังหวัดตากตรวจสอบรายชื่อ

เกษตรกรข้างต้นอีกครั้งหนึ่ง เพื่อเร่งรัดผู้ประกอบการจ่ายเงินให้กับเกษตรกร พร้อมได้นําเสนอ

ประเด็นปัญหาการดําเนินมาตรการแทรกแซงตลาดข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ให้ประธานคณะกรรมการพืช

ไร่ สภาเกษตรกรแหง่ชาติ เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาจัดทําเป็นข้อเสนอเชิงนโยบายในการ

แก้ไขปัญหาข้าวโพดเลีย้งสัตว์ด้วย 
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๕.) การบรหิารจัดการผลผลิตมันสําปะหลัง ๕ อําเภอฝั่งตะวันตก จังหวัดตาก 

          สืบเนื่องจากปัญหาโครงการแทรกแซงตลาดมันสําปะหลัง ปี ๒๕๕๕/๕๖ ของจังหวัด

ตากในเขตพื้นที่ ๕ อําเภอฝั่งตะวันตก ที่มีเกษตรกรจํานวน ๑๕๗ ราย พื้นที่ ๓,๕๑๗ ไร่ ผลผลิต

ประมาณ ๒๔,๖๑๙ ตัน ไม่สามารถเข้าร่วมโครงการแทรกแซงตลาดมันสําปะหลัง ปี ๒๕๕๕/๕๖ 

เนื่องจากลานมันรับจํานําได้ปริมาณจํากัด เกษตรกรต้องจองคิวล่วงหน้า ๒๐ – ๓๐ วัน เมื่อถึงคิวที่

จองไว้แล้วต้องนํารถขนมันสําปะหลังรอคิวเข้าโรงงานนาน ๓ - ๔ วัน ทําให้ไม่สามารถเข้าร่วม

โครงการฯ ได้ทันตามกําหนดระยะเวลาโครงการแทรกแซงตลาดมันสําปะหลัง ปี ๒๕๕๕/๕๖ เป็น

เหตุให้เกษตรกรร้องเรียนและนํามาซึ่งข้อเรยีกร้องให้รัฐบาลขยายเวลารับจํานํา  

  จากปัญหาข้างต้น  เพื่อเตรียมการวางระบบปูองกันปัญหาที่อาจเกิดขึ้นซ้ําได้อีกใน

ฤดูกาลผลิตใหม่ ผู้ประกอบการโรงแปูงมัน (บริษัทแม่สอดสตาร์ช จํากัด) ได้หารือสภาเกษตรกร

จังหวัดตากขอใหเ้ป็นตัวกลางในการสื่อสารเพื่อสร้างความเข้าใจระหว่างผู้ที่เกี่ยวข้อง ๓ ฝุาย ได้แก่ 

หน่วยงานภาครัฐผู้ประกอบการ และเกษตรกรผู้ปลูกมันสําปะหลัง ให้ได้พบปะแลกเปลี่ยนข้อมูล

ปัญหารวมทั้งพิจารณาวางระบบและแนวทางปฏิบัติที่จะอํานวยความสะดวกและให้ความเป็นธรรม

แก่เกษตรกรที่นํามันสําปะหลังเข้าร่วมโครงการแทรกแซงตลาดมันสําปะหลัง รวมถึงได้มีการจัดตั้ง

คณะกรรมการเกษตรกรผู้ปลูกมันสําปะหลัง ๕ อําเภอฝั่งตะวันตก จังหวัดตาก เพื่อเป็นเครือข่าย

ตัวแทนเกษตรกรผู้ปลูกมันสําปะหลังวางแผนการผลิต การเชื่อมโยงกลุ่มเกษตรกร และการตลาด 

ร่วมกันอย่างตอ่เนื่อง 

ผลจากการดําเนินการวางแผนการผลิต การเชื่อมโยงกลุ่มเกษตรกร และการตลาด 

  คณะกรรมการเกษตรกร (ผู้ปลูกมันสําปะหลัง) ๕ อําเภอฝั่งตะวันตก และเครือข่าย 

ผูป้ลูกมันสําปะหลัง ๕ อําเภอฝ่ังตะวันตก ประสานงานเกษตรกร/กลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกมันสําปะหลัง 

บริหารจัดการผลผลิตเข้าโรงงานฯ และมีการแจ้งราคารับซื้อผ่านกลไกเครือข่ายคณะทํางานฯ 

ให้กับเกษตรกรรับทราบก่อนนําผลผลิตไปจําหน่ายส่งผลให้การนําผลผลิตเข้าสู่โรงงานเป็นไปอย่าง

ต่อเนื่องเกษตรกรไม่ต้องรอคิวนานเหมือนปีที่ผ่านมาและมีกําหนดวันนัดจ่ายเงินค่าผลผลิตที่ชัดเจน

ให้กับเกษตรกร 

   ข้อมูลจํานวนการออกใบรับรองการขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกมันสําปะหลัง 

ปี 2555/2556 เขต ๕ อําเภอฝั่งตะวันตกมีจํานวน ๑,๑๖๘ ครัวเรือน ปริมาณผลผลิต 

88,630.92 ตัน (ประมาณการปริมาณผลผลิตมันสําปะหลัง ปี ๒๕๕๖/๕๗ เขต ๕ อําเภอฝั่ง

ตะวันตก คาดว่าจะมีปริมาณเพิ่มขึ้นเป็น  ๑๓๓,๐๘๒ ตัน) คณะกรรมการเกษตรกร (ผู้ปลูกมัน

สําปะหลัง) ได้ร่วมกันวางแผนการขุดมันสําปะหลัง ช่วงระยะเวลาตั้งแต่ ตุลาคม ๒๕๕๖ – 

พฤษภาคม ๒๕๕๗ แล้ว นอกจากนี้ ยังได้วางแผนการดําเนินการร่วมกับโรงแปูงมันในการกระจาย

ผลผลิตมันสําปะหลังในช่วงฤดูฝน (เดือนพฤษภาคม – พฤศจิกายน) จาก ๔ อําเภอฝั่งตะวันออก

จังหวัดตากเข้าโรงงานเนื่องจากช่วงดังกล่าวผลผลิต ๕ อําเภอฝ่ังตะวันตกมีปริมาณน้อย ประกอบ 
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กับลานมันอําเภอฝั่งตะวันออกส่วนใหญ่เป็นโรงงานทํามันเส้นซึ่งรับซื้อผลผลิตมันสําปะหลังเฉพาะ

ช่วงฤดูแล้ง พร้อมกันนี้ยังได้มีการเจรจากับโรงแปูงมันเพื่อนําเปลือกมันล้างที่เหลือทิ้งจาก

กระบวนการผลิตแปูงมันมาเป็นวัตถุดิบในผลิตอาหารเลี้ ยงโคขุนให้กับเกษตรกร เป็นการวาง

แผนการดําเนินการร่วมกับกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกมันสําปะหลัง กลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงโคขุน และ

ผู้ประกอบการโรงแปูงมัน โดยมีสภาเกษตรกรจังหวัดตากเป็นผู้ประสานงานและส่งเสริมสนับสนุน

วางแผนการดําเนินงานให้กับกลุ่มเกษตรกร 

  นอกจากการดําเนินการข้างตน้ สภาเกษตรกรจังหวัดตากประชุมหารือและคัดเลือก

ตัวแทนเกษตรกร/องค์กร เข้าร่วม“โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตมันสําปะหลัง” ให้แก่

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรตากซึ่งเป็นการขับเคลื่อนผลงานวิจัยสู่การใช้ประโยชน์ของกรม

วิชาการเกษตร ประจําปี ๒๕๕๗ โดยมีผู้ที่ได้รับคัดเลือกจากศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรตาก 

ร่วมเป็นแปลงทดสอบพันธุ์มันสําปะหลัง จํานวน ๒ ราย ประกอบด้วย แปลงทดสอบพันธุ์ของนาย

สุริยา มาเกิด, นางสมศรี จี๋คีรี สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดตาก (หนังสือที่ กษ ๐๙๑๘.๔/๔๑ ลว ๗ 
พ.ค. ๕๗) 
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๖.) การให้ความช่วยเหลือเกษตรกร ตามหลักเกณฑ์กองทุนช่วยเหลือเกษตรกร และ ผู้ยากจน (อชก.) 

  สืบเนื่องจากบันทึกความรว่มมอืด้านส่งเสริมสนับสนุนใหส้ภาเกษตรกรแห่งชาติเป็น

กลไกของเกษตรกรในการสื่อสารกับรัฐบาลและร่วมกันพัฒนาเกษตรกรด้วยตนเอง ระหว่าง

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์กับสํานักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ เมื่อวันที่ ๙ เมษายน ๒๕๕๖ 

ประกอบกับคําสั่งคณะกรรมการช่วยเหลือเกษตรกรและผู้ยากจน ที่ ๑/๒๕๕๖ ลงวันที่ ๓๑ ตุลาคม 

๒๕๕๖ แตง่ตัง้ประธานสภาเกษตรกรจังหวัด เป็นคณะอนุกรรมการ (อชก. ส่วนจังหวัด) และแต่งตั้ง

สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดที่ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดมอบหมาย จํานวน ๑ คน เป็น

คณะอนุกรรมการ (อชก. ส่วนอําเภอ) โดยให้มีอํานาจหน้าที่พิจารณาช่วยเหลือเกษตรกรและผู้

ยากจน ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตร ีวา่ด้วยการช่วยเหลือเกษตรกรและผู้ยากจน พ.ศ. ๒๕๒๘ 

และที่แก้ไขเพิ่มเติม ดังนั้น เพื่อใหบ้รรลุวัตถุประสงค์ตามบันทึกความรว่มมือดังกล่าว สภาเกษตรกร

จังหวัดตากจึงเรยีนเชิญเกษตรและสหกรณ์จังหวัดตากร่วมประชุมสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดตาก 

ครั้งที่ ๙/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๑๕ พฤศจกิายน ๒๕๕๖ พิจารณาการดําเนินงาน/ปัญหาอุปสรรค การให้

ความช่วยเหลือเกษตรกรและผู้ยากจน (อชก.) จังหวัดตาก และหารือแนวทางความร่วมมือระหว่าง

หน่วยงานสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และสภาเกษตรกรจังหวัดตากในการดําเนินงานฯ 

ดังกล่าว ให้บรรลุวัตถุประสงค์รว่มกันต่อไป  

  เพื่อให้สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดตากมีข้อมูลประกอบการปฏิบัติงานตามคําสั่ง

คณะกรรมการช่วยเหลือเกษตรกรและผู้ยากจน ที่ ๑/๒๕๕๖ ลงวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๖ ได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ สํานักงานสภาเกษตรกรจังหวัดตาก จึงขอความร่วมมือจากสํานักงานเกษตรและสหกรณ์

จังหวัดตากสนับสนุนข้อมูล ๒ เรื่องดังนี ้

   ๑.) ข้อมูลการให้ความช่วยเหลือเกษตรกรและผู้ยากจน (อชก.) ย้อนหลัง ๓ 

ปี (ปี ๒๕๕๔ –๒๕๕๖) โดยมีรายละเอียดข้อมูลของเกษตรกรผู้ที่ได้รับความช่วยเหลือว่าช่วยเหลือ

แล้วสามารถผ่อนชําระหนี้ได้หรือไม่อย่างไร หากช่วยเหลือแล้วยังไม่สามารถชําระหนี้ได้ได้มี

หน่วยงานใดให้การส่งเสริมสนับสนุนอื่นใดเพื่อพัฒนาศักยภาพให้กับเกษตรกรเพิ่มเติมหรือไม่ 

รวมถึงเกษตรกรที่ไม่ได้รับความช่วยเหลือเกิดจากสาเหตุใดบ้าง 

   ๒.) ขอความร่วมมือสํานักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดตาก จัดประชุมให้

ความรู้เรื่องระเบียบหลักเกณฑ์การให้ความช่วยเหลือเกษตรกรและผู้ยากจน (อชก.) ให้แก่สมาชิก

สภาเกษตรกรจังหวัดตาก 

ผลจากการหารอืการให้ความช่วยเหลือเกษตรกร ตามหลักเกณฑ์กองทุนช่วยเหลือเกษตรกร และ 

ผูย้ากจน (อชก.) ข้างตน้ 

  ๑.) สํานักงานสภาเกษตรกรจังหวัดตาก ได้รวบรวมรายชื่อเกษตรกรที่มายื่นขอรับ

ความช่วยเหลือจากกองทุนหมุนเวียนเพื่อการกู้ยืมแก่เกษตรกรและผู้ยากจนไว้กับสมาชิกสภา

เกษตรกรจังหวัดตาก (คณะทํางานสภาเกษตรกรอําเภอแม่ระมาด) ส่งให้สํานักงานเกษตรและสหกรณ์

จังหวัดตากตรวจสอบเอกสารหลักฐาน เพื่อพิจารณาให้ความช่วยเหลือตามระเบียบสํานัก
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นายกรัฐมนตรีว่าด้วยการช่วยเหลือเกษตรกรและผู้ยากจน พ.ศ. ๒๕๒๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม โดย

สํานักงานฯ ไดจ้ัดสง่รายชื่อเกษตรกรและแบบบันทึกคําขอกู้เงินตามระเบียบกองทุนฯ จํานวน ๓๑๔ ราย ให้

สํานักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดตากตรวจสอบแล้ว เมื่อวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๕๗ ผลจากการ

ตรวจสอบสํานักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดตากแจ้งว่ามีเกษตรกร ๑๐ ราย มีคุณสมบัติตาม

หลักเกณฑ ์ซึ่งสํานักงานสภาเกษตรกรจังหวัดตากไดป้ระสาน นายเสกสรร สุรสิทธินุสรณ์ คณะทํางาน

สภาเกษตรอําเภอแม่ระมาด ประสานเกษตรกรยื่นคําร้องด้วยตนเองกับ สํานักงานเกษตรและสหกรณ์

จังหวัดตากอกีครั้ง  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ๒.) สํานักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดตาก ได้นําเรื่องการจัดประชุมให้ความรู้

เรื่องระเบียบหลักเกณฑ์การให้ความช่วยเหลือเกษตรกรและผู้ยากจน (อชก.) ให้แก่สมาชิกสภา

เกษตรกรจังหวัดตาก เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของสมาชิกสภาฯ ตามคําสั่งคณะกรรมการ

ช่วยเหลือเกษตรกรและผู้ยากจน ที่ ๑/๒๕๕๖ ที่สภาเกษตรกรจังหวัดตากขอความร่วมมือข้างต้น 

เสนอสํานักบริหารกองทุนเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรและรับเรื่องร้องเรียนพิจารณาจัดสรรงบประมาณ

ในการจัดประชุมฯ ดังกล่าว ทั้งนี้ สํานักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดตาก ได้ดําเนินการจัดประชุม

ให้ความรู้เรื่องระเบียบหลักเกณฑ์การให้ความช่วยเหลือเกษตรกรและผู้ยากจน (อชก.)  ให้แก่ 

สมาชิกสภาเกษตรจังหวัดตาก และคณะอนุกรรมการ (อชก.) จังหวัดตาก แล้วเมื่อวันที่ ๑๙ 

สิงหาคม ๒๕๕๗ ณ ห้องประชุมศูนย์วจิัยและพัฒนาการเกษตรตาก อําเภอเมืองตาก จังหวัดตาก  

 

 
  



 

 

64 

๗.) การขออนุญาตใช้พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ (ป่าแม่สลิด-โป่งแดง) พื้นที่อําเภอบ้านตาก 

       กลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงโค รวมกว่า ๑๕๐ ราย ตําบลตากออก อําเภอบ้านตาก จังหวัด

ตาก ขอรับคําปรึกษาจากคณะทํางานสภาเกษตรกรอําเภอบ้านตาก กรณีขออนุญาตเข้าทํา

ประโยชน์ในพื้นที่ปุาสงวนแห่งชาติเขตปุาแม่สลิดและปุาโปุงแดง เพื่อใช้พื้นที่ดังกล่าวเป็นทุ่งหญ้า

เลี้ยงสัตว์ของกลุ่มเกษตรกรผูเ้ลี้ยงโค 

ผลจากข้อหารอืข้างต้น 

  คณะทํางานสภาเกษตรกรอําเภอบ้านตาก หารือสํานักงานสภาเกษตรกรจังหวัด

ตากประสานข้อมูลแนวทางการดําเนินการขออนุญาตเข้าทําประโยชน์ในพื้นที่ปุาสงวนแห่งชาติจาก

สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดตาก สํานักงานฯ ได้ประสานข้อมูลฯ ดังกล่าว 

แจ้งตัวแทนคณะทํางานสภาเกษตรกรอําเภอบ้านตากทราบ เมื่อวันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๕๗ และ

แจ้งกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงโครวบรวมข้อมูลพื้นที่ที่จะขอใช้เป็นทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์ในเขตพื้นที่ปุาสงวน

แหง่ชาตเิพื่อขอความอนุเคราะหอ์งค์การบริหารส่วนตําบลตากออกเป็นหน่วยงานเจ้าภาพในการขอ

ใช้พื้นที่ฯ ดังกล่าว ต่อมาในการประชุมองค์การบริหารส่วนตําบลตากออก เมื่อวันที่ ๒๔ มิถุนายน 

๒๕๕๗ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตําบลตากออก นายกองค์การบริหารส่วนตําบลตาก

ออกได้เชิญนายอรรถพงษ์ สาดทอง สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดตาก (ประธานคณะทํางานสภา

เกษตรกรอําเภอบ้านตาก) และประธานสภาเกษตรกรจังหวัดตาก เข้าร่วมประชุมฯ เพื่อให้ข้อมูล

วิธีการขออนุญาตเข้าทําประโยชน์ในพืน้ที่ปุาสงวนแห่งชาติของกลุ่มเกษตรกรผูเ้ลี้ยงโค 

  จากการติดตามเรื่องการขออนุญาตเข้าทําประโยชน์ในพื้นที่ปุาสงวนแห่งชาติ 

ดังกล่าวข้างตน้ จากองค์การบริหารส่วนตําบลตากออกทราบว่าองค์การบริหารส่วนตําบลตากออก

ได้ระงับเรื่องการขอใช้พื้นที่ฯ ไว้ก่อน เนื่องจากอยู่ในช่วงปฏิรูปรัฐบาล โดยคณะรักษาความสงบ

แหง่ชาต ิ(คสช.) 
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๘.) ประเด็นปัญหาเรื่องการบุกรุกป่า ทําลายแหล่งทรัพยากรธรรมชาติ และมาตรการ

ป้องกันเพื่อแก้ไขปัญหาของหน่วยงานภาครัฐในพื้นที่จังหวัดตาก 

      สืบเนื่องจากประเด็นปัญหาเรื่องการบุกรุกปุา ทําลายแหล่งทรัพยากรธรรมชาติ และ

มาตรการปูองกันเพื่อแก้ไขปัญหาของหน่วยงานภาครัฐในพื้นที่จังหวัดตาก  ซึ่งคณะทํางานสภา

เกษตรกรระดับอําเภอเกือบทุกอําเภอมีปัญหาคล้ายคลึงกันในเรื่องของเอกสารสิทธิและการทํา

การเกษตรในพื้นที่ปุา สภาเกษตรกรจังหวัดตากจึงได้เรียนเชิญผู้แทนสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อม ผู้แทนสํานักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๑๔, ผู้แทนหน่วยปูองกันรักษาปุาที่ ตก.๒๔ (วัง

เจ้า) หารอืประเด็นดังกล่าวในการประชุมสมาชิกสภาเกษตรกรกรจังหวัดตาก ครั้งที่ ๒/๒๕๕๗ เมื่อ

วันที ่๑๔ มีนาคม ๒๕๕๗ 

ผลจากข้อหารอืข้างต้น 

  สํานักทรัพยากรทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้นําเสนอข้อมูลให้ที่ประชุมฯ 

ทราบ ว่าปัจจุบันจําแนกประเภทปุาไม้ ๒ ประเภท คือ ปุาสงวนแห่งชาติ และปุาอนุรักษ์ตาม

กฎหมาย เชน่ อุทยานแห่งชาติ, เขตรักษาพันธุ์สัตว์ปุา, ปุาอนุรักษ์ตามมติคณะรัฐมนตรี เป็นต้น ซึ่ง

จากประเด็นปัญหาเรื่องการบุกรุกปุาของจังหวัดตากจะพบได้ในปุาไม้ทั้ง ๒ ประเภท นโยบายที่ผ่าน

มา กรมปุาไม้ได้ดําเนินนโยบายในลักษณะผ่อนผันเป็นหลักดังจะเห็นได้จากการมอบพื้นที่ปุาเสื่อม

โทรมส่วนหนึ่งให้ สปก. นําไปปฏิรูปเพื่อจัดสรรเป็นที่ทํากินให้กับราษฎร และอีกส่วนหนึ่งคือการ

ออกเอกสารสิทธิ์ สทก. ให้กับราษฎร (ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๒๕) ซึ่งดําเนินการโดยกรมปุาไม้ ต่อมายัง

ได้มีมติคณะรัฐมนตรี ๓๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๔๑ ผ่อนผันให้ราษฎรที่อยู่อาศัยหรือถือครองทํา

ประโยชน์ในพื้นที่ปุาไม้ โดยให้งดเว้นการจับกุม อย่างไรก็ดี พื้นที่ที่ราษฎรอยู่อาศัยดังกล่าวไม่ได้มี

การรับรองสิทธิเข้าครอบครองแบบถูกต้องตามกฎหมายเพียงแต่อนุโลมผ่อนผันให้ทํากินเพื่อแก้ไข

ปัญหาความเดือดร้อนของราษฎรเท่านั้น ส่วนการดําเนินการในปัจจุบันความเห็นส่วนตัวเชื่อว่า

หนว่ยงานสังกัดกรมปุาไม้ทุกหน่วยไม่ต้องการที่จะจับกุมราษฎร ส่วนใหญ่จะเป็นการขอร้องและขอ

ความร่วมมือจากชุมชนและราษฎรในพื้นที่ไม่ให้มีการบุกรุกพื้นที่ปุา แต่พบว่ามีราษฎรบางคน /บาง

กลุ่ม ยังมีความพยายามในการบุกรุกพื้นที่ปุาเพื่อแสวงหาประโยชน์ให้ตนเองอยู่อีกมาก จึงมีความ

จําเป็นต้องมีการจับกุมดําเนินคดีและใช้กฎหมายบังคับอยู่ ทั้งนี้เพื่อปกปูองรักษาทรัพยากรซึ่งเป็น

ทรัพย์สมบัติสว่นรวมของคนไทยทั้งประเทศ  

   ทั้งนี้ที่ประชุมมีความเห็นร่วมกันว่าปัญหาเกิดจากนโยบาย ดังนั้นแนวทาง

การแก้ไขเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติในพื้นที่ ซึ่งเป็นผู้ที่ต้องรับนโยบายไปปฏิบัติเมื่อปฏิบัติแล้วเกิดปัญหาข้อ

ขัดแย้งควรสะท้อนปัญหาให้ผู้บริหารระดับนโยบายได้รับทราบ เพื่อนําไปสู่แนวทางในการปูองกัน

และแก้ไข ที่ควรใช้หลักการมีส่วนร่วมของชุมชนผนวกกับแนวคิดเรื่ องการส่งเสริมให้ราษฎรอยู่

ร่วมกับปุาอย่างสร้างสรรค์รักษาสมดุลธรรมชาติ รวมถึงการสร้างทัศนคติของเจ้าหน้าที่รัฐในการ

ปฏิบัติงานให้คํานึงถึงวิถีชีวติของชุมชนกับการนําข้อกฎหมายมาบังคับใช้  
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   ต่อมา สภาเกษตรกรจังหวัดตากได้นําแนวคิดเรื่องส่งเสริมอาชีพเกษตรลด

การบุกรุกปุาเสนอผู้ว่าราชการจังหวัดตากทราบ ในการประชุมสภาเกษตรกรจังหวัดตาก ครั้งที่ ๔/

๒๕๕๗ ซึ่งต่อมาผู้ว่าราชการจังหวัดตากได้สนับสนุนงบประมาณจังหวัดตากผ่านสํานักงาน

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดตาก จํานวน ๒ โครงการ ได้แก่ 

   ๑.) โครงการส่งเสริมอาชีพเกษตร ลดการบุกรุกปุายั่งยืน โดยการสนับสนุน

เมล็ดพันธุมะละกอ (พันธุ์ฮอลแลนด์) ภายใต้โครงการเตรียมความพร้อม มุ่งสู่ประชาคมเศรษฐกิจ

อาเซียน (AEC) สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดตาก งบประมาณ ๑๐๐,๐๐๐ 

บาท 

   ๒.) โครงการส่งเสริมการปลูกบุกสร้างอาชีพ สร้างจิตสํานึกรักปุาอยู่

ร่วมกับปุาอย่างยั่งยืน ภายใต้โครงการเตรียมความพร้อม มุ่งสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) 

สํานักทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดตาก งบประมาณ ๑๒๐,๐๐๐ บาท (เฉพาะพื้นที่

อําเภออุ้มผาง) 

หมายเหตุ : รายละเอียดข้อมูลโครงการฯ ตามการผลการปฏิบัติงานบูรณาการความร่วมมือกับ

หน่วยงานอื่น 

   นอกจากดําเนนิการขา้งตน้แลว้ สภาเกษตรกรจังหวัดตาก และคณะทํางาน

สภาเกษตรกรระดับอําเภอ จังหวัดตาก ยังได้ปฏิบัติงานสนับสนุนและผลักดัน ร่าง พรบ. ๔ ฉบับ 

เพื่อการแก้ไขปัญหาที่ดนิอย่างยั่งยืน ประกอบด้วย  

   ๑.) ร่าง พรบ.ว่าด้วยภาษีที่ดินและอัตราก้าวหน้า  

            ๒.) ร่าง พรบ. ธนาคารที่ดิน  

            ๓.) ร่าง พรบ. ว่าด้วยสิทธิชุมชนในการจัดการที่ดินและทรัพยากร  

            ๔.) ร่าง พรบ. กองทุนยุติธรรม 

ตามแนวทางการดําเนินงานของคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพในการ

แขง่ขันทางการเกษตร สิทธิเกษตรกร  สิทธิที่ดินทํากิน สิทธิการเข้าถึงแหล่งทุนและหนี้สินเกษตรกร 

สภาเกษตรกรแห่งชาติ ร่วมกับสํานักงานประสานการพัฒนาสังคมสุขภาวะ (สปพส.) และองค์กร

ภาคีเครือข่ายภาคประชาสังคม อย่างไรก็ดี เนื่องจากคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ได้มีประกาศ

ฉบับที่ 5 ให้รัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2550 สิ้นสุดลงตามประกาศ เป็นผลให้กระบวนการเข้าชื่อเสนอ

กฎหมาย ต้องยุติลงด้วยเหตุของการสิ้นสุดรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2550 “ประเด็น  ตามรัฐธรรมนูญฯ 

มาตรา 163 กล่าวไว้ว่า “ประชาชนผู้มสีิทธิเลือกตั้งไม่น้อยกว่าหนึ่งหมื่นคน มีสิทธิเข้าชื่อร้องขอต่อ

ประธานรัฐสภาเพื่อให้รัฐสภาพิจารณาร่างพระราชบัญญัติตามที่กําหนดในหมวด 3 และ 

หมวด 5 แห่งรัฐธรรมนูญนี้” ดังนั้น คณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพในการแข่งขันทาง

การเกษตร สิทธิเกษตรกร สิทธิที่ดินทํากิน สิทธิการเข้าถึงแหล่งทุนและหนี้สินเกษตรกร สภา

เกษตรกรแห่งชาติ จึงมีมติให้ชะลอการรวบรวมรายชื่อเพื่อสนับสนุน ร่าง พระราชบัญญัติ ๔ ฉบับ 

เพื่อการแก้ไขปัญหาที่ดนิอย่างยั่งยืน ไว้ก่อน 
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๙.) ประเด็นปัญหาการเก็บหาของป่าในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ 

      สภาเกษตรกรจังหวัดตากได้รับข้อร้องทุกข์จากเกษตรกร จํานวน ๖ ราย กรณีถูก

เจ้าหนา้ที่ปุาไม้จับกุมเนื่องจากเก็บหาของปุาในเขตปุาสงวนแหง่ชาติ โดยใช้ใบอนุญาตเก็บหาของปุา

ในเขตปุาสงวนแหง่ชาติ (ป.ส. ๑๐) ของนายจ้าง เมื่อวันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๕๖ ประธานคณะทํางาน

สภาเกษตรกรอําเภอแม่สอด ได้ขอให้สํานักงานสภาเกษตรกรจังหวัดตากสืบค้นข้อมูลด้านกฎหมาย

เกี่ยวกับการเก็บหาของปุา เพื่อเผยแพร่ใหค้วามรูแ้ก่เกษตรกรดังกล่าว 

ผลจากข้อหารอืข้างต้น 

  สํานักงานสภาเกษตรกรจังหวัดตาก  ได้ดําเนินการสืบค้นและศึกษาข้อมูลข้อ

กฎหมายเกี่ยวกับการเก็บหาของปุา ตลอดจนประสานข้อมูลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พบว่าตาม

กฎหมายเกษตรกรผู้ร้องทั้ง ๖ คน จะต้องมีใบคู่มือคนงานหรือผู้รับจ้างเก็บหาของปุาในเขตปุาสงวน

แหง่ชาติ (ป.ส. ๑๒)ซึ่งนายจ้างจะต้องรับผิดชอบดําเนนิการยื่นขอให้เป็นรายบุคคล ประกอบกับแบบ 

ป.ส. ๑๐ ของนายจ้าง  ทั้งนี้ การเก็บหาของปุาในเขตปุาสงวนต้องเป็นไปตามรายละเอียดในแบบ 

ป.ส. ๑๐ โดยผู้ร้องทั้ง ๖ ราย (เขตพื้นที่อําเภอแม่สอด) จะต้องมีเอกสาร (ป.ส. ๑๐ และ ป.ส. ๑๒) 

พกติดตัวเพื่อแสดงใหเ้จ้าหนา้ที่ตรวจสอบ และจากการตรวจสอบปรากฎว่านายจ้างผู้ได้รับอนุญาต

ไม่ได้ดําเนินการขออนุญาตตามรูปแบบ ป.ส.๑๒ ให้คนงานจึงเป็นสาเหตุให้ถูกจับกุม ดังนั้น 

ประธานคณะทํางานสภาเกษตรกรอําเภอแม่สอดจึงได้นําข้อเท็จจริงดังกล่าวแจ้งให้เจ้าหน้าที่ปุาไม้ 

เจ้าหน้าที่ตํารวจท้องที่ ร่วมถึงฝุายกฎหมายขององค์การบริหารส่วนตําบลแม่ปะ อําเภอแม่สอด 

ทราบ เพื่อพิจารณาแนวทางการช่วยเหลือเกษตรกรทั้ง ๖ ราย ต่อไป รวมทั้งได้จัดทําเอกสารให้

ความรู้ เรื่อง “เก็บของปุา รู้กฎหมาย ไม่ถูกจับ” เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้เกษตรกรในพื้นที่ได้รับ

ทราบด้วย 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



 

 

68 

๑๐.) การแก้ไขปัญหาแหล่งนํ้าไม่เพียงพอต่อการการเกษตร ต.วาเล่ย์ อ. พบพระ 

              สืบเนื่องจาก นางสมศรี จี๋คีรี รองประธานสภาเกษตรกรจังหวัดตาก /ประธาน

คณะทํางานสภาเกษตรกรอําเภอพบพระ ได้รับเรื่องรอ้งทุกข์จากเกษตรกรตําบลวาเล่ย์เรื่องปริมาณ

น้ําในอ่างเก็บน้ําตําบลวาเล่ย์ลดต่ํามากส่งผลให้ขาดแคลนน้ําในการประกอบอาชีพเกษตรกรรม จึง

ได้ประสานหนว่ยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าวแตไ่ด้รับแจง้ว่าติดขัดเรื่องงบประมาณ เพื่อ

บรรเทาความเดือดร้อนให้กับเกษตรกรในเบื้องต้น จึงได้ร่วมกับกลุ่มผู้ใช้น้ําตําบลวาเล่ย์รวบรวม

ข้อมูลสภาพปัญหา พร้อมเสนอนายอําเภอพบพระและนายกองค์การบริหารส่วนตําบลวาเล่ย์

พิจารณาเป็นเจ้าภาพในการจัดเวทีระดมความคิดเพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ําในพื้นที่อย่าง

ยั่งยืน โดยเสนอให้ระดมทุนทางสังคมเพื่อร่วมกันแก้ไขปัญหา  
ผลจากข้อเสนอข้างตน้ 

 องค์การบริหารส่วนตําบลวาเล่ย์ เป็นเจ้าภาพ จัดเวทีระดมความคิดเพื่อแก้ไขปัญหาการ

ขาดแคลนน้ําในพืน้ที่อย่างยั่งยืน ขึน้ เมื่อวันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๕๗  ณ ห้องประชุมองค์การบริหาร

ส่วนตําบลวาเล่ย์ มีภาคีเครือข่ายและผู้มีส่วนได้เสียในการใช้น้ําในอ่างเก็บน้ําตําบลวาเล่ย์ เข้าร่วม

ออกแบบการแก้ไขปัญหาเพื่อปลดล็อกเรื่องขาดแคลนงบประมาณในการซ่อมแซมอ่างเก็บน้ําและ

ทางเดินน้ํา โดยใช้การระดมทุนทางสังคมเพื่อร่วมกันแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนในพื้นที่ที่เดือดร้อน 

และ เมื่อวันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๕๗ ชุมชนตําบลวาเล่ย์ได้ร่วมกันจัดกิจกรรม “ร่วมขุดลอกลํา

คลองปรองดองสมานฉันท์” โดยได้รับความร่วมมือจากทุกหน่วยงานเข้ามามีบทบาทร่วมกัน ส่งผล

ให้น้ําไหลลงอ่างกักเก็บน้ําอย่างสะดวกกลายเป็นลําธารน้ํา ที่สร้างวิถีของน้ําที่จะมีน้ําไหลผ่าน

ต่อเนื่องไม่ขาดสายไหลลงอ่างน้ําของชุมชน ให้โรงเรียนที่มีนักเรียน ๒๔๐ คน และ อีก ๔๐๐ 

ครัวเรือน มีนํ้าไว้อุปโภค     
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๑๑.) ปัญหาการขึ้นทะเบียนแรงงานต่างด้าว 

              สืบเนื่องจากประเด็นปัญหาและข้อเสนอแนะปัญหาการขึ้นทะเบียนแรงงานต่างด้าว

ภาคเกษตรกรรม คณะทํางานสภาเกษตรกรระดับอําเภอได้รวบรวมปัญหาและข้อจํากัดการขึ้น

ทะเบียนแรงงานต่างดา้วภาคเกษตรกรรม ส่งสํานักงานสภาเกษตรกรจังหวัดตากสรุปประเด็นเสนอ

จัดหางานจังหวัดตากและแรงงานจังหวัดตาก ตามหนังสือที่ สภจ.ตก ๐๒๐๘/ว๓๒๘ ลงวันที่ ๗ 

สิงหาคม ๒๕๕๗ และสภาเกษตรกรจังหวัดตากได้เรียนเชิญจัดหางานจังหวัดตากหารือกรณี

ประเด็นปัญหาฯ ข้างต้น ในการประชุมสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดตาก ครั้งที่ ๕/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ 

๒๗ กันยายน ๒๕๕๗ โดยขอให้สํานักงานจัดหางานจังหวัดตากพิจารณาเป็นเจ้าภาพในการจัดเวที

รับฟังปัญหาและข้อเสนอแนวทางแก้ไขปัญหาในการขึ้นทะเบียนแรงงานต่างด้าวจากทุกภาคส่วนที่

เกี่ยวข้องเพื่อให้ได้ข้อสรุปแนวทางการแก้ไขปัญหาที่ครอบคลุมในทุกประเด็นปัญหา 

ผลจากข้อเสนอข้างตน้ 

  จัดหางานจังหวัดตาก ได้นําประเด็นปัญหาการขึ้นทะเบียนแรงงานต่างด้าวภาค

เกษตรกรรมจากสภาเกษตรกรจังหวัดตาก เสนอต่อที่ประชุมคณะอนุกรรมการบริหารแรงงานต่าง

ด้าวหลบหนีเข้าเมืองจังหวัดตาก ครั้งที่ ๑/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๕๗ ณ ห้องประ

ชุมสายประทีป ศาลากลางจังหวัดตาก โดยที่ประชุมมีมติให้จัดหางานจังหวัดสรุปประเด็นปัญหา/

ข้อจํากัด และแนวทางแก้ไขปัญหาแรงงานต่างด้าวของคณะอนุกรรมการฯ เสนอต่อปลัดกระทรวง

มหาดไทย,ปลัดกระทรวงแรงงาน และ คสช. ผ่านแม่ทัพภาคที่ ๓ เพื่อบูรณาการหน่วยงานที่

เกี่ยวข้องในการแก้ไขหรอืออกกฎระเบียบการขึ้นทะเบียนแรงงานต่างด้าวต่อไป รายละเอียดปรากฏ

ตามหนังสือจังหวัดตาก ที่  ตก ๐๐๒๘/ว๑๒๔๖๑ ลว ๗ ก.ย. ๕๗ และรายงานการประชุม

คณะอนุกรรมการบริหารแรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมืองจังหวัดตาก ครั้งที่ ๑/๒๕๕๗ 
 

กิจกรรมที่ ๒ :   กิจกรรมประชุมสัมมนารับฟังแนวทางแก้ไขและพัฒนาอาชีพเกษตรกรรม 

ตําบลบ้านนา อําเภอสามเงา จังหวัดตาก สภาเกษตรกรจังหวัดตาก จํานวน ๑ เรื่อง 

  รับฟังความคิดเห็นหาข้อสรุปประเด็นปัญหาที่มีผลกระทบต่อการประกอบอาชีพ

การเกษตรและแนวทางพัฒนาอาชีพเกษตรกรรม ของเกษตรกรพื้นที่ตําบลบ้านนา อําเภอสามเงา 

จังหวัดตาก  

แผนงานแนวทางการปฏิบัติงาน 

 ๑.) ศกึษาดูงานพืน้ที่ ตําบลบ้านนา 

 ๒.) ประชุมระดมความคิดเห็นแนวทางพัฒนาด้านเกษตรกรรมจากเกษตรกรพื้นที่ตําบล

บ้านนา และชี้แจงแนวทางการดําเนินงาน/บทบาทหน้าที่ของสภาเกษตรกรแห่งชาติ/สภาเกษตรกร

จังหวัด กลุ่มเปูาหมายเกษตรกรตําบลบ้านนา อําเภอสามเงา จังหวัดตาก ๕๐ ราย 
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การดําเนินโครงการ 

 สภาเกษตรกรจังหวัดตาก พิจารณาแล้วเห็นว่าแนวทางการพัฒนาเกษตรกรรมและการ

สนับสนุนนโยบายรักษาเสถียรภาพราคาสินค้าเกษตรให้เกิดความยั่งยืน จําเป็นต้องส่งเสริมให้

เกษตรกรคํานึงถึงเรื่องความปลอดภัยและคุณภาพของผลผลิตสินค้าเกษตรเป็นประเด็นสําคัญ  ซึ่ง

เป็นกลไกสําคัญต่อการพัฒนายกระดับการผลิตสินค้าเกษตร และสร้างความเชื่อมั่นในความ

ปลอดภัยและคุณภาพของสินค้าเกษตร ดังนั้น จึงได้พิจารณาคัดเลือกพื้นที่ตําบลบ้านนา อําเภอ

สามเงา จังหวัดตาก ซึ่ง ณ ปัจจุบัน พื้นที่ตําบลบ้านนาเกษตรกรยังคงประกอบอาชีพเกษตรกรรม

ตามวิถีชีวิตแบบดั้งเดิม ตลอดจนมีกลุ่มเกษตรกรที่มีศักยภาพในการพัฒนาแปรรูปผลผลิตสินค้า

เกษตร แตย่ังขาดโอกาสในการได้รับการสนับสนุนและส่งเสริมอย่างจริงจังจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

สภาเกษตรกรจังหวัดตากจึงได้จัดประชุมสัมมนารับฟังแนวทางแก้ไขและพัฒนาอาชีพเกษตรกรรม 

ตําบลบ้านนา อําเภอสามเงา จังหวัดตาก เนื่องจากตําบลบ้านนาเป็นแหล่งผลิตโคเนื้อต้นน้ําของ

จังหวัดตากที่สามารถพัฒนาให้ เป็นพื้นที่นําร่องในการศึกษาและพัฒนาด้านการผลิตอาหาร

ปลอดภัย และการผลักดันให้เป็นพื้นที่ผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์โดยเฉพาะโคเนื้อให้ไปสู่เปูาหมาย

ของการพัฒนาอาชีพและการรักษาเสถียรภาพราคาสนิค้าเกษตรของจังหวัดตาก ต่อไป  

ผลจากกิจกรรมข้างตน้ 

๑.) สภาเกษตรกรจังหวัดตาก กําหนดใหพ้ืน้ที่ตําบลบ้านนา อําเภอสามเงา จังหวัดตาก เป็น

พืน้ที่นําร่องเพื่อการพัฒนาอาชีพการเลีย้งโคเนือ้จังหวัดตาก 

๒.) ได้แนวทางพัฒนาอาชีพการเลีย้งโคเนือ้จังหวัดตาก ดังนี้ 

แนวทางการพัฒนาการเลี้ยงโคจังหวัดตาก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หลักการและแนวคิด 

๑. สง่เสริมและพัฒนาการเลีย้งโคให้ครอบคลุม ต้นน้าํ กลางน้ํา และปลายน้าํ 

๒. ใช้การเชื่อมโยงเครอืข่ายกลุ่มเกษตรกรผูเ้ลี้ยงโคที่มีอยู่เดิม โดยตั้งจดุศนูย์กลางเช่ือมโยงเครอืข่าย 

๓. เช่ือมโยงผู้ประกอบการในพื้นที่รองรับผลผลิตโคเนือ้ 
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แนวทางการพัฒนาการเลี้ยงโคจังหวัดตาก 

  
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

สภาพปัญหา 

๑. ปรมิาณโคต้นน้าํลดลง และเกษตรกรผูผ้ลิตโคต้นน้ํายงัขาดความรู้เร่ืองการปรับปรุงสายพันธุ์ 

๒. การรวมกลุ่มของเกษตรกรยังไม่เขม้แข็ง และไม่มีจดุศูนย์กลางในการเช่ือมโยงเครือข่าย 

๓. สายพันธุ์และปรมิาณโคเนือ้ ยงัไมส่อดคล้องกับผูป้ระกอบการที่รับซือ้ในพืน้ที่ 

แนวทางแก้ไขปัญหา 

๑. ปรับปรุงสายพันธุ์และเพิ่มปรมิาณโคต้นน้ํา 

๒. สง่เสริมการรวมกลุม่ของเกษตรกรผูเ้ลี้ยงโคเนือ้/โคขุน 

๓. ส่งเสรมิการปลูกพชือาหารสัตว์เพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนอาหารในฤดูแลง้ 

๔. ส่งเสรมิให้ความรูเ้ร่ืองการรวมกลุ่ม/การผลิตอาหารสตัวใ์ชเ้องของเกษตรกรเพื่อลดตน้ทุนการ

ผลิต 

๕. จัดตัง้ศูนย์กลางการปรับปรุงพันธุ์และศูนย์ประสานงานกระจายผลผลิตโคเนือ้ 

๖. จดัทําข้อตกลงระหว่างผู้ประกอบการรับซื้อโคเนือ้และกลุ่มเกษตรกรผู้เลีย้งโค 

แนวทางการดําเนินงานต่อไป 

๑. จัดทําฐานข้อมูลเครอืข่ายองคก์รเกษตรกรผูเ้ลี้ยงโคซึ่งยังคงดําเนินการในปัจจุบัน และขอความ

รว่มมือผู้แทนเกษตรกรเก็บขอ้มูลปรมิาณ/สายพันธุ์โคเนือ้ในแต่ละพื้นที่ (เบื้องต้นใช้ฐานข้อมูลจาก

การขึน้ทะเบียนองคก์รเกษตรกรของสภาเกษตรกรจังหวัดตาก) 

๒. เช่ือมโยงกลุ่มเลี้ยงโคเนื้อที่เข้มแข็ง จัดตั้ง “กลุ่ม/สมาคมโคเนื้อ” เป็นศูนย์ กลางการปรับปรุง

พันธุ์และศูนย์ประสาน งานกระจายผลผลิตโคเนื้อ (หมายเหตุ : บริหารงานในรูปแบบคณะ

กรรมการฯ) 

๓. จัดกลุ่มเกษตรกรผูเ้ลี้ยงโค  “ผลิตลูก/ขุนโค” 

๔. ประสาน/เจรจา จัดทําข้อตกลงระหว่างผู้ประกอบการรับซือ้โคเนือ้และกลุ่มเกษตรกรผูเ้ลี้ยงโค 

สภาเกษตรกรจังหวัดตากดําเนินการแล้ว 

๑. การส่งเสริมการเลี้ยงโคขุนและการลดต้นทุนการผลิตอาหารโคขุน ภายใต้โครงการยกระดับ

ความคิดติดอาวุธทางปัญญา สรา้งสัมมาชีพทั่วแผ่นดิน 

๒. ต่อยอดจากการส่งเสริมเลีย้งโคขุนโดยสนับสนุนให้เกษตรกรรวมกลุ่มเกษตรกรผู้เลีย้งโค  

   (นํารอ่ง ต.แม่ปะ อ.แม่สอด, ต.นาโบสถ ์อ.วังเจ้า, ต.ตากออก อ.บ้านตาก และ ต.บ้านนา อ.สามเงา) 

๓. เชื่อมโยง อบต./อบจ. ดําเนินการจัดสัมมนาพัฒนาอาชีพการเลี้ยงโคขุนของเกษตรกร (นําร่อง 

ตําบลแม่ท้อ และเสนอโครงการจัดสัมมนาฯ ระดับอําเภอ อําเภอเมืองตาก เสนอ อบจ.) 

๔. จัดประชุมรับฟังสภาพปัญหาและศึกษาสภาพพื้นที่ ตําบลบ้านนา อ.สามเงา ซึ่งเป็นพื้นที่โคต้น

น้ํา ภายใต้โครงการสนับสนุนนโยบายรักษาเสถยีรภาพราคาสินคา้เกษตรฯ 
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กิจกรรมที่ ๓ : กิจกรรมการฝึกอบรมให้ความรู้เกษตรกร เรื่องการปลูกมะละกอ (พนัธุฮ์อลแลนด)์ 

แผนแนวทางการปฏิบัติงาน 

 จัดฝึกอบรมให้ความรู้เรื่องการเพาะปลูก, การดูแลรักษา, การเก็บเกี่ยว และการตลาด 

มะละกอ (พันธุ์ฮอลแลนด์) โดยม ีนายสวัสด์ิ โนนสูง สมาชิกสภาเกษตรกรกรจังหวัดตาก (ผู้ทรงคุณวุฒิ

ด้านพืช) เป็นวิทยากรให้ความรู้ในการฝึกอบรมฯ ให้แก่เกษตรกรผู้รับมอบเมล็ดพันธุ์มะละกอ จ านวน 

๒๐ ราย 

การดําเนินโครงการ 

 จากการศึกษาการปลูกมะละกอ (พันธุ์ฮอลแลนด์) ของกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกมะละกอ ตําบล

เชียงทอง อําเภอวังเจ้า จังหวัดตาก ของคณะทํางานสภาเกษตรกรจังหวัดตากพบว่า มะละกอ (พันธุ์

ฮอลแลนด์) ของกลุ่มเกษตรกรดังกล่าวให้ผลผลิตที่มีคุณภาพและรสชาติดีเป็นที่ต้องการของตลาด ณ 

ปัจจุบัน มีผู้ประกอบการขายผลไม้จากตลาด ๔ มุมเมืองมารับซื้อโดยการคัดเกรดในราคาไม่ต่ํากว่า

กิโลกรัมละ ๕ บาท รายได้เฉลี่ยจากการขายมะละกอ (พันธุ์ฮอลแลนด์) ของกลุ่มเกษตรกร อําเภอวัง

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

ไร่ เกษตรกรจะมีรายได้สุทธิเฉลี่ย ๓๖,๘๐๐ – ๕๖,๘๐๐ บาท/ไร่/ปี ประกอบกับมะละกอเป็นพืชที่ใช้

ระยะปลูกจนถึงระยะเวลาเก็บเกี่ยวผลผลิตสั้น เพียง ๘ – ๙ เดือน เก็บเกี่ยวผลผลิตได้ยาว ๓ – ๖ 

เดอืน ส่งผลให้คืนทุนได้ภายใน ๑ ปี และหากฤดูกาลใดราคาตกต่ําสามารถขายให้กับโรงงานผลิตปลา

กระป๋องเป็นวัตถุดิบในการทําซอสได้ จึงเห็นควรขอความอนุเคราะห์งบประมาณจังหวัดสนับสนุน

ส่งเสริมอาชีพการปลูกมะละกอ (พันธุ์ฮอลแลนด์) ให้แก่เกษตรกร อําเภอเมืองตาก, อําเภอสามเงา, 

อําเภอบ้านตาก และพื้นที่อําเภออื่นๆ ในจังหวัดตาก ที่มีสภาพพื้นที่และภูมิอากาศเหมาะสมต่อการ

สง่เสริมปลูกมะละกอ ต่อมาในการประชุมสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดตาก ครั้งที่ ๔/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ 

๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๗ สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดตากได้นําเสนอเรื่องการปลูกมะละกอ (พันธุ์

ปัจจัยสนับสนุน/ปัญหาอุปสรรค 

ปัจจัยสนับสนุน 

๑. ศูนย์เรียนรู้เกษตรผสมผสานตามแนวพระราชดําริ ตําบลตากตก อําเภอบ้านตาก จังหวัดตาก 

ซึ่งเน้นเรื่องการเลี้ยงโคเนื้อและใช้ประโยชน์จากมูลโค (มีศักยภาพพัฒนาเป็นศูนย์กลางการ

ปรับปรุงพันธุ์และศูนย์ประสานงานกระจายผลผลิตโคเนือ้) 

๒. สหกรณต์ากบฟี จํากัด  

๓. ศูนย์แปรรูปโคเนือ้ครบวงจร  (อยู่ระหว่างดําเนินการกอ่สรา้ง) 

ปัญหาอุปสรรค 

๑. ยังไม่มีการจัดทําฐานข้อมูลปรมิาณ/สายพันธุ์โคเนือ้ที่ชัดเจน 

๒. สหกรณ์ ตากบีฟ จํากัด รับซื้อโคเนื้อพันธุ์แองกัส แต่เกษตรกรเลี้ยงชาโรเลส์/จังหวัดส่งเสริมโค

พันธุ์ตาก 

๓. แหล่งโคต้นน้ํา (ต.บา้นนา) ต้องมีการปรับปรุงคุณภาพสายพันธุฯ์/ขาดแคลนแหล่งอาหารในฤดูแล้ง 
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ฮอลแลนด)์ ของกลุ่มเกษตรกรอําเภอวังเจ้า ซึ่งเห็นว่าเป็นพืชซึ่งสามารถสร้างรายได้ทั้งในระยะสั้นและ

ระยะยาว เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก พิจารณาสนับสนุนงบประมาณเพื่อการจัดหาเมล็ดพันธุ์ ซึ่ง

ผู้ว่าราชการจังหวัดตากได้มอบหมายให้หน่วยงานสํานักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดตากและ

สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดตาก จัดทําโครงการจัดหาเมล็ดพันธุ์มะละกอ 

(พันธุ์ฮอล์แลนด์) ในเวงเงิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท แจกจ่ายให้กับเกษตรกร และมอบหมายให้สภาเกษตรกร

จังหวัดตากพิจารณาคัดเลือกเกษตรกรเพื่อรับมอบเมล็ดพันธุม์ะละกอ 

 สภาเกษตรกรจังหวัดตาก พิจารณาแล้วเห็นว่าการส่งเสริมอาชีพการปลูกมะละกอ (พันธุ์

ฮอลแลนด์) เป็นส่วนหนึ่งในการรักษาเสถียรภาพราคาสินค้าเกษตร จึงมีมติให้ดําเนินการจัดฝึกอบรม

เกษตรกร และติดตามการเพาะปลูกมะละกอ (พันธุ์ฮอลแลนด์) ของเกษตรกรซึ่งได้รับการสนับสนุน

งบประมาณในการจัดหาเมล็ดพันธุ์มะละกอ จากผู้ว่าราชการจังหวัดตาก โดยใช้งบประมาณภายใต้

โครงการสนับสนุนนโยบายรักษาเสถียรภาพราคาสินค้าเกษตรและแก้ไขปัญหาด้านการเกษตรอื่นๆ 

ของสํานักงานสภาเกษตรกรจังหวัดตาก ทั้งนี้ เพื่อให้เมล็ดพันธุ์มะละกอซึ่งได้รับการสนับสนุนจากผู้ว่า

ราชการจังหวัดตาก สร้างอาชีพเกษตรกรรมที่ยั่งยนืแก่เกษตรกร 

ผลจากกิจกรรมข้างตน้ 

 เมื่อสํานักงานทรัพยากรและส่ิงแวดล้อมจังหวัดตาก ได้สนับสนุนการจัดหาเมล็ดพันธุ์มะละกอ 

(พันธุ์ฮอลแลนด์) จํานวน ๒ กิโลกรัม และได้มีการมอบให้แก่เกษตรกรที่ประสงค์ปลูกมะละกอไปแล้ว 

จํานวน ๒๐รายๆ ละ ๑ ขีดเมื่อวันที่ ๘ สงิหาคม ๒๕๕๗ ณ องค์การบริหารส่วนตําบลวังจันทร์ อําเภอ

สามเงา จังหวัดตาก  

 เพื่อให้เกษตรกรที่ได้รับมอบเมล็ดพันธุ์มะละกอข้างต้น สามารถนําความรู้เรื่องการผลิตและ

การตลาด มะละกอ (พันธุ์ฮอลแลนด์) พัฒนาเป็นอาชีพซึ่งสร้างรายได้ที่มั่นคงและยั่งยืน สภาเกษตรกร

จังหวัดตากได้จัดทําเอกสารคําแนะนําการเพาะปลูกให้กับเกษตรกรที่ได้รับมอบเมล็ดพันธุ์ พร้อม

ประสานนายสวัสดิ์ โนนสูง สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดตาก (ผู้ทรงคุณวุฒิด้านพืช) เป็นวิทยากรให้

คําแนะนําแก่เกษตรกรก่อนนําไปเพาะปลูก โดยจัดฝึกอบรมถ่ายทอดความรู้ เรื่องการผลิตและ

การตลาด มะละกอ (พันธุ์ฮอลแลนด์) ให้แก่เกษตรกร พร้อมทั้งส่งเสริมการรวมกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูก

มะละกอ ภายใต้โครงการสนับสนุนนโยบายรักษาเสถียรภาพราคาสินค้าเกษตรและแก้ไขปัญหาด้าน

การเกษตรอื่นๆ เมื่อวันที่๒๘ สงิหาคม ๒๕๕๗ ณ ห้องประชุมสํานักงานสภาเกษตรกรจังหวัดตาก     
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การประชุมสภาเกษตรกรจังหวัดตาก ปีงบประมาณ ๒๕๕๗ 

 

 

การปฏิบัติงานของสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดตาก 

ตามพระราชบัญญัติสภาเกษตรกรแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๓ 

 (ตุลาคม ๒๕๕๖ – กันยายน ๒๕๕๗) 

 ปีงบประมาณ ๒๕๕๗ สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดตาก มีการประชุมสภาเกษตรกรจังหวัด

ตาก เพื่อหารือการดําเนินงาน การแก้ไขปัญหาภาคเกษตรกรรมของจังหวัดตาก  และพิจารณา

แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ ของสํานักงานสภาเกษตรกร

จังหวัดตาก รวม ๖ ครั้ง ดังนี้ 

- การประชุมสภาเกษตรกรจังหวัดตาก ครัง้ที่ ๙/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๑๕ พฤศจกิายน ๒๕๕๖  

- การประชุมสภาเกษตรกรจังหวัดตาก ครัง้ที่ ๑/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๕๗  

- การประชุมสภาเกษตรกรจังหวัดตาก ครัง้ที่ ๒/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๕๗  

- การประชุมสภาเกษตรกรจังหวัดตาก ครั้งที่ ๓/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๗  

- การประชุมสภาเกษตรกรจังหวัดตาก ครัง้ที่ ๔/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๗  

- การประชุมสภาเกษตรกรจังหวัดตาก ครั้งที่ ๕/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๕๗  

อนึ่ง หากการประชุมฯ ครั้งใดมีวาระหารอืเกี่ยวข้องกับหน่วยงานอื่นๆ สภาเกษตรกรจังหวัด

ตาก ได้เรียนเชิญผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมหารือในการประชุมฯ เพื่อให้สมาชิกสภา

เกษตรกรจังหวัดตากได้รับทราบข้อมูลข้อเท็จจริง ตลอดจนมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาให้เป็นไป

อย่างมปีระสิทธิภาพ  
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สรุปผลการประชุมสภาเกษตรกรจังหวัดตาก ปีงบประมาณ ๒๕๕๗ 

การประชุมสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดตาก ครั้งที่ 9/2556 วันที่ 15 พฤศจกิายน 2556 

การประชุมสภาเกษตรกรจังหวัด/ 

อํานาจหน้าที่ 
เรื่องเพื่อพิจารณา มติท่ีประชุม 

๑.การประชุมสมาชิกสภาเกษตรกร

จังหวัดตาก 

อํานาจหน้าที ่     

พระราชบัญญัติ มาตรา 33 

   1.) พัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็ง

แก่เกษตรกรและองค์กรเกษตรกรภายใน

จังหวัด 

   2.) ประสานนโยบายและการดําเนินงาน

ระหว่างองค์กรเกษตรกร เกษตรกร 

สถาบัน วิจัย  สถาบันการศึกษา และ

หน่วยงานของรัฐ 

   3.) ส่งเสริมและสนับสนุนการรวมกลุ่ม

ขององค์กรเกษตรกร กลุ่มเกษตรกร และ 

ยุวเกษตรกรในจังหวัด ในรูปแบบต่างๆ 

   4.) เสนอแผนพัฒนาเกษตรกรรมระดับ

จังหวัดต่อสภาเกษตรกรแห่งชาติเพื่อ

บู รณาก าร เป็ น แผนแ ม่บท เ สนอต่ อ

คณะรัฐมนตรีต่อไป 

   5.) สนับสนุนและส่งเสริมการศึกษา 

การฝึกอบรม และการถ่ายทอดเทคโนโลยี

แก่เกษตรกรและยุวเกษตรกร เพื่อเพิ่มขีด

ความสามารถในการประกอบอาชีพ

เกษตรกรรมอย่างครบวงจรและยั่งยนื 

   6.) เสนอนโยบายและแนวทางในการ

พัฒนาและแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวข้องกับภาค

เกษตรกรรม รวมทั้งราคาผลผลิตทาง

เกษตรกรรมที่ ไ ม่ เ ป็ น ธร รมต่ อสภา

เกษตรกรแหง่ชาติ 

   7.) ให้คําปรึกษาและข้อแนะนําแก่

เกษตรกรหรอืองค์กรเกษตรกร 

   8.) แต่งตั้งคณะทํางานเพื่อดําเนินการ

ใ ด ๆ ใ ห้ บ ร ร ลุ วั ต ถุ ป ร ะ ส ง ค์ ต า ม

พระราชบัญญัตินี้ 

   9.) ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย

จากสภาเกษตรกรแห่งชาติ 

1.) ติดตามการดําเนินงานโครงการ

ตามนโยบายดา้นการเกษตร  

     - ความกา้วหน้าการดําเนินงาน

ตามนโยบายกําหนดเขตเหมาะสม

สําหรับการปลูกพืช ปศุสัตว์  และ

การประมง 

       - การให้ความช่วยเหลือ

เกษตรกรผู้ประสบภัยพิ บั ติด้ าน

การเกษตร ปี 2556 

     - การให้ความช่วยเหลือ

เกษตรกรและผู้ยากจน (อชก. ) 

จังหวัดตาก 

      ผู้แทนสํานักงานเกษตรและ

สหกรณ์จังหวัดตาก ให้ข้อมูลการ

ดําเนินงานโครงการตามนโยบายด้าน

การเกษตรเรื่องความ ก้าวหน้าการ

ดําเนินงานตามนโยบายกําหนดเขต

เหมาะสมสําหรับการปลูกพืช ปศุ

สัตว์ และการประมง, การให้ความ

ช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยพิบัติ

ด้านการเกษตร ปี 2556 และให้

ความช่วยเหลือเกษตรกรและผู้

ยากจน (อชก.) ของจังหวัดตาก 

รวมถึงตอบข้อซักถามจากสมาชิก

สภาเกษตรกรจังหวัดตาก 

 

 

 

 

1.1) รับทราบ และขอความร่วมมือจาก

ผู้แทนสํานักงานเกษตรและสหกรณ์

จังหวัดตาก สรุปข้อมูลการให้ความ

ช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยพิบัติด้าน

การเกษตร ย้อนหลัง 3 ปี พร้อมข้อมูล

หลักเกณฑ์การพิจารณาประกาศพื้นท่ี

ประสบภัยพิบัติของจังหวัด และข้อมูล

การให้ความช่วยเกษตรกรและผู้ยากจน 

(อชก.) ย้อนหลัง 3 ปี โดยมีรายละเอียด

ข้อมูลของเกษตรกรผู้ ท่ี ได้ รับความ

ช่วยเหลือว่าช่วยเหลือแล้วสามารถผ่อน

ชําระหนี้ได้หรือไม่อย่างไร หากช่วยเหลือ

แล้ วยั ง ไม่ ส ามารถชํ า ระห นี้ ไ ด้ ไ ด้ มี

หน่วยงานใดให้การส่งเสริมสนับสนุนอ่ืน

ใดเพื่อพัฒนาศักยภาพให้กับเกษตรกร

เพิ่มเติมหรือไม่ รวมถึงเกษตรกรท่ีไม่ได้

รับความชว่ยเหลอืเกิดจากสาเหตุใดบ้าง 

1.2) ขอความร่วมมือสํานักงานเกษตร

และสหกรณ์จังหวัดตาก จัดประชุมชี้แจง

ระเบียบหลักเกณฑ์การให้ความช่วยเหลือ

เกษตรกรและผู้ยากจน (อชก.) ให้กับ

สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดตาก 

1.3. )  มอบหมายฝุาย เลขานุการฯ 

ร ว บร ว ม ข้ อมู ล เ รื่ อ ง ร้ อ ง ทุ ก ข์ ข อ ง

เกษตรกรท่ีสุ่มเสี่ยงต่อการสูญเสียท่ีดิน 

จํานวนกว่า 200 ราย ส่งให้สํานักงาน

เกษตรและสหกรณ์จังหวัดตากพิจารณา

ใ ห้ ค ว า ม ช่ ว ย เ ห ลื อ ต า ม ร ะ เ บี ย บ

หลักเกณฑ์ฯ 
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การประชุมสภาเกษตรกร

จังหวัด/ 

อํานาจหน้าท่ี 

เรื่องเพื่อพิจารณา มติท่ีประชุม 

 2) การประชุมสัมมนาเพื่อชี้แจงการดําเนินงาน

มาตรการแทรกแซงตลาดข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ปี 

2556 /57  วันที่  9 ตุลาคม 2556 ณ 

โรงแรมเซ็นทาราแม่สอดฮิลล์ อําเภอแม่สอด 

และผลการติดตามการดําเนินงานมาตรการ

แทรกแซงตลาดข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ปี ๒๕๕๖/

๕๗ ของสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดตากใน

ฐานะคณะทํ า งานกํ ากับดู แลมาตรกา ร

แทรกแซงตลาดข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ระดับ

อําเภอ ตามคําสั่งคณะกรรมการเพื่อการแก้ไข

ปัญหาเกษตรกรอัน เนื่องมาจากผลิตผล

การเกษตร ระดับจังหวัด ที ่2083/2556 ลง

วันที่ 23 กันยายน 2556 

2.1) รับทราบ และมอบหมายสมาชิกสภา

เกษตรกรจังหวัดตากนําข้อมูลแนวทางตาม

มาตรการแซงแทรกตลาดเลี้ยงสัตว์ ปีการ

ผลิต 2556 /57 ประชาสัมพันธ์ ให้กับ

คณะทํางานสภาเกษตรกรระดับอําเภอ และ

เกษตรกรในพืน้ท่ี 

 

3) ข้อหารือเรื่องการปฏิบัติงานคณะทํางาน

สภาเกษตรกรระดับอําเภอ จังหวัดตาก การ

บันทึกรายงานการประชุมคณะทํางานฯ ไม่

บันทึกรายละเอียดเนื้อหาในการประชุมฯ 

โดยเฉพาะในระเบียบวาระเพื่อพิจารณา  

3.1) รับทราบ และมอบหมายเลขานุการ

คณะทํางานสภาเกษตรกรระดับอําเภอ จด

บันทึกรายงานการประชุมคณะทํางานฯ ให้มี

รายละเอียดเนื้อหาซึ่งคณะทํางานหารือและ

พิจารณาที่ครบถ้วนและชัดเจน 

4) (ร่าง) แก้ไข/ปรับปรุง คําสั่งคณะทํางาน

สภาเกษตรกรระดับอําเภอ เพื่อให้สอดคล้อง

กับโครงการตามยุทธศาสตร์สภาเกษตรกร

แห่ ง ชา ติ  ปี  2556 – 2560 รวม  5 

โครงการ ในปีงบประมาณ ๒๕๕๗ 

4.1) เห็นชอบให้ ปรับปรุง /แก้ไข คําสั่ ง

คณะทํางานสภาเกษตรกรระดับอําเภอ 

ตามที่ฝุายเลขานุการฯ นําเสนอ 

5) คําสั่งแต่งต้ังคณะทํางานกิจการสภา

เกษตรกรจังหวัดตาก และคณะทํางานด้าน

ยุทธศาสตร์การขับ เคลื่ อนแผนพัฒนา

เกษตรกรรมและงบประมาณ 

5.1) มอบหมายคณะทํางานกิจการสภา

เกษตรกรจังหวัดตาก และคณะทํางานด้าน

ยุทธศาสตร์ การขับ เคลื่ อนแผนพัฒนา

เกษตรกรรมและงบประมาณ วางแผนการ

ปฏิบัติงานให้เป็นไปตามอํานาจหน้าท่ีตาม

คําสั่ง 

6) รายงานประจําปี 2556, รายงานการใช้

จ่ายงบประมาณ ปี 2557 และงบการเงิน

สําหรับงวดสิ้นสุดวันท่ี 30กันยายน 2556 

ของสํานักงานสภาเกษตรกรจังหวัดตาก 

 

6.1) มอบหมายฝุายเลขานุการฯ จัดทํา

เอกสารรูปเล่มรายงานประจําปี 2556 

(ภาพสี)  จัดส่งให้สมาชิกสภาเกษตรกร

จังหวัดตากและหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง เมื่อ

ได้รับงบประมาณ ปี 2557 จากสํานักงาน

สภาเกษตรกรแห่งชาติแล้ว 
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การประชุม 

สภาเกษตรกรจังหวัด/ 

อํานาจหน้าท่ี 

เรื่องเพื่อพิจารณา มติท่ีประชุม 

 7) ฝุายเลขานุการฯ จัดทํา (รา่ง) แผนปฏิบัติงาน

และแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจํา ปี

งบประมาณ พ.ศ. 2557  สํานักงานสภา

เกษตรกรจังหวัดตาก ให้ท่ีประชุมฯ พิจารณา 

7.1) เห็นชอบแผนการใช้จ่ายเงินและแผนปฏิบัติ

งานประจําปีงบประมาณ 2557 ของสํานักงาน

สภาเกษตรกรจังหวัดตาก ตามแบบที่ 2 ตามที่

หัวหน้าส่วนยุทธศาสตร์การเกษตรนําเสนอ ทั้งนี้

ให้ลดงบประมาณในส่วนของงบรายจ่ายอื่น 

โ ค ร ง ก า ร จั ด ทํ า แ ผ น แ ม่ บ ท เ พื่ อ พั ฒ น า

เกษตรกรรมจังหวัด ให้เหลือเพียง 455,000 

บาท  โดยนํ า งบประมาณที่ ลดลงจํ านวน 

100,000 บาท ไปเพิ่ มในงบรายจ่ ายอื่ น 

โครงการสนับสนุนนโยบายการรักษาเสถียรภาพ

ราคาสิ นค้ า เ กษตรและแก้ ไ ขปัญหาด้ าน

การเกษตรอื่น 

7.2 )  เห็ นชอบให้หั วหน้ าสํ านั กงานสภา

เกษตรกรจังหวัดตาก แก้ไข/เพิ่มเติม รายการ

ครุภัณฑ์ได้ทุกรายการตามความจําเป็นและ

เหมาะสม ทั้งนี้ให้อยู่ภายในวงเงินที่กําหนดตาม

แผนการใช้จ่ายเงินและแผนปฏิบัติงานประจําปี

งบประมาณ 2557 ที่สภาเกษตรกรจังหวัด

ตากให้ความเห็นชอบ 

8) สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดตาก เสนอให้มี

การจัดทําข้อ เสนอแนะต่อการดํา เ นินงาน

โครงการรับจํานําข้าว เพื่อสรุปภาพรวมการ

ดําเนินงานโครงการฯ 

8.1) มอบหมายสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัด

ตากนําเรื่องดังกล่าวหารือร่วมกับคณะทํางาน

สภาเกษตรกรระดับอํ า เภอ พร้ อมจัดทํ า

ข้อเสนอแนะต่อการดําเนินงานโครงการรับจํานํา

ข้าวส่งฝุายเลขานุการฯ สรุปเสนอที่ประชุมสภา

เกษตรกรจังหวัดตากต่อไป 

 9) โควตาบุตรเกษตรกร มหาวิทยาลัยแมโ่จ้ 9.1) มอบหมายสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัด

ตากประชาสัมพัน ธ์ให้กับคณะทํางานสภา

เกษตรกรระดับอําเภอและเกษตรกรในพื้นที่ 

10) การนํารายงานการประชุมสมาชิกสภา

เกษตรกรจังหวัดตาก เรียนผู้ว่าราชการจังหวัด

ตากทราบ 

   หัวหน้าสํานักงานสภาเกษตรกรจังหวัดตาก เสนอ

ที่ประชุมฯ พิจารณาใหน้ํารายงานการประชุมฯ เรียน

ผู้ว่าราชการจังหวัดตากทราบ ภายหลังจากที่ฝุาย

เลขานุการฯ ได้มีหนังสือจัดส่งรายงานการประชุมฯ 

ใหส้มาชิกสภาเกษตรกรจังหวัด และไม่มีสมาชิกสภา

เกษตรกรจังหวัดตากท่านใดขอแก้ไขรายงานการ

ประชุมฯ ตามเวลาที่กําหนด ภายใน 7 วัน หลัง

ได้รับรายงานฯ 

10.1) เห็นชอบตามที่หัวหน้าสํานักงานสภา

เกษตรกรจังหวัดตากนําเสนอ ให้นํารายงานการ

ประชุมสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดตาก เรียน

ผู้ว่าราชการจังหวัดตากทราบ ภายหลังจากที่

ฝุายเลขานุการฯ ได้มีหนังสือจัดส่งรายงานการ

ประชุมฯ ให้สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดทราบ 

และไม่มีสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดท่านใดขอ

แก้ไขรายงานการประชุมฯ ตามเวลาที่กําหนด 

ภายใน 7 วัน หลังได้รับรายงานฯ 
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การประชุมสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดตาก ครั้งที่ 1/2557 วันที่ 10 มกราคม 2557 

การประชุม 

สภาเกษตรกรจังหวัด/ 

อํานาจหน้าท่ี 

เรื่องเพื่อพิจารณา มติท่ีประชุม 

 1) สาระสําคัญการประชุมคณะอนุกรรมการกํากับ
ดูแลการรับจํานําระดับจังหวัด คร้ังที่ 1/2557  เมื่อ
วันที่ 7 มกราคม 2557 
      จากการปิดจุดรับจํานําหลังจากขยายระยะเวลา
ต่ออีก 30 วัน ซึ่งแต่ละจุดสิ้นสุดกลางเดือนมกราคม 
2557 มีเกษตรกรบางส่วนที่หนังสือรับรองระบุวัน
เก็บเกี่ยวช่วงเดือนกุมภาพันธ์ 2557 อาจได้ รับ
ผลกระทบเก็บเกี่ยวผลผลิตไม่ทันเข้าร่วมโครงการฯ จึง
ขอที่ประชุมฯ พิจารณาขยายระยะเวลาเปิดจุดรับจํานํา 
และให้เกษตรกรจํานําข้ามเขตเกินกว่าระดับอําเภอ 
สภาเกษตรกรจังหวัดตาก ได้รับมอบหมายให้สํารวจ
ข้อเท็จจริงกรณีเกษตรกรผู้ปลูกข้าวอําเภอบ้านตาก 
จํานวน 101 ราย ซึ่งแจ้งว่าอาจเก็บเกี่ยวผลผลิตไม่
ทันเข้าร่วมโครงการฯ เพื่อประกอบการพิจารณาขอ
ขยายเวลาเปิดจุดรับจํานํา ทั้งนี้  สํานักงานเกษตร
จังหวัดตากจะได้จัดส่งรายชื่อเกษตรกรดังกล่าวให้กับ
สํานักงานสภาเกษตรกรจังหวัดตาก 

1.1) มอบหมาย นายอรรถพงษ์  สาดทอง 
สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดตาก พื้นที่อําเภอ
บ้านตาก ลงพืน้ที่สํารวจข้อเท็จจริงการเก็บเกี่ยว
ผลผลิตข้าวไม่ทันเข้าร่วมโครงการรับจํานํา
ข้าวเปลือก ปีการผลิต 2556/57 ตามรายชื่อ
ที่ไดรั้บจากสํานักงานเกษตรจังหวัดตาก  

2) การผลิตเมล็ดพันธุ์พืชควบคุมเพื่อจําหน่ายและข้อ
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
     ผู้แทนศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรตาก และ
ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวลําปาง ร่วมหารือในการประชุม
สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดตาก กรณีปัญหาความ
เดื อ ด ร้ อน เ ร่ื อ ง เ ม ล็ ด พั น ธุ์ ข้ า ว ป ล อม ป น ซึ่ ง มี
ผู้ประกอบการบางรายในพื้นที่เขตอําเภอแม่สอดนํามา
จําหน่ายให้กับเกษตรกร ข้อมูลข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
เกี่ยวกับการผลิตเมล็ดพันธุ์พืชควบคุมเพื่อจําหน่าย 
และแนวทางการบูรณาการความร่วมมือส่งเสริม
เกษตรกรให้สามารถผลิตเมล็ดพันธุ์พืชเพื่อลดต้นทุน
การผลิต ตลอดจนตอบข้อซักถามจากสมาชิกสภา
เกษตรกรจังหวัดตาก 

2.2) ขอความร่วมมือศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวลําปาง
พิจารณาลงพื้นที่ตรวจสอบเรื่องเมล็ดพันธุ์ข้าว
ปลอมปน/พันธุ์ข้าวไม่ตรงกับพันธุ์ที่ระบุตามบรรจุ
ภัณฑ์ในพื้นที่อําเภอแม่สอด จังหวัดตาก  
2.3) ขอความร่วมมือศูนย์วิจัยและพัฒนาการ
เกษตรตาก จัดสง่รายชื่อร้าน Q Shop พื้นที่จังหวัด
ตากให้สํานักงานสภาเกษตรกรจังหวัดตาก 
2.4) มอบหมายฝุายเลขานุการฯ รวบรวมรายช่ือ
ร้านค้าที่ได้รับจากศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวลําปางและ
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตร ให้สมาชิกสภา
เกษตรกร/คณะทํางานสภาเกษตรกรจังหวัดตาก 
ร่วมกันเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลดังกล่าวให้
เกษตรกรในพื้นที่รับทราบ 

 ๓) การขอความร่วมมือสํานกังานเกษตรและสหกรณ์

จังหวัดตาก  

     สืบเนื่องจากสภาเกษตรกรจังหวัดตาก คร้ังที่ ๙/

๒๕๕๖ ความร่วมมือสํานักงานเกษตรและสหกรณ์

จังหวัดตากสนับสนุนข้อมูล ๓ เร่ืองดังนี้ ข้อมูลการให้

ความช่ วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยพิบั ติ ด้ าน

การเกษตร, ข้อมูลการให้ความช่วยเกษตรกรและผู้

ยากจน (อชก.), จัดประชุมชี้แจงระเบียบหลักเกณฑ์

การให้ความช่วยเหลือเกษตรกรและผู้ยากจน (อชก.) 

ให้กับสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดตาก สํานักงานฯ 

ได้รับข้อมูลจาก สนง.กษ.ตาก เมื่อวันที่ ๙ มกราคม 

๒๕๕๗ และได้สรุปข้อมูลให้ที่ประชุมทราบ  

3.1) ขอความร่วมมือสมาชิกสภาฯ ศึกษาข้อมูล
ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่ าด้วยการ
ช่วยเหลือเกษตรกรและผู้ยากจน พ.ศ. ๒๕๒๘ 
และที่แก้ไขเพิ่มเติม เพื่อเตรียมความพร้อม
สําหรับการจัดอบรมให้ความรู้เร่ืองระเบียบ
หลักเกณฑ์การให้ความช่วยเหลือเกษตรกรและ
ผู้ยากจน (อชก.) โดยสํานักบริหารกองทุนฯ ซึ่ง
สํานักงานเกษตรและสหกรณ์อยู่ระหว่างจัดทํา
แผนคําของบประมาณเพิ่มเติมส่งสํานักบริหาร
กองทุนฯ เสนอส่วนกลางพิจารณา  
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การประชุมสภา

เกษตรกรจังหวัด/อํานาจ

หน้าที่ 

เรื่องเพื่อพิจารณา มติท่ีประชุม 

 4) การประชุมคณะกรรมการเกษตรกร (มัน
สําปะหลัง) 5 อําเภอฝ่ังตะวันตก เมื่อวันที่  20 
ธันวาคม 2556 
    รองประธานสภาเกษตรกรจังหวัดตาก กล่าวสรุป
การประชุมคณะกรรมการเกษตรกร (มันสําปะหลัง)  
5 อําเภอฝ่ังตะวันตก และการขับ เคลื่ อนการ
ดําเนินงานของคณะกรรมการฯ ให้ที่ประชุมฯ ทราบ 
ทั้งนีส้ภาเกษตรกรจังหวัดตาก หารือกรณีนําผลผลิต
มันสําปะหลังจากเขตพื้นที่อําเภอฝ่ังตะวันออก 
ในชว่งที่ผลผลิตมันสําปะหลังทางอําเภอฝ่ังตะวันตก
มีปริมาณไม่เพียงพอ (ก.ค. – ส.ค.) บริหารจัดการ
การขุดมันสําปะหลังฝ่ังตะวันออกให้ออกสู่ตลาดช่วง
ดังกล่าว เพื่อนําผลผลิตส่งโรงงานแปูงมันได้ส่วน
หนึ่ง ต่างจากการรับซื้อผลผลิตมันสําปะหลังของ
ลานมันฝ่ังตะวันออกที่ส่วนใหญ่นําไปผลิตมันเส้นซึ่ง
ต้องใช้ลานตากและรับซื้อได้ในฤดูแล้งเท่านั้น เมื่อ
พิจารณาค่าขนส่งจาก อ.เมืองตากไปส่ง อ. แม่สอด 
แล้ว อยู่ที่ประมาณ 30 สตางค์ /กิโลกรัม หาก
รวมกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกมันสําปะหลังฝ่ังตะวันออก
รวมกันส่งอาจได้ราคาต่ํากว่านี้ 

4.1) มอบหมายคณะทํางานสภาเกษตรกร
ระดับอํ า เภอ จั งหวัดตาก  4 อํา เภอ ฝ่ัง
ตะวันออกนําเร่ืองการบริหารจัดการผลผลิต
มันสําปะหลังพื้นที่ 4 อําเภอฝ่ังตะวันออก
หารือในการประชุมคณะทํางานฯ เพื่อให้ได้
แนวทางการดําเนินงานตามแนวทางที่สมาชิก
สภาเกษตรกรจังหวัดตากนําเสนอในที่ประชุม
ฯ 

 5) การดําเนินการตามข้อร้องเรียนเกษตรกรเร่ือง
ไม่ได้รับเงินค่าข้าวโพดเลี้ยงสัตว์จากผูป้ระกอบการที่
เข้าร่วมมาตรการแทรกแซงตลาดข้าวโพดเลี้ยงสัตว์  
ปี 2556/57 
        ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดตาก ได้ ย่ืน
หนังสือขอความเห็นชอบตรวจสอบรายชื่อเกษตรกร
ที่เข้าร่วมมาตรการแทรกแซงตลาดข้าวโพดเลี้ยงสตัว์ 
ปี  2556 /57 เสนอผู้ว่ าราชการจั งหวัดตาก 
ประธานคณะกรรมการเพื่อแก้ไขปัญหาเกษตรกรอัน
เนื่อง มาจากผลผลิตการเกษตรระดับจังหวัด ตาม
รายชื่อเกษตรกรที่ย่ืนเร่ืองร้องทุกข์กับสภาเกษตรกร
จังหวัดตาก กรณีไม่ได้รับเงินหรือได้รับเพียงบางส่วน
จากการนําผลผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ขายให้กับผู้รับ
ซือ้/ผู้รวบรวมที่เข้าร่วมโครงการแทรกแซงฯ จํานวน 
117 ราย เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2557 
 

5.1) มอบหมายฝุายเลขานุการฯ ติดตามผล
การพิจารณาขอความเห็นชอบตรวจสอบ
รายชื่อเกษตรกรฯ 
 

 6) แผนการดําเนินงานโครงการจัดทําแผนพัฒนา
เกษตรกรรมจังหวัดตาก 
    สํานักงานสภา เกษตรกรจั งหวัดตาก และ
คณะทํางานด้านยุทธศาสตร์สภาเกษตรกรจังหวัด
ตากนําเสนอแผนการดําเนินงานโครงการจัดทํา
แผนพัฒนาเกษตรกรรมจังหวัดตาก ซึ่งจะดําเนินการ
ประชุมจัดทําแผนพัฒนาเกษตรกรระดับตําบล /
อําเภอ อําเภอละ 1 วัน ภายในเดือนกุมภาพันธุ์ 
2557      

6.1) รับทราบ เห็นชอบให้ดําเนินการตามแผน
ฯ  ที่ สํ านั ก ง านฯ  แล ะค ณะทํ า ง านด้ า น
ยุทธศาสตร์ฯ เสนอ 
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การประชุม 

สภาเกษตรกร

จังหวัด/อํานาจ

หน้าท่ี 

เรื่องเพื่อพิจารณา มติท่ีประชุม 

 7) พิจารณาคัดเลือกแปลงสัมมาชีพต้นแบบ แต่ละ

อํา เภอที่ขอ รับการสนับสนุนงบประมาณจากสภา

เกษตรกรจังหวัดตาก  

    ประธานคณะทํางานด้านยุทธศาสตร์ฯ นําเสนอข้อมูล

จากการลงพืน้ที่ประเมินศักยภาพแปลงสัมมาชีพเบื้องต้น 

รวมทั้งสิ้น 14 แปลง เสนอที่ประชุมฯ พิจารณาคัดเลือก

สนับสนุน 2 แปลง 

เห็นชอบคัดเลือกสัมมาชีพต้นแบบ/แปลงเรียนรู้ 

2 แห่ง ดังนี้ 

7.1) แปลงสัมมาชีพของนายเจริญ อ่อนแก้ว 

สัมมาชีพต้นแบบเร่ืองการเลี้ยงโคขุน อําเภอวัง

เจ้า โดยเห็นว่ามีการบริหารจัดการภายในแปลง

ที่ดี ไม่มีปัญหาด้านการตลาด ประกอบกับมีองค์

ความรู้เร่ืองสูตรอาหารสําหรับเลี้ยงโคขุนที่ใช้

วัสดุ/ผลผลิตที่มีในท้องถิ่นมาปรับใช้ซึ่งจะเป็น

ประโยชน์กับเกษตรกรในการปรับลดต้นทุนการ

เลี้ยงโคขุนด้วย 

7.2) แปลงสัมมาชีพของนายเคร่ือง เสมา 

สัมมาชีพต้นแบบเร่ืองเกษตรผสมผสาน อําเภอ

แม่ระมาด สภาเกษตรกรจังหวัดตากเห็นว่าเมื่อ

พิจารณาจากสถานที่ /สภาพแปลงสัมมาชีพ

ดังกล่าวแล้วสามารถต่อยอดให้เป็นแปลงเกษตร

เกษตรอินท รี ย์ ได้  รวมถึ งสอดคล้องตาม

ยุทธศาสตร์พัฒนาการเกษตรที่เน้นเร่ืองอาหาร

ปลอดภัยโดยไม่ละทิ้งแนวคิดพื้นฐานตามแนว

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

  7.3) มอบหมายเกษตรกรที่ได้รับการสนับสนุน

สัมมาชีพต้นแบบประสานฝุายเลขานุการฯ จัดทํา

รายละเอียดการขอรับการสนับสนุนให้สอดคล้อง

กับวัตถุประสงค์ /เปูาหมาย โครงการยกระดับ

ความคิดติดอาวุธทางปัญญา สร้างสัมมาชีพทั่ว

แผ่นดิน ภายในเดือนกุมภาพันธ์ 2557 

8) คัดเลือกสินค้าเกษตร เพื่อดําเนินการแก้ไขปัญหาตาม

โครงการสนับสนุนนโยบายการรักษาเสถียรภาพราคา

สินค้าเกษตรและแก้ไขปัญหาด้านการเกษตรอื่น 

    ประธานคณะทํางานด้านยุทธศาสตร์ฯ เสนอผลการ

ประชุมคณะทํ างานด้ านยุทธศาสตร์ฯ  หา รือ เ ร่ือ ง

ดําเนินการแก้ไขปัญหาตามโครงการสนับสนุนนโยบาย

การรักษาเสถียรภาพฯ ให้ที่ประชุมฯ ทราบว่า ยังไม่

สามารถหาข้อยุติได้ เนื่องจากมีผู้เสนอให้แก้ไขปัญหา

ข้าว/ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ที่เป็นปัญหามากแต่บางท่านค้าน

ว่างบประมาณมีจํากัดหากดําเนินการเร่ืองที่เกินกําลังจะ

ไม่บรรลุวัตถุประสงค์โครงการฯ จึงมีมติให้เสนอที่ประชุม

สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดตากพิจารณาอีกคร้ังหนึ่ง 

8.1) เห็นชอบให้ประชุมคณะทํางานสภา

เกษตรกรระดับอําเภอ 4 อําเภอฝ่ังตะวันออก 

และ 5 อําเภอฝ่ังตะวันตก คร้ังที่ 1/2557 แต่

ละ ฝ่ังอํา เภอรวมกัน ให้ ได้ข้อ ยุติ เ ร่ืองการ

คัดเลือกชนิดสินค้าเกษตรเพื่อดําเนินงานให้

บรรลุวัตถุประสงค์และเปูาหมายโครงการ

สนับสนุนนโยบายการรักษาเสถียรภาพราคา

สินค้าเกษตรและแก้ไขปัญหาด้านการเกษตรอื่น

ตามที่สภาเกษตรกรแห่งชาติกําหนด โดยให้

ส่งผลการพิจารณาคัดเลือกพร้อมแนวทางการ

ดําเนินการให้สํานักงานสภาเกษตรกรจังหวัด

ตากภายในเดือนกุมภาพันธ์  2557 (เพื่อเสนอ

ที่ประชุมสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดตาก  คร้ัง

ที่ 2/2557 พจิารณา) 
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การประชุม 

สภาเกษตรกรจังหวัด/

อํานาจหน้าที่ 

เรื่องเพื่อพิจารณา มติท่ีประชุม 

 9) การแต่งตั้งสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดตากและ

ผู้แทนเกษตรกร เป็นคณะทํางานพิจารณาเขตพื้นที่และ

มาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมบริเวณลุ่มน้ําแม่ตาว 

ท้องที่ตําบลพระธาตุผาแดง ตําบลแม่ตาว ตําบลแม่กุ 

อําเภอแม่สอด จังหวัดตาก ตามคําสั่งจังหวัดตากที่ 

42/2557 ลงวันที่ 8 มกราคม 2557 จังหวัดตาก ได้

มีคําสั่งที่ ที่ 42 /2557 ลงวันที่ 8 มกราคม2557 

แต่งตั้ งสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดตากและผู้แทน

เกษตรกรระดับตําบล /หมู่บ้าน ร่วมเป็นคณะทํางาน

พิจารณาเขตพื้นที่และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม

บริเวณลุ่มน้ําแม่ตาว ท้องที่ตําบลพระธาตุผาแดง ตําบลแม่

ตาว และตําบลแม่กุ อําเภอแม่สอด จังหวัดตาก ในฐานะ

ตัวแทนเกษตรกรตามที่สภาเกษตรกรจังหวัดตากเสนอ 

ประกอบด้วย 

1) น.ส.โสภาพรรณ กาสมสัน คณะทาํงานระดับจังหวัด 

2) นายสมชาย ใจพูน (อําเภอแมส่อด) คณะทํางานระดับ

อําเภอ 

3) นายแก้ว  ปันปิง  (ตําบลพระธาตผุาแดง)  

     คณะทํางานระดับตําบล 

4) นายบุญส่ง คําวาด (ตําบลแม่กุ) คณะทํางานระดับตําบล 

5) นายทอน ปันส่า (ตําบลแม่ตาว) คณะทํางานระดับตําบล 

9.1) มอบหมายฝุายเลขานุการฯ จัดส่ง

คําสั่งจังหวัดตากที่ 42/2557 พร้อมสรุป

ความเป็นมาปัญหาแคดเมียมพื้นที่ลุ่มน้ําแม่

ตาว อําเภอแม่สอด จังหวัดตาก เพื่อเป็น

ข้อมูลประกอบการปฏิบัติงานตามอํานาจ

ห น้ า ที่ ค ณะทํ า ง านฯ  ให้ ส ม าชิ ก ส ภ า

เกษตรกรจังหวัดตากและผู้แทนเกษตรกรที่

ได้รับแต่งตั้งเป็นคณะทํางานฯ ตามคําสั่ง

ข้างต้น รับทราบ 

 

9.2) มอบหมายสมาชิกสภาเกษตรกร

จังหวัดตากและผู้แทนเกษตรกรที่ ได้ รับ

แต่งตั้งเป็นคณะทํางานฯ ตามคําสั่งจังหวัด

ตากที่ 42/2557 หากมีการประชุมตาม

คําสั่งกล่าว ให้แจ้งผลการพิจารณา /ข้อ

หารือในการประชุมฯ ให้ประธานสภา

เกษตรกรจังหวัดตากทราบด้วย 
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การประชุมสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดตาก ครั้งที่ 2/2557 วันที่ 14 มีนาคม 2557 

การประชุมสภาเกษตรกร

จังหวัด/อํานาจหน้าที่ 
เรื่องเพื่อพิจารณา มติท่ีประชุม 

 1) การแก้ไขปัญหาเร่ืองชาวนายังไม่ได้รับเงินค่าข้าว

จากโครงการ รับจํ านํ าข้ าว เปลือก  ปีการผลิ ต 

2556/57 

   มติที่ประชุม สกช. คร้ังที่ 1/2557 มีหนังสือถึง 

กกต. พิจารณาแก้ไขปัญหาของเกษตรกรให้รัฐบาลใช้

เงินงบกลางแก้ไขปัญหาให้เกษตรกรที่ยังไม่ได้รับเงินค่า

ข้าว ซึ่ง กกต. ได้มีมติพิจารณาให้ใช้งบกลางแก้ไข

ปัญหาตามที่ สกช. นําเสนอ จํานวน 20,000 ล้าน

บาท แล้ว และตามที่สํานักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ

ได้มีหนังสือ ที่ สกช 0206/243 ลงวันที่ 30 มกราคม 

2557 แจ้งให้สํานักงานสภาเกษตรกรจังหวัดรวบ

รวบรวมข้อมูลรายชื่อเกษตรกรที่ยังไม่ได้รับเงินค่าข้าว 

ตามโครงการ รับจํ านํ าข้ าว เปลื อก  ปี การผลิ ต 

2556/57  ประสานความร่วมมือกับสภาทนายความ

จังหวัดเพื่อเตรียมมาตรการรองรับกรณีรัฐบาลไม่

จ่ายเงินค่าข้าวให้เกษตรกรในระยะเวลาที่เหมาะสม ใน

การฟูองร้องคดีต่อศาลเพื่อเรียกร้องค่าเสียหาย นั้น 

สํานักงานสภาเกษตรกรจังหวัดตากได้รวบรวมรายชื่อ

เกษตรกร พร้อมเอกสารหลักฐานประสานประธานสภา

ทนายความจังหวัดตากไปแล้วบางส่วน (จํานวน 101 

ราย) ณ ปัจจุบันยังมีเกษตรกรทยอยเดินทางมาย่ืน

เอกสารเพิ่มเติม สํานักงานฯ จะได้รวบรวมส่งรายชื่อ

เกษตรกรสภาทนายความจังหวัดต่อไป 

1.1) มอบหมายสมาชิกสภาเกษตรกร

จังหวัดตากรวบรวมข้อมูลเกษตรกรที่ยัง

ไม่ได้รับเงินค่าข้าวในพื้นที่และเอกสาร

หลักฐาน (ใบขึ้นทะเบียน /ใบประทวน /

สําเนาบัตรประชาชน/สําเนาทะเบียนบ้าน) 

พร้อมแจ้งวัตถุประสงค์ในการดําเนินการ

ให้เกษตรกรทราบ จัดส่งให้ฝุายเลขานุการ

ฯ  ส รุป /รวบรวมข้อมูลประสานงาน

ประธานสภาทนายความจังหวัดตาก 

 2) ประเด็นปัญหาเร่ืองการบุกรุกปุา ทําลายแหล่ง

ทรัพยากรธรรมชาติ และมาตรการปูองกันเพื่อแก้ไข

ปัญหาของหน่วยงานภาครัฐในพืน้ที่จังหวัดตาก 

     ผู้แทนสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

จังหวัดตากและหัวหน้าหน่วยปูองกันรักษาปุาไม้ ที่ ตก. 

๒๔ (วังเจ้า)ร่วมหารือในการประชุมสมาชิกสภา

เกษตรกรจังหวัดตาก กรณีประเด็นปัญหาเรื่องการบุก

รุกปุาทําลายแหล่งทรัพยากรธรรมชาติ และมาตรการ

ปูองกันเพื่อแก้ไขปัญหาของหน่วยงานภาครัฐในพื้นที่

จังหวัดตาก ข้อมูลข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และแนวทาง

การบูรณาการความร่วมมือแก้ไขและส่งเสริมเกษตรกร

ให้เกษตรกรลดการบุกรุกปุา หรือ อยู่ร่วมกับปุาแบบ

สร้างสรรค์รักษาสมดุลธรรมชาติ ทั้งนี้ เพื่อเป็นข้อมูล

ประกอบการศึกษา/พิจารณา (ร่าง) กฎหมายเพื่อการ

แก้ไขปัญหาที่ดิน ตามมติสภาเกษตรกรแห่งชาติต่อไป 

2.1) มอบหมายสมาชิกสภาเกษตรกร

จั ง ห วั ด ต า ก  แ ล ะค ณ ะทํ า ง าน ส ภ า

เกษตรกรระดับอําเภอทุกคณะ รวบรวม

ข้อมูลสภาพปัญหา เ ร่ืองที่ ดินทํ ากิน /

เอกสารสิทธิ์/การเก็บหาของปุาเพิ่มเติม 

เพื่อนําเสนอข้อมูลในการประชุมเวทีรับฟัง

แนวทาง สร้างความเข้าใจในสาระสําคัญ

ของ (ร่าง) กฎหมาย สัมมนารับฟังความ

คิดเห็น การจัดทําร่างกฎหมายเพื่อแก้ไข

ปัญหาที่ดินอย่างย่ังยืน 4 ฉบับ ซึ่งสภา

เ ก ษ ต ร ก ร แ ห่ ง ช า ติ ร่ ว ม กั บ อ ง ค์ ก ร

เกษตรกร/เครือข่ายภาคประชาชน และ

คณะกรรมการปฏิรูปกฎหมายร่วมกันจัด

เวทีฯ (คาดว่าจะดําเนินการปลายเดือน

เมษายน 2557) ต่อไป 
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การประชุม 

สภาเกษตรกรจังหวัด/

อํานาจหน้าที่ 

เรื่องเพื่อพิจารณา มติท่ีประชุม 

 3) การดําเนินงานโครงการยกระดับความคิดติดอาวุธทาง
ปัญญา สร้างสัมมาชีพทั่วแผ่นดิน จังหวัดตาก 
    รายงานความคืบหน้าการดําเนินงานโครงการฯ และ 
นําเสนอปัญหาอุปสรรคเร่ืองการเบิกจ่ายงบประมาณ
เพื่อปรับปรุงแปลงสัมมาชีพฯ เนื่องจากสภาเกษตรกร
แห่งชาติยังไม่มีระเบียบการเบิกจ่ายงบประมาณฯ 
รองรับทําให้ประสบปัญหาในการเบิกจ่ายที่ค่อนข้าง
ยุ่งยากและล่าช้า ทั้งนีก้ารเบิกจ่ายต้องยึดตามระเบียบฯ 
พัสดุกระทรวงการคลัง เป็นหลัก 
 

3.1) รับทราบ และมอบหมายสมาชิกสภา
เกษตรกรจังหวัดตากประชาสัมพันธ์เชิญ
ชวนเกษตรกรผู้ใจเร่ืองเกษตรผสมผสาน
ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงชุมชน 
สมัครเข้ารับการฝึกอบรมฯ และศึกษาดูงาน
ได้ที่สํานักงานสภาเกษตรกรจังหวัดตาก 
3.2) ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดตาก รับ
เ ร่ืองปัญหาอุปสรรคในการเบิกจ่ ายไป
นําเสนอสภาเกษตรกรแห่งชาติพิจารณา
ออกระ เบี ยบฯ  ให้ สอดคล้ อ งกั บกา ร
ปฏิบัติงานต่อไป 

4) โครงการสนับสนุนนโยบายการรักษาเสถียรภาพ
ราคาสินค้าเกษตรและแก้ไขปัญหาด้านการเกษตรอื่น 
สืบเนื่องจากมติที่ประชุมสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดตาก 
คร้ังที่ 1/2557 มอบหมายให้คณะทํางานฯ อําเภอฝ่ัง
ตะวันตก และอําเภอฝ่ังตะวันออกพิจารณาแก้ไขปัญหาราย
ชนิดสินค้า ตามโครงการฯ ฝ่ังอําเภอละ 1 ชนิดสินค้า 
เสนอ  สกจ.ตาก พิจารณาในการประชุมฯ คร้ังที่ 2/2557 
เนื่องจากคณะทํางานฯ 4 อําเภอฝ่ังตะวันออก ยังไม่ได้
ดําเนินการจัดประชุมฯ เพื่อพิจารณาเร่ืองดังกล่าว ดังนั้น
จึงให้คณะทํางานฯ 4 อําเภอฝ่ังตะวันออก เร่งรัดจัดประชุม
ฯ ภายในเดือนมีนาคม 2557 เพื่อให้ได้ข้อสรุปนําเสนอที่
ประชุมฯ ต่อไป 

4.1) มอบหมายประธานคณะทํางานสภา
เกษตรกรระดั บอํ า เภอ  4  อํ า เภอ ฝ่ั ง
ตะวันออก กําหนดวันจัดประชุมคณะทํางาน
ฯ ภายในเดือนมีนาคม 2557 เพื่อให้ได้
ข้อสรุปการดําเนินงานโครงการสนับสนุน
นโยบายการรักษาเสถียรภาพราคาสินค้า
เกษตรฯ นําเสนอที่ประชุมในคร้ังต่อไป 

 5) แนวทางการดําเนินงานผลักดันรา่งกฎหมายเพื่อ
แก้ไขปญัหาทีด่ินอย่างย่ังยืน 
     ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดตากนําเสนอแนว
ทางการดําเนินงานผลักดันรา่งกฎหมายเพื่อแก้ไขปัญหา
ที่ดินอย่างย่ังยืน ดังนี้ 
    ภายหลังจากมีการจัดประชุมเวทีรับฟังแนวทาง 
สร้างความเข้าใจในสาระสําคัญของ (ร่าง) กฎหมาย 
สัมมนารับฟังความคิดเห็น การจัดทําร่างกฎหมายเพื่อ
แก้ไขปัญหาที่ดินอย่างย่ังยืน 4 ฉบับ ซึ่งสภาเกษตรกร
แห่งชาติ ร่วมกับองค์กรเกษตรกร /เครือข่ายภาค
ประชาชน และคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมายร่วมกันจัด
เวทีฯ เรียบร้อยแล้ว สภาเกษตรกรแห่งชาติจะได้มีการ
ดําเนินการจัดทําแบบสอบถามความคิดเห็นและขอการ
สนับสนุนร่างกฎหมายดังกล่าวจากเกษตรกรในทุก
จังหวัด โดยมีเปูาหมายจะรวบรวมรายชื่อเกษตรกร 
จํานวน 1 ล้าน รายชื่อ ประกอบการย่ืนข้อเสนอผลักดัน
ร่างกฎหมายฯ อย่างไรก็ดี เพื่อเป็นการเตรียมความ
พร้อมตลอดจนทบทวนข้อดี/ข้อเสีย/ ผลกระทบ จากร่าง
กฎหมาย ทั้ง 4 ฉบับ ขอความร่วมมือสมาชิกสภา
เกษตรกรจังหวัดตาก/คณะทํางานสภาเกษตรกรระดับ
อําเภอนําร่างกฎหมายดังกล่าวสอบถามความคิดเห็น
จากเกษตรกรในพื้นที่ในเบือ้งต้น    

5.1) รับทราบ และมอบหมายสมาชิกสภา
เกษตรกรจังหวัดตาก และคณะทํางานสภา
เกษตรกรระดับอําเภอทุกคณะ นําร่าง
กฎหมายเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินอย่างย่ังยืน 4 
ฉบับ ข้างต้น สอบถามความคิดเห็นจาก
เกษตรกรในพื้นที่ ในเบื้องต้น นําเสนอที่
ประชุมฯ คร้ัง 3/2557 
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การประชุม 

สภาเกษตรกรจังหวัด/

อํานาจหน้าที่ 

เรื่องเพื่อพิจารณา มติท่ีประชุม 

 6) สร้างความเข้าใจเร่ืองการเบิกค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางไปปฏิบัติงานภายในจังหวัดตามระเบียบสภา
เกษตรกรแห่งชาติ ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ปฏิบัติงาน พ.ศ. 2555 ประธานสภาเกษตรกรจังหวัด
ตาก ชี้แจงที่ประชุมฯ กรณีเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ไปปฏิบัติงานของสมาชิกสภาฯ และผู้ปฏิบัติงาน ที่ผ่าน
มาสํานักงานฯ ได้คํานวณค่าใช้จ่ายตามระเบียบสภา
เกษตรกรแห่งชาติ ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ปฏิบัติงานฯ โดยคํานึงถึงการบริหารงบประมาณและ
ปริมาณงานที่ได้รับเพื่อให้ภารกิจที่ได้รับมอบหมาย
บรรลุตามวัตถุประสงค์ ทั้งนี้ ทราบจากผู้ปฏิบัติงานว่า
ค่าใช้จ่ายไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน จึงเสนอให้นํา
เร่ืองดังกล่าวหารือในที่ประชุมสมาชิกสภาเกษตรกร
จังหวัดตาก คร้ังที่ 2/2557  และขอให้ที่ประชุมฯ 
พิจาณาเร่ืองการเบิกค่าใช้จ่ายร่วมกัน ทั้งนี้ให้เป็นไป
ตามระเบียบฯ และสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพเพียงพอต่อค่าใช้จ่ายในการไปปฏิบัติงาน
แต่ละคร้ัง เพื่อไม่ให้เกิดข้อขัดแย้งกรณีใช้ดุลพินิจของ
ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดเพียงฝุายเดียว 

6.1) มอบหมายให้สมาชิกสภาเกษตรกร

จังหวัดตาก/ผู้ปฏิบัติงาน บันทึก

ค่าใชจ้า่ยค่าพาหนะ (รถโดยสารประจํา

ทาง/รถรับจา้ง) ตามจริง ส่งให้

ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดตาก 

พิจารณาอนุมัติในการเบิกคา่ใชจ้า่ยตาม

ระเบียบฯ รวมถึงพิจารณาการเบิกค่าที่

พักแบบเหมาจา่ยกรณีเดินทางภายใน

จังหวัดของสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัด

ตากในอัตรา คืนละ 700 บาท เพื่อ

ประหยัดงบประมาณ กรณีเบิกค่าชดเชย

ค่าพาหนะ สว่นตัว กม.ละ ไมเ่กิน 8 

บาท ให้ระบุความจําเป็นเรง่ดว่น ขอ

อนุมัติประธานสภาฯ พิจารณาเป็นรายๆ 

ไป 

 7) ปัญหาอุปสรรคในการดําเนินงานของสมาชิกสภา
เกษตรกรจังหวัดตาก/คณะทํางานสภาเกษตรกรจังหวัด
ตาก/สํานักงานสภาเกษตรกรจังหวัดตาก สมาชิกสภา
เกษตรกรจังหวัดตาก และสํานักงานสภาเกษตรกร
จังหวัดตาก หารือปัญหาอุปสรรคในการดําเนินงาน
ร่วมกัน ดังนี้ 
     - เรื่องการกําหนดแนวทางปฏิบัติในการส่งเอกสาร
และการประสานงานด้วยวาจาจากสมาชิกสภา
เกษตรกรจังหวัด/ผู้แทนเกษตรกร และผู้ปฏิบัติงานที่
สภาเกษตรกรจังหวัดตากมอบหมาย 
     - การรายงานการปฏิบัติงานในพื้นที่ของสมาชิก
สภาเกษตรกรจังหวัดตาก (ในบทบาทหน้าที่อื่นๆ ที่
เกี่ยวข้อง) 
     - ภารกิจที่ได้รับมอบหมาย/บทบาทหน้าที่/ตัวชี้วัด
การปฏิบัติงานของสํานักงานสภาเกษตรกรจังหวัดตาก 
     - ข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงการปฏิบัติงานของ
สํานักงานฯ 

7.1)  เห็นชอบแนวทางประสานการ
ปฏิบัติงานของสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัด
ตากกับสํานักงานสภาเกษตรกรจังหวัดตาก
โ ด ย ข อ ค ว า ม ร่ ว ม มื อ ส ม า ชิ ก ส ภ า ฯ /
คณะทํางาน/ผู้ปฏิบัติงาน หากประสงค์ให้
สํานักงานฯ ดําเนินการเร่ืองใดให้จัดทํา
หนังสือ/บันทึกแจ้งความประสงค์ให้ชัดเจน 
พร้อมลงชื่อผู้แจ้ง ส่งให้ น.ส.แสงอรุณ 
ประเสรฐิธิตกิุล พนักงานสํานักงานฯ  
7.2) ขอความร่วมมือสมาชิกสภาเกษตรกร
จังหวัด จัดทําบันทึกการปฏิบัติภารกิจใน
พื้นที่ ทั้งในบทบาทหน้าที่กํานัน ผู้ใหญ่บ้าน 
หรือตัวแทนเกษตรกร หรือกรณีได้รับการ
ประสานงานโดยตรงจากหน่วยงานอื่นๆที่
เกี่ยวข้อง ให้เข้าร่วมปฏิบัติงานในพื้นที่ แจ้ง
ให้สํ านักงานฯ ทราบ เพื่อสรุปผลการ
ปฏิบัติงานฯ ของสมาชิกสภาเกษตรกร
จังหวัดตาก 
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การประชุมสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดตาก ครั้งที่ 3/2557 วันที่ 15 พฤษภาคม 2557 

การประชุมสภา

เกษตรกรจังหวัด/

อํานาจหน้าที่ 

เรื่องเพื่อพิจารณา มติท่ีประชุม 

 1) การประชุมสภาเกษตรกรแห่งชาติ ครั้งที่ 2/2557 
เม่ือวันที่ 24 – 25 เมษายน 2557 
    - เรื่องระเบียบสภาเกษตรกรแห่งชาติ ที่เสนอขอ
ความเห็นชอบจากกระทรวงการคลัง รวม 8 ฉบับ 
เลขาธิการสภาเกษตรกรแห่งชาติแจ้งที่ประชุมฯ ทราบ 
ขณะนี้ ยั งไม่ ได้รั บแจ้งรายงานความคืบหน้ าการ
พิจารณาร่างระเบียบสภาเกษตรกรแห่งชาติจาก
กระทรวงการคลัง ประกอบด้วย      ร่างระเบียบสภา
เกษตรกรแห่งชาติ ว่าด้วยการเงินหรือทรัพย์สินที่มีผู้ยก
ให ้พ.ศ. ..., ร่างระเบียบฯ ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ...., ร่าง
ระเบียบฯ ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติงาน 
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ..., ร่างระเบียบฯ ว่าด้วยค่าตอบแทน
ของผู้ปฏิบัติ งานสภาเกษตรกรแห่งชาติและสภา
เกษตรกรจังหวัด พ.ศ. .., ร่ างระเบียบฯ ว่าด้วย
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานของประธานสภาเกษตรกร
แห่งชาติและประธานสภาเกษตรกรจังหวัด พ.ศ. ....,ร่าง
ระเบียบฯ ว่าด้วยการจัดการสวัสดิการเกี่ยวกับการ
รักษาพยาบาลและประกันชีวิตของสมาชิกสภาเกษตรกร
แหง่ชาติและสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัด พ.ศ. ......, ร่าง
ระเบียบฯ ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การประชุม
เครือข่ายเกษตรกร การดูงาน และการจัดการงาน พ.ศ. 
....., ร่างระเบียบฯ ว่าด้วยค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน
ของรองประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติและรอง
ประธานสภาเกษตรกรจังหวัด พ.ศ. .... 

1.1) เมื่อได้รับสรุปย่อรายงานการประชุม
สม าชิ ก ส ภา เ กษ ตรก รแห่ ง ชาติ  ค ร้ั ง ที่ 
2/2557 แล้ว ให้ฝุายเลขานุการฯ สําเนา
รายงานฯ ดังกล่าว ให้สมาชิกสภาเกษตรกร
จังหวัดตาก 

 2) การประชุมคณะทํางานสภาเกษตรกรระดับอําเภอ 4 
อําเภอฝั่งตะวันออก ครั้งที่ 2/2557 เม่ือวันที่ 25  
มีนาคม 2557 
    ประธานคณะทํางานสภาเกษตรกรอําเภอเมือง
ตาก เป็นตัวแทนประธานคณะทํางานฯ 4 อําเภอฝั่ง
ตะวันออก สรุปสาระสําคัญการประชุมฯ ดังนี้ ปัญหา
และความต้องการภาคเกษตรกรรม 4 อําเภอฝั่ง
ตะวันออก อันดับแรก คือ เรื่องการขยายพื้นที่แหล่ง
น้ําให้ครอบคลุมพื้นที่เกษตรกรรม และการปรับปรุง
การบริ ห ารจั ดการน้ํ า แหล่ ง น้ํ า ที่ มี อ ยู่ ให้ เ กิ ด
ประสิทธิภาพสูงสุด อนึ่ง ในวาระพิจารณาคัดเลือก
ชนิดพืช เพื่อดําเนินงานภายใต้โครงการสนับสนุน
นโยบายการรักษาเสถียรภาพราคาสินค้าเกษตรและ
แก้ไขปัญหาด้านการเกษตรอื่น 

2.1) รับทราบ  
2 . 2 )  เ ห็ น ช อ บ ใ ห้ ฝุ า ย เ ล ข า นุ ก า ร ฯ 
ดําเนินการจัดทําปูายประชาสัมพันธ์สะท้อน
ความต้องการของเกษตรกร “เรื่องความ
ต้องการแหล่งน้ํา” ติดตั้งบริเวณพื้นที่อําเภอ
เมืองตากและอําเภอแม่สอด อําเภอละ 1 
แห่ง เพื่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้องรับทราบถึงปัญหา
และความต้องการของเกษตรกรอย่างทั่วถึง 
โดยใช้งบประมาณโครงการสื่อสารงานสภา
สู่ประชาชน สภาเกษตรกรจังหวัดตาก โดย
ให้ยกเลิกจดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ตาม
แผนการดําเนินงานโครงการฯ ในไตรมาสที่ 
3 และ 4 และนํางบประมาณที่ เหลือมา
จัดทําปูายประชาสัมพันธ์ โดยให้ถือว่าเป็น
โครงการ 
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การประชุมสภา

เกษตรกรจังหวัด/

อํานาจหน้าที่ 

เรื่องเพื่อพิจารณา มติท่ีประชุม 

 ยังไม่ได้ข้อสรุปที่ชัดเจนเนื่องจากคณะทํางานฯ เห็นว่า
ปัญหาที่ราคาพืชบางชนิดตกต่ํา เช่น ข้าว ข้าวโพดเลี้ยง
สัตว์ มันสําปะหลัง หากมีแหล่งน้าํเพียงพอเกษตรกรจะ
มีทางเลือกในการประกอบอาชีพเกษตรกรรมมากขึน้ 
       นายสวัสดิ์ โนนสูง สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัด
ตาก เลขานุการคณะทํางานสภาเกษตรกรอําเภอเมือง
ตาก แจ้งมติที่ประชุมคณะทํางานฯ เพิ่มเติม เร่ือง
คณะทํางานสภาเกษตรกรระดับอําเภอ และ ผู้แทน
เกษตรกรระดับตําบล เสนอให้สภาเกษตรกรจังหวัด
ตากพิจารณาออกบัตรประจําตัวให้คณะทํางานฯ และ
ผู้แทนเกษตรกรระดับตําบล เพื่อสร้างความน่าเชื่อถือ
กรณีลงพืน้ที่ปฏิบัติงาน 

ที่สภาเกษตรกรจังหวัดตาก/ประธานสภาเกษตรกร
จังหวัดตากมอบหมายให้สํานักงานสภาเกษตรกร
จั งหวัดตากดํ า เนินการ ตามตั วชี้ วัด ในการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานสภา
เกษตรกรแห่งชาติและสภาเกษตรกรจังหวัด ใน
ปีงบประมาณ 2557 
2.3) มอบหมายสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดตาก 
เสนอแนะจุดติดตั้ งปู ายประชาพันธ์  ให้ ฝุาย
เลขานุการฯ พิจารณาขนาด จุดติดตั้ ง  และ 
ข้อความปูายประชาสัมพันธ์ให้ เหมาะสมและ
สอดคล้องกับงบประมาณของสํานักงานสภา
เกษตรกรจังหวัดตาก  
2.4) ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดตาก รับนํา
เร่ืองการออกบัตรประจําตัวคณะทํางานฯ หารือ
สภาเกษตรกรแห่งชาติพิจารณา 

3) ปรับปรุงคําสั่งคณะทํางานสภาเกษตรกรระดับอําเภอ 
อําเภอพบพระขอเปลี่ยนแปลงคณะทํางานฯ 1 ราย 
    ประธานคณะทํางานสภาเกษตรกรอําเภอพบพระ 
แจ้งที่ประชุมฯ สืบเนื่องจากมติที่ประชุมคณะทํางาน
สภาเกษตรกรอํา เภอพบพระ ค ร้ังที่  2 /2557 
มอบหมายให้ประธานคณะทํางานฯ เสนอที่ประชุมสภา
เกษตรกรจังหวัดตากพิจารณา เร่ืองขอปรับเปลี่ยน
คณะทํางานสภาเกษตรกรอําเภอพบพระ ตามคําสั่ง
สภาเกษตรกรจังหวัดตาก ที่ 9/2556 จาก นายสุพจน์ 
อริยะรุ่งโรจน์ เป็น นางจันทมนี โลหะเวช และให้นาง
จันทมนี โลหะเวช ทําหน้าที่เลขานุการคณะทํางานฯ 
แทนนางสาวณชิาภา อุดจอม ด้วย ทั้งนี ้เนื่องจาก นาย
สุพจน์ อริยะรุ่งโรจน์ แจ้งทางประธานคณะทํางานสภา
เกษตรกรอําเภอพบพระว่ามีภารกิจมากไม่มีเวลาเข้า
ร่วมการประชุมฯ/ดําเนินงาน รว่มกับคณะทํางานฯ 

3.1) เห็นชอบให้ปรับเปลี่ยนคณะทํางานสภา
เ ก ษ ตรก รอํ า เ ภ อ พบ พ ระ  ต าม ที่ ป ร ะ ธ า น
คณะทํางานสภาเกษตรกรอําเภอพบพระเสนอ 
โดยเห็นว่า นางจันทมนี  โลหะเวช เคยร่วม
ปฏิบัติงานในการจัดทําแผนพัฒนาเกษตรกรรม
ระดับตําบล/อําเภอ ของสภาเกษตรกรจังหวัดตาก
ในฐานผู้ปฏิบัติงานมาแล้ว และปฏิบัติงานได้เป็น
อย่างดี 
 
 
 
 

 

 4) โครงการสนับสนุนนโยบายการรักษาเสถียรภาพ
ราคาสินค้าเกษตรและแก้ไขปัญหาด้านการเกษตรอื่น  
    สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดตาก หารือการ
พิจารณาแก้ไขปัญหารายชนิดสินค้า ตามโครงการ
สนับสนุนนโยบายการรักษาเสถียรภาพราคาสินค้า
เกษตรและแก้ไขปัญหาด้านการเกษตรอื่น โดยมติที่
ประชุมสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดตาก คร้ังที่ 2 /
๒๕๕๗ มอบหมายให้คณะทํางานสภาเกษตรกรระดับ
อําเภอ 4 ฝ่ังอําเภอตะวันออก และ 5 ฝ่ังอําเภอ
ตะวันตก นําเสนอฝ่ังอําเภอละ 1 ชนิดสินค้า ให้ สกจ.
ตาก พิจารณาในการประชุมฯ ค ร้ังที่  3 /2557  
คณะทํางานสภาเกษตรกรระดับอําเภอ  9 อําเภอ ได้
ดําเนินการจัดประชุมฯ เพื่อพิจารณาเร่ืองดังกล่าว
แล้วแต่ยังไม่สามารถหาข้อสรุปการคัดเลือกชนิดสินค้า
และแนวทางการดําเนินงาน 

4.1) เห็นชอบให้ฝุายเลขานุการฯ จัดให้มีเวทีให้
เกษตรกร/องค์กรเกษตรกรในการแสดงความ
คิดเห็นและนําเสนอปัญหา โดยจัดประชุมสัมมนา
รับฟังแนวทางแก้ไขและพัฒนาอาชีพเกษตรกรรม 
ตําบลบ้านนา อําเภอสามเงา จังหวัดตาก สภา
เกษตรกรจังหวัดตาก ภายใต้โครงการสนับสนุน
นโยบายรักษาเสถียรภาพราคาสินค้าเกษตรและ
แก้ไขปัญหาด้านการเกษตรอื่นๆ เพื่อหาข้อสรุป
ประเด็นปัญหาที่มีผลกระทบต่อการประกอบ
อาชีพการเกษตรและแนวทางพัฒนาอาชีพ
เกษตรกรรมของเกษตรกรพื้นที่ตําบลบ้านนา 
อําเภอสามเงา จังหวัดตาก เพื่อจัดทําแนวทาง
ส่งเสริมและผลักดันการพัฒนาอาชีพของเกษตรกร
ในพื้นที่เสนอหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาส่งเสริม
สนับสนุนด้านการเกษตรพืน้ที่ตําบลบ้านนา ต่อไป 
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 โครงการฯ ที่ชัดเจนได้ ดังนั้น สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดตากจึง

เห็นชอบให้ฝุายเลขานุการฯ ดําเนินการจัดประชุมระดมความคิดเห็น

สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัด ผู้แทนองค์กรเกษตร ตัวแทนเกษตรกร 

เพื่อให้ได้ประเด็นปัญหาหรือแนวทางพัฒนา ปูองกัน แก้ไข ก่อนนํา

ปัญหาประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อปูองกันหรือแก้ไขปัญหา 

ตามกิจกรรมและวิธีการดําเนินงานโครงการฯ ซึ่ง  สกช. กําหนดไว้

เดิม 

 

5) การเจรจาเชื่อมโยงเครือข่ายการกระจายผลผลิตสินค้าเกษตร

โดยคณะทํางานเจรจาเชื่อมโยงตลาดผลไม้ 4 ภาค จังหวัดตราด 

    คณะทํางานเจรจาเชื่อมโยงตลาดผลไม้ 4 ภาค จังหวัดตราด 

นําโดยประธานสภาเกษตรกรจังหวัดตราด เสนอแนวทางเชื่อมโยง

เครือข่ายการกระจายผลผลิตสินค้าเกษตรออกนอกแหล่งผลิต 

โดยจัดตั้งศูนย์รวบรวมและกระจายผลผลิตสินค้าเกษตรออกนอก

แหล่งผลิต และใช้ช่องทางเครือข่ายสภาเกษตรกรระดับจังหวัด 

อําเภอ ตําบล และหมู่บ้าน ในการกระจายผลผลิต ในฐานะ

ประธานคณะกรรมการด้านพืชสวน ได้เสนอสภาเกษตรกร

แห่งชาติพิจารณาให้สํานักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติเป็นศูนย์

ประสานงานหลักในการดําเนินการศูนย์รวบรวมและกระจาย

ผลผลิตสินค้าเกษตรต่อที่ประชุมสภาเกษตรกรแห่งชาติ คร้ังที่ 

2 /2 557 เมื่ อ วั นที่  24  – 2 5  เม ษายน  2557 โด ย

คณะกรรมการด้านพืชสวน เป็นผู้รับผิดชอบหลักในการผลักดัน

เร่งรัดการดําเนินงานตามแนวทางดังกล่าวให้เกิดผลในทางปฏิบัติ

ต่อไป ทั้งนี้ เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการดําเนินการฯ 

สภาเกษตรกรจังหวัดตราดจึงได้จัดทําโครงการกระจายผลผลิต

ไม้ผล (ทุเรียน เงาะ มังคุด ลองกอง) ของ จังหวัดตราด ซึ่งมี

ผลผลิตส่วนเกินออกนอกตลาดในช่วงเดือน พ.ค. – มิ.ย. ไปยัง

จังหวัดเครือข่าย 4 ภาค 14 จังหวัด ในเบื้องต้นมุ่งหวังให้มีการ

วางแผนร่วมกันในการจัดตั้งศูนย์รวบรวมและกระจายผลผลิต

ผ่านช่องทางเครือข่ายสภาเกษตรกรจังหวัด เพื่อให้เกิดประโยชน์

แก่เกษตรกรในระยะยาวอย่างย่ังยืน มิได้ต้องการจัดสรรโควตา

ผลไม้ส่วนเกินของจังหวัดตราดให้กับสภาเกษตรกรจังหวัด

เครือข่ายเป็นผู้รับภาระในการกระจายสู่ตลาดเหมือนเช่นการ

ดําเนินการกระจายผลผลิตของภาครัฐที่ผ่านมาแต่คาดหวังให้เกิด

ความร่วมมือกันอย่างแท้จริงของเครือข่ายเกษตรกรในทุกระดับ 

กลุ่มเกษตรกร องค์กรเกษตรกร โดยมีสภาเกษตรกรจังหวัดเป็นผู้

ประสานงานเชื่อมโยงการกระจายผลผลิตออกนอกแหล่งผลิต

ให้กับ เกษตรกร กลุ่มเกษตรกร องค์กรเกษตรกร ที่สนใจ   

5.1 )  มอบหม ายสมาชิ กสภ า

เ ก ษ ต ร ก ร จั ง ห วั ด ต า ก  แ ล ะ

คณะทํางานสภาเกษตรกรระดับ

อํ า เ ภ อทุ ก ค ณ ะ  นํ า เ ร่ื อ ง ก า ร

กระจายผลผลิตไม้ผลของจังหวัด

ถ่ า ย ท อ ด ใ ห้ เ ก ษ ต ร ก ร /ก ลุ่ ม

เกษตรกร/องค์กรเกษตรกรได้รับ

ทราบ สําหรับผู้ที่สนใจจะเข้าร่วม

โครงการฯ สามารถประสานตรงขอ

ทราบรายละเอียดเงื่ อนไขการ

ดํา เนินการได้ที่ สํ านักงานสภา

เกษตรกรจังหวัดตราด หรือ ติดต่อ

สํานักงานสภาเกษตรกรจังหวัด

ตากช่วยประสานงาน 

5.2 )  มอบหมายส มาชิ กสภ า

เ ก ษ ต ร ก ร จั ง ห วั ด ต า ก  แ ล ะ

คณะทํางานสภาเกษตรกรระดับ

อําเภอทุกอําเภอ พิจารณาผลผลิต

สินค้าเกษตรที่มีความจําเป็น/ความ

ต้องการ ในการกระจายผลผลิต

ออกนอกแหล่งผลิต เพื่อเจรจา

เชื่อมโยงเครือข่ายฯ เช่นเดียวกับ

แนวทางการดําเนินงานของสภา

เกษตรกรจังหวัดตราด 

5.3)  ขอความ ร่วมมือการค้ า

ภายในจังหวัดตาก ประสาน/แนะนํา

ผู้ประกอบการกระจายผลผลิต

สินค้าเกษตรในพื้นที่จังหวัดตาก

ให้กับ เค รือข่ายสภา เกษตรกร

จังหวัด เพื่อ ร่วมกันดําเนินการ

เชื่อมโยงเครือข่ายให้ครอบคลุม

มากขึน้ 
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      ในการนี้  ได้จัดทําบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความ

ร่วมมือระหว่าง สภาเกษตรกรจังหวัดตราด และ สภา

เกษตรกรจังหวัดตาก ขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ

ประสานความร่วมมือกันที่จะสร้างความเข้มแข็งแก่

เกษตรกรและองค์กรเกษตรกร เพื่อร่วมมือกันในการ

แก้ไขปัญหาที่เกี่ยวข้องกับภาคเกษตรกรรม รวมทั้ง

ราคาผลผลิตทางการเกษตรที่ไม่เป็นธรรม อันก่อให้เกิด

ความเดือดร้อนแก่เกษตรกรและองค์กรเกษตรกรทั้งใน

ระยะสั้น และระยะยาว ตามอํานาจหน้าที่ของสภา

เกษตรกรจังหวัด มาตรา 33 แห่งพระราชบัญญัติสภา

เกษตรกรแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๕๓ 

     อนึ่ง ในการประชุมฯ ข้างต้น การค้าภายในจังหวัด

ตากร่วมให้ข้อคิดเห็นและหารือแนวทางการเชื่อมโยง

เครือข่ายเพื่อการกระจายผลผลิตสินค้าเกษตรและการ

แก้ไขปัญหาด้านตลาดสินค้าเกษตรด้วย 

 

6) การประเมินการดําเนินงานโครงการยกระดับ

ความคิดติดอาวุธทางปัญญาสร้างสัมมาชีพทั่วแผ่นดิน  

     - แปลงสัมมาชีพต้นแบบเร่ืองการเลี้ยงโคขุนและ

การลดต้นทุนการผลิตอาหารโคขุน จากการประเมินผล

เกษตรกรผู้เข้ารับการฝึกอบรมฯ 50 ราย เกษตรกรมี

ความพึงพอใจและสามารถนําความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้

ในการเลี้ยงโคขุนและลดต้นทุนการผลิตอาหารโคขุน 

พร้อมทั้งนําความรู้ถ่ายทอดสู่ชุมชนได้ อยู่ในเกณฑ์ ดี – 

ดีมาก คิดเป็นร้อยละ 80 

    - แปลงสัมมาชีพต้นแบบเร่ืองการเกษตรผสมผสาน 

อยู่ระหว่างการปรับปรุงแปลงสัมมาชีพฯ และการ

กํ าหนดหลักสูต รการฝึกอบรม ให้กับ เกษตรกร

กลุ่มเปูาหมาย รวม 50 ราย ต่อไป คาดว่าจะสามารถ

ดําเนินการฝึกอบรมฯ ได้ภายในเดือนมิถุนายน 2557 

ทั้งนี้ นายสวัสดิ์โนนสูง สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัด

ตาก ผู้ทรงคุณวุฒิด้านพืช ได้เสนอแนะแนวทางการ

พัฒนาปรับป รุงแปลงสัมมาชีพเ ร่ืองการเกษตร

ผสมผสาน ต่อที่ประชุมฯ พิจารณาเป็นแนวทางให้กับ

เกษตรกรต้นแบบนําไปสร้างจุด เด่นให้กับแปลง

สัมมาชีพต้นแบบต่อไป 

6.1) มอบหมายนายเคร่ือง เสมา สมาชิกสภา

เกษตรกรจังหวัดตาก (เกษตรกรต้นแบบ

แปลงสัมมาชีพ เกษตรผสมผสาน)  นํ า

แนวทางการพัฒนาปรับปรุงแปลงสัมมาชีพฯ 

ตามที่เสนอในที่ประชุมฯ ไปปรับใช้เพื่อสร้าง

จุดเด่นและจุดสนใจให้กับเกษตรกรที่จะเข้า

รับการฝึกอบรมฯ ให้แล้วเสร็จก่อนสิ้นเดือน

พฤษภาคม 2557 
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การประชุมสภา

เกษตรกรจังหวัด/

อํานาจหน้าที่ 

เรื่องเพื่อพิจารณา มติท่ีประชุม 

 7) รับฟังความคิดเห็นร่างกฎหมายเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินอย่าง
ย่ังยืน 4 ฉบับ 
     สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดตาก เสนอให้มีการจัดประชุมรับ
ฟังความคิดเห็นร่างกฎหมายเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินอย่างย่ังยืน  4 
ฉบับ เพื่อสร้างความเข้าใจในสาระสําคัญของ (ร่าง) กฎหมาย 
ให้กับสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดตากอีกคร้ังหนึ่ง เนื่องจากมี
เนื้อหาสาระค่อนข้างมาก ประกอบกับสมาชิกสภาเกษตรกร
จังหวัดตากต้องเป็นผู้รับหน้าที่ ในการรวบรวมรายชื่อจาก
เกษตรกร เพื่อย่ืนข้อเสนอผลักดันร่างกฎหมายฯ โดยตรง  เสนอ
ให้เรียนเชิญ คุณประยงค์ ดอกลําไย อนุกรรมการพิจารณา
ปรับปรุงกฎหมายด้านที่ดิน เป็นผู้นําเสนอข้อมูล (ร่าง) กฎหมาย 
4 ฉบับ ในการประชุมฯ   
    อนึ่ง กรณีจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นร่างกฎหมายเพื่อแก้ไข
ปัญหาที่ดิน 4 ฉบับ และการรวบรวมรายชื่อเกษตรกร เป็น
ภารกิจซึ่งต้องอาศัยการเชื่อมโยงเครือข่ายในการดําเนินงานเป็น
หลัก แผนการใช้จ่ายงบประมาณและแผนปฏิบัติงานสํานักงาน
สภาเกษตรกรจังหวัดตาก ปี 2557 เดิมไม่ได้ตั้งงบประมาณใน
ส่วนของโครงการจัดตั้งและสร้างเครือข่ายสภาเกษตรกรระดับ
ตําบล และระดับอําเภอไว้ เนื่องจากโครงการฯ ดังกล่าว ใช้
งบประมาณในหมวดงบดําเนินงานในการขับเคลื่อนโครงการฯ จึง
จําเป็นต้องขอให้ที่ประชุมฯ พิจารณาให้ความเห็นชอบในการโอน
เปลี่ยนแปลงหมวดงบประมาณจากงบดําเนินงาน เป็นหมวดงบ
รายจ่ายอื่น โครงการจัดตั้งและสร้างเครือข่ายสภาเกษตรกร
ระดับตําบลและระดับอําเภอ ตามยุทธศาสตร์สภาเกษตรกร
แห่งชาติ ทั้งนี้ เพื่อนํางบประมาณตามโครงการฯ ที่ขอความ
เห็นชอบเปลี่ยนแปลงฯ ดังกล่าว ดําเนินงานขับเคลื่อนเร่ืองการ
รับฟังและผลักดันร่างกฎหมายเพื่อการแก้ไขปัญหาที่ดินให้
เป็นไปตามมติที่ประชุมสภาเกษตรกรจังหวัดตาก ต่อไป 
 

7.1) มอบหมายให้ฝุายเลขานุการฯ ดําเนินการ
จัดประชุมรับฟังความคิดเห็นร่างกฎหมาย เพื่อ
แก้ ไขปัญหาที่ดินอย่างยั่ งยืน 4 ฉบับ จาก
สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดตาก โดยเรียนเชิญ 
คุณประยงค์ ดอกลําไย อนุกรรมการพิจารณา
ปรับปรุงกฎหมายด้านที่ดิน เป็นวิทยากรให้
ความรู้สาระสําคัญของร่างกฎหมาย  
7.2) มอบหมายสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัด
ตาก ศึกษาเอกสารประกอบเวทีรับฟังความ
คิดเห็นร่าง พ.ร.บ. 4 ฉบับ ซึ่งฝุายเลขานุการฯ 
ได้สําเนาให้แล้วอย่างละเอียด และถ่ายทอด
สาระสําคัญ  สร้างความเข้าใจ ให้คณะทํางาน
สภาเกษตรกรระดับอําเภอ และประชาชนในพื้นที่
ทราบ ก่อนดําเนินการขับเคลื่อนผลักดันร่าง
กฎหมาย 
7.3) เห็นชอบให้โอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ ปี 
2557 สํานักงานสภาเกษตรกรจังหวัดตาก 
หมวดงบดําเนินงานบางส่วน มาเป็นงบรายจ่าย
อ่ืนตามโครงการจัดตั้งและสร้างเครือข่ายสภา
เกษตรกรระดับตําบล ระดับอําเภอ โดยวงเงิน
งบประมาณให้เป็นไปตามความเหมาะสมและ
ดุลพินิจของหัวหน้าสํานักงานสภาเกษตรกร
จังหวัดตาก เพื่อจัดประชุมรับฟังความคิดเห็น
ร่างกฎหมายเพื่อการแก้ไขปัญหาที่ดินอย่าง
ยั่งยืน 4  ฉบับ ของสภาเกษตรกรจังหวัดตาก 
และสนับสนุนภารกิจผลักดันร่างกฎหมายฯ 
ดังกล่าว ในพื้นที่จังหวัดตาก โดยอาศัยเครือข่าย
การดําเนินงานของคณะทํางานสภาเกษตรกร
ระดับอําเภอจังหวัดตาก ต่อไป ทั้งนี้  ให้แจ้ง
จํานวนงบประมาณที่โอนเปลี่ยนแปลงหมวด
งบประมาณให้สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดตาก
ทราบ ในการประชุมสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัด
ตาก ครัง้ตอ่ไป 

 8) ข้อเสนอในการสนับสนุนให้เกษตรกรพื้นที่จังหวัดตากปลูกข้าว
เหนยีว 
    ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดตาก นําเสนอแนวคิดเรื่องการ
สนับสนุนให้เกษตรกรพืน้ที่จังหวัดตากปลูกข้าวเหนียว จากการ
รวบรวมข้อมูลเบื้องต้นพบว่ามีเกษตรกรขึ้นทะเบียนปลูกข้าว
เหนียว ปีการผลิต 2556/57 จังหวัดตาก จํานวน 1,778 
ราย พื้นที่เพาะปลูก 9,908 ไร่ เมื่อคํานวณปริมาณผลผลิต
เฉลี่ยที่ 500 ก.ก./ไร่ จะได้ปริมาณผลผลิต 4,954 ตัน หาก
เพิ่มพื้นที่/ปริมาณผลผลิตเป็น 10,000 – 20,000 ตัน จะ
สามารถผลักดันเรื่องการส่งออกได้ ทั้งนี้ เป็นแนวคิดเบื้องต้นที่
หารือร่วมกับนายอํานวย ปะตเิส ซึ่งเห็นว่าข้าวเหนียวเป็นพืชที่มี
ศักยภาพในการผลักดันให้เป็นสินค้าเกษตรส่งออกไปยังตลาด
ตา่งประเทศได้ 

8.1) ขอความร่วมมือสมาชิกสภาเกษตรกร
จังหวัดตาก สํารวจการปลูกข้าวเหนียวของ
เกษตรกรในพื้นที่  พร้อมทั้งศึกษาความ
เป็นไปได้ในการขยายพื้นที่ปลูก เป็นข้อมูล
สนับสนุนประกอบการดําเนินงานตาม
แนวคิดเ ร่ืองการผลักดันข้าวเหนียวเป็น
สินค้าส่งออกให้ประธานสภาเกษตรกร
จังหวัดตาก 
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การประชุมสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดตาก ครั้งที่ 4/2557 วันที่ 29 กรกฎาคม 2557 

การประชุมสภา

เกษตรกรจังหวัด/

อํานาจหน้าที่ 

เรื่องเพื่อพิจารณา มติท่ีประชุม 

 1) มอบนโยบายการปฏิบัติงาน โดย นายสมชัยฐ์ หท

ยะตันยต์ิ ผู้วา่ราชการจังหวัดตาก 

     จากการนําเสนอของสภาเกษตรกรจังหวัดสรุป

ประเด็นปัญหาและภาพรวมความต้องการจาก

เกษตรกรซึ่งประมวลผลจากการลงพื้นที่ประชุมจัดทํา

แผนพัฒนาเกษตรกรรมระดับตําบล/อําเภอ เรียนผู้ว่า

ราชการจังหวัดตากทราบ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก ได้

มีดําริให้สํานักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดตาก  

และสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

จั ง ห วั ด ต าก  จั ด ทํ า โ ค ร งก า รส่ ง เ ส ริ มอาชี พ

เกษตรกรรมเพื่อลดปัญหาการบุกรุกปุาโดยให้

งบประมาณสนับสนุน จํานวน 100,000 บาท เพื่อ

จัดหาเมล็ดพันธุ์มะละกอ (ฮอล์แลนด์) แจกจ่าย

ให้กับเกษตรกร โดยให้หน่วยงานฯ ข้างต้น ประสาน

สํานักงานสภาเกษตรกรจังหวัดตาก หารือเร่ืองการ

จัดหาเมล็ดพันธุ์มะละกอ และคัดเลือกเกษตรกรรับ

เมล็ดพันธุ์มะละกอ จํานวน 70 ราย นอกจากนี้ จา

กนโยบายการขอคืนพื้นที่ปุาของ คสช. จังหวัดตาก

ได้ขอคืนพื้นที่จากราษฎร อําเภออุ้มผาง จังหวัดตาก 

คืนกว่า 40 ราย และ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน

ให้กับเกษตรกรอําเภออุ้มผางซึ่งมีที่ดินทํากินไม่

เพียงพอเนื่องจากพื้นที่ส่วนใหญ่อยู่ในเขตพื้นที่ปุา 

ผู้ว่าราชการจังหวัดตากได้มอบหมายให้ ทสจ.ตาก 

จัดทําโครงการปลูกบุกเพื่อสร้างอาชีพลดการบุกรุก

ปุาให้กับเกษตรกร โดยมี นายสมเดช ล่าลี ้สภจ.ตาก 

(พื้นที่อําเภออุ้มผาง) เป็นผู้ประสานเกษตรกรและ

วางแผนการดําเนินงานโครงการฯ รว่มกับ ทสจ.ตาก 

ในพื้นที่ อนึ่ง เพื่อให้การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ 3 คืน

ของจังหวัดตากนําไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม 

ผู้ว่าราชการจังหวัดตากได้ขอความร่วมมือสภา

เกษตรกรจังหวัดตากพิจารณาดําเนินการจัดสวน

สมุนไพร บริเวณริมแม่น้ําปิงด้านตรงข้ามสํานักงาน

กาชาดนพรัตน์ เพื่อเป็นสถานที่ เ รียนรู้เ ร่ืองพืช

สมุนไพรให้กับประชาชนทั่วไป 

1.1) รับทราบ 

1.2) มอบหมาย ฝุายเลขานุการฯ ติดตามการจัดทํา

โครงการส่งเสริมอาชีพเกษตรกรรมเพื่อลดปัญหา

การบุกรุกปุา (โดยการส่งเสริมการปลูกมะละกอ) 

งบประมาณ 100,000 บาท จากสํานักงาน

ทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอ้มจังหวัดตาก และ

สํานักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดตาก  และ

ดําเนินการจัดฝึกอบรมเกษตรกรที่ได้รับมอบเมล็ด

พันธุ์มะละกอฯ โดยใช้งบประมาณภายใต้โครงการ

สนับสนุนนโยบายรักษาเสถียรภาพราคาสินค้า

เกษตรและแก้ไขปัญหาด้านการเกษตรอ่ืนๆ 

1.3) มอบหมาย นายสวัสดิ์ โนนสูง สมาชิกสภา

เกษตรกรตาก ประสานกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกมะละกอ 

อําเภอวังเจ้า รวบรวมเมล็ดพันธ์ุมะละกอตามวงเงิน

งบประมาณที่ ได้รับการสนับสนุนจากผู้ว่าราชการ

จังหวัดตาก 

1.4) มอบหมายสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดตาก 

4 อําเภอฝั่งตะวันออก พิจารณาคัดเลือกเกษตรกร

รับมอบเมล็ดพันธุ์มะละกอ และแจ้งรายช่ือให้ฝุาย

เลขานุการฯ ทราบ  

1.5) มอบหมาย นายสมเดช ล่าลี้ สมาชิกสภา

เกษตรกรจังหวัดตาก ประสานเกษตรกรที่ขาดที่ดิน

ทํากินร่วมกันวางแผนการดําเนินงานโครงการปลูก

บุกในพื้นที่ปาุชุมชน อ.อุ้มผาง จ.ตาก และแจ้งข้อมูล

ให้ฝุายเลขานุการฯ ทราบภายในวันที่ 6 สิงหาคม 

2557 เพื่อจัดทําร่างโครงการปลูกบุกตามความ

ต้ อ ง ก า ร ข อ ง เ ก ษ ต ร ก ร เ ส น อ สํ า นั ก ง า น

ทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอ้มจังหวัดตาก 

1.6) สภาเกษตรกรจังหวัดตาก พิจารณาแล้วเห็นว่า

การจัดสวนสมุนไพรเป็นประโยชน์ในการส่งเสริมการ

เรียนรู้ให้กับเยาวชนและผู้ที่สนใจนําไปต่อยอดในการ

ประกอบอาชีพเกษตรกรรมได้ และเป็นช่องทางหนึ่งใน

การประชาสัมพันธ์องค์กรด้วย จึงเห็นควรสนับสนุน

นโยบายของผู้ว่าราชการจังหวัดตากและเห็นชอบให้ฝุาย

เลขานุการฯ ดําเนินการจัดสวนสมุนไพรเป็นสถานที่

เรียนรู้ ให้กับเยาวชนและประชาชนที่สนใจ โดยใช้

งบประมาณสํานักงานสภาเกษตรกรจังหวัดตาก 
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การประชุม

สภาเกษตรกร

จังหวัด/อํานาจ

หน้าที่ 

เรื่องเพื่อพิจารณา มติท่ีประชุม 

 2)  การดําเนินงานสภาเกษตรกรจังหวัดตาก เดือนกรกฎาคม – สิงหาคม 
2557 และแผนการปฏิบัตงิานเดือนสิงหาคม – กันยายน 2557 
 

2.1) รับทราบ และมอบหมาย
คณะทํางานสภาเกษตรกรระดับ
อําเภอ จัดประชุมคณะทํางานฯ 
ไตรมาสที่  4  ให้ เป็ น ไปตาม
แ ผนป ฏิ บั ติ ง า น ฯ  ที่ กํ า ห น ด 
(ภายในเดือนสิงหาคม 2557) 

 3) แจ้งผลการพิจารณาและตรวจสอบเอกสารหลักฐานเกษตรกรที่ขอรับ
ความช่วยเหลือกองทุนหมุนเวียนเพื่อการกู้ยืมแก่เกษตรกรและผูย้ากจน 
      ฝุายเลขานุการฯ แจ้งที่ประชุมฯ ตามที่สํานักงานสภาเกษตรกรจังหวัด
ตาก ได้มีหนังสือที่ สกจ.ตก 0208/813 ลงวันที่ 27 ธันวาคม 2556 
ส่งรายชื่อเกษตรกรและแบบบันทึกคําขอกู้เงินตามระเบียบกองทุนฯ 
จํานวน 314 ราย ที่มายื่นขอรับความช่วยเหลือจากกองทุนหมุนเวียนเพื่อ
การกู้ยืมแก่เกษตรกรและผูย้ากจนไว้กับสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดตาก 
ให้สํานักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดตากตรวจสอบ เพื่อพิจารณาให้
ความช่วยเหลือตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการช่วยเหลือ
เกษตรกรและผูย้ากจน พ.ศ. 2528 และที่แก้ไขเพิ่มเติม สํานักงานเกษตร
และสหกรณ์จังหวัดตาก ได้มีหนังสือที่ กษ0224.ตก /1124 ลงวันที่ 7 
กรกฎาคม 2557 แจ้งสํานักงานสภาเกษตรกรจังหวัดตากว่าได้พิจารณา
และตรวจสอบเอกสารหลักฐานแล้ว จํานวน 200 ราย และพบว่ามี
เกษตรกรเข้าหลักเกณฑ์กองทุนฯ รวม 10 ราย  

3.1) รับทราบ และมอบหมาย
ฝุายเลขานุการฯ ติดตามผลการ
พิจารณาช่วยเหลือเกษตรกร 
จํานวน 10 ราย ที่เข้าหลักเกณฑ์
การขอรับความช่วยเหลือจาก
กองทุนหมุนเวียนเพื่อการกู้ยืมแก่
เกษตรและผูย้ากจน  
3.2) มอบหมายสมาชิกสภา
เกษตรกรจังหวัดตาก เข้าร่วม
ประชุมเร่ืองระเบียบหลักเกณฑ์
การให้ความช่วยเหลือเกษตรกร 
ในวันที่ 19 สิงหาคม 2557 ณ 
ห้ อ ง ป ร ะ ชุ ม ศู น ย์ วิ จั ย แ ล ะ
พัฒนาการเกษตรตาก 

 4) การประชุมคณะทํางานกิจการสภาเกษตรกรจังหวัดตาก และ
คณะทํางานด้านยุทธศาสตร์และการขับเคลื่อนงบประมาณ สภาเกษตรกร
จังหวัดตาก เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2557 สรุปสาระสําคัญการประชุม
ฯ ให้ที่ประชุมทราบ ดังนี้ 
       4.1) ที่ประชุมฯ ได้หารือแนวทางพัฒนาการเลี้ยงโคเนื้อจังหวัดตาก
ร่วมกับผูแ้ทนปศุสัตว์จังหวัดตาก รวมทั้งกรณีกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อ
ร่วมกับสภาเกษตรกรจังหวัดตาก มีความประสงค์ขอใช้พื้นที่กิจกรรมการ
เลี้ยงโคเนื้อของศูนย์เรียนรู้เกษตรผสมผสานตามแนวพระราชดําริ ตําบล
ตากตก อําเภอบ้านตาก จังหวัดตาก เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมเร่ืองการ
ถ่ายทอดเทคโนโลยีเร่ืองการเลี้ยงโคเนื้อและการลดต้นทุนการผลิตโคเนื้อ
ระหว่างเครือข่ายกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อจังหวัดตากซึ่งมีจํานวนกว่า 
300 กลุ่ม และเป็นแหล่งเรียนรู้/ศึกษาดูงาน/ฝึกงาน ให้กับเกษตรกรและ
สถาบันการศึกษา ซึ่งข้อสรุปแนวทางพัฒนาโคเนื้อและการขอใช้พื้นที่ศูนย์
เรียนรู้ฯ ได้นําเรียนผู้วา่ราชการจังหวัดตากเพื่อขอความอนุเคราะห์ส่งเสรมิ
สนับสนุนแนวทางการพัฒนาโคเนื้อจังหวัดตาก และขออนุญาตใช้พื้นที่
กิจกรรมการเลี้ยงโคเนื้อของศูนย์เรียนรู้เกษตรผสมผสานตามแนว
พระราชดําริ ตําบลตากตก อําเภอบ้านตาก จังหวัดตาก ในการประชุมฯ 
คร้ังนีด้้วย 

4.1) รับทราบ  
4 . 2 )  ม อ บ ห ม า ย ป ร ะ ธ า น
คณะทํางานสภาเกษตรกรระดับ
อํ า เภอหา รื อ เ ร่ื องการส ร้ า ง
เครือข่ายกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงโค
เ นื้ อ จั ง ห วั ด ต า ก  ร่ ว ม กั บ
คณะทํางานฯ เพื่อรวบรวมข้อมูล
กลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อในพื้นที่
เป็ นฐานข้ อมู ลที่ เป็ นปั จจุ บั น
สนับสนุนการเชื่อมโยงกลุ่มผู้เลี้ยง
โคเนือ้ภายในจังหวัดตากต่อไป 
 
4.3) มอบหมายประธานและ
เลขานุการคณะทํ างานสภา
เกษตรกรระดับอําเภอทุกอําเภอ 
จัดทําแผนปฏิบัติหรือแผนการ 
ป ร ะ ชุ ม ฯ  ใ น ปี ง บ ป ร ะ ม า ณ 
2558 เป็นการล่วงหน้าราย
ปีงบประมาณเสนอประธานสภา
เกษตรกรจังหวัดตากให้ความ
เห็นชอบก่อนสิ้นเดือนกันยายน 
2557 
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การประชุมสภา

เกษตรกร

จังหวัด/อํานาจ

หน้าที่ 

เรื่องเพื่อพิจารณา มติท่ีประชุม 

     4.2) สรุปสาระสําคัญ ร่างข้อบังคับสภาเกษตรกรแห่งชาติ 

ว่าด้วยการประชุมคณะกรรมการคณะอนุกรรมการ และ

คณะทํางาน พ.ศ. ..... โดยในการประชุมฯ ได้แจ้งให้ประธาน

และเลขานุการคณะทํางานสภาเกษตรกรระดับอําเภอทุกอําเภอ

จัดทําแผนปฏิบัติหรือแผนการประชุมฯ ในปีงบประมาณ 

2558 เป็นการล่วงหน้ารายปีงบประมาณเสนอประธานสภา

เกษตรกรจังหวัดให้ความเห็นชอบ ทั้งนี้เพื่อเตรียมความพร้อม

ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ข้อบังคับฯ 

 

 

 5) การประชุมคณะทํางานสภาเกษตรกรระดับอําเภอ 9 อําเภอ 

 ไตรมาสที่ 3 ประธานคณะทํางานสภาเกษตรกรระดับอําเภอ 9 

อําเภอ ได้แจ้งที่ประชุมคณะทํางานฯ ทราบผลการดําเนินงาน

ของสภาเกษตรกรจังหวัดตาก และนําเสนอสาระสําคัญร่าง 

พรบ. เพื่อการแก้ไขปัญหาที่ดินอย่างย่ังยืน 4 ฉบับ ตามที่ได้รับ

มอบหมายจากสภา เกษตรกรจั งหวัดตาก  นอกจากนี้

คณะทํางานสภาเกษตรกรระดับอําเภอ ได้หารือแก้ไขปัญหา

และแนวทางพัฒนาเกษตรกรรมในแต่ละอําเภอ ดังนี้ 

     - อําเภอเมืองตาก การผลักดันเร่ืองการพัฒนาแหล่งน้ําใน

พื้นที่แล้งซ้ําซาก โดยเฉพาะพื้นที่ ต.โปุงแดง,ต.วังประจบ อ.

เมืองตาก และแนวทางการปรับเปลี่ยนการปลูกพืชเชิงเดี่ยวเป็น

การปลูกไม้ผล โดยนําเสนอตัวอย่างการปลูกไม้ผลของ

เกษตรกรจังหวัดจันทบุรีซึ่งสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดตากได้

มีโอกาสไปศึกษาดูงานฯ มาแล้ว ให้กับคณะทํางานฯ 

     - อําเภอสามเงา นําเสนอตัวอย่างการปลูกไม้ผลของ

เกษตรกรจังหวัดจันทบุรี เพื่อให้คณะทํางานฯ สามารถนํา

ความรู้ถ่ายทอดแก่เกษตรกรในพื้นที่ เพื่อพัฒนาการปลูกไม้ผล

ของเกษตรกร อําเภอสามเงา และได้หารือเร่ืองการแจ้งเตือน

เกษตรกรรับมือสถานการณ์ราคาลําไยที่คาดว่าจะตกต่ํา 

อย่างไรก็ตามเกษตรกรผู้ปลูกลําไยอําเภอสามเงาส่วนใหญ่ทํา

การปลูกลําไยนอกฤดู จึงเหลือเกษตรกรเพียงบางส่วนที่จะ

ได้รับผลกระทบ นอกจากนี้ได้นําเสนอแนวคิดเร่ืองการ

ปรับเปลี่ยนการประกอบอาชีพเกษตรกรรมจากการปลูกพืชสู่

การเลี้ยงโคเนือ้ให้คณะทํางานฯ ทราบด้วย 

 

5.1) รับทราบ 

5.2) ประธานสภาเกษตรกรจังหวัด

ตาก ขอความร่วมมือประธานและ

เลขานุการคณะทํางานสภาเกษตรกร

ระดับอําเภอ ให้ความสําคัญการบันทึก

ราย ง านก า รป ระชุ ม ใน ว า ระ เพื่ อ

พิจารณาให้มีสาระสําคัญที่ครบถ้วน

และมีมติการประชุมที่ชัดเจน ตลอดจน

มี ก ารติ ดตามการปฏิบั ติ ง านขอ ง

คณะทํางานฯ ตามที่ได้รับมอบหมาย

จากที่ประชุมฯ หรือ  ประธาน

คณะทํางานฯ และให้รายงานผลการ

ดํ า เนิน ง านคณะทํ าง านฯ  ให้ สภา

เกษตรกรจั งหวั ดตากทราบอย่าง

ต่อเนื่อง 

5.3) มอบหมายประธานคณะทํางาน

สภาเกษตรกรอําเภอวังเจ้า พิจารณา

คัดเลือกคณะทํางานฯ แทน นายเล็ก 

กลิ่ ง ส าด  ซึ่ ง แ จ้ ง ล าออก  ให้ ฝุ า ย

เลขานุการฯ  ทราบ ก่อนสิ้ น เดือน

สิงหาคม 2557 

4.4)  มอบหมายฝุายเลขานุการฯ 

ประสานข้อมูลเร่ืองโครงการไถ่ชีวิต 

โค-กระบือ จากสํานักงานปศุสัตว์

จั ง ห วั ด ต า ก  แ จ้ ง ใ ห้ ส ม า ชิ ก ส ภ า

เกษตรกรจังหวัดตากทราบ 
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      - อําเภอบ้านตาก คณะทํางานฯ หารือแนวทางการพัฒนาแหล่งน้ําระบบ
ชลประทานให้ครอบคลุมทั่วถึงในทุกพื้นที่ และตามที่คณะทํางานฯ ได้รับการ
ประสานจากกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงโคตําบลตากออก และตําบลตากตก ขอทราบ
แนวทางเร่ืองการขออนุญาตใช้พื้นที่ปุาสงวนแห่งชาติ ประธานคณะทํางานฯ ได้
ประสานสํานักงานสภาเกษตรกรจังหวัดตากสรุปประเด็นแนวทางการขอใช้พื้นที่ฯ 
แจ้งกลุ่มผู้เลี้ยงโคทราบแล้ว พร้อมทั้งเสนอเร่ืองการขอใช้พื้นที่ปุาสงวนแห่งชาติ
โดยขอความอนุเคราะห์เทศบาลตําบลตากออกเป็นเจ้าภาพในการดําเนินการ
เนื่องจากเป็นนิติบุคคลสามารถดําเนินการขอใช้พื้นที่ให้กับเกษตรกรได้ ทั้งนี้ เมื่อ
วันที่ 24 มิถุนายน 2557 ที่ประชุมสภาเทศบาลตําบลตากออกได้นําเร่ืองการขอ
ใช้พื้นที่ดังกล่าวพิจารณาในการประชุมฯ โดยเรียนเชิญ นายอรรถพงษ์ สาดทอง 
ประธานคณะทํางานฯ เป็นตัวแทนเกษตรกรให้ข้อมูลแนวทางการขอใช้พื้นที่ด้วย 
     - อําเภอวังเจ้า คณะทํางานฯ ได้ติดตามเกษตรกรที่เข้ารับการฝึกอบรมการ
เลี้ยงโคขุนและการลดต้นทุนการผลิตอาหารโคขุนของกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงโคตําบล
นาโบสถ์ โดยพบว่ามีการนําความรู้ที่ได้รับไปใช้ในการประกอบอาชีพ ทั้งนี้ คณะ
ทํางานฯ เสนอว่าหากสภาเกษตรกรจังหวัดตากมีโครงการศึกษาดูงานต่อยอดเร่ือง
การเลี้ยงโคขุน ขอให้พิจารณาจากผู้ผ่านการฝึกอบรมฯ จากแปลงสัมมาชีพของ
สภาเกษตรกรจังหวัดตากเป็นอันดับแรก นอกจากนี้ คณะทํางานฯ ได้รับทราบ
ข่าวสารว่าสํานักงานปศุสัตว์จังหวัดตากมีโครงการไถ่ชีวิตโค โดยจะนําโคตาม
โครงการดังกล่าวสนับสนุนให้เกษตรกร จึงขอความอนุเคราะห์สํานักงานสภา
เกษตรกรจังหวัดตากประสานข้อมูลข้อเท็จจริงรายละเอียดโครงการไถ่ชีวิตโคจาก
สํานักงานปศุสัตว์จังหวัดตากอีกคร้ังหนึ่ง อนึ่ง นายเล็ก กลิ่งสาด คณะทํางานฯ 
แจ้งลาออก จํานวน 1 ราย เนื่องจากมีปัญหาสุขภาพ 
     - อําเภอแม่สอด คณะทํางานฯ ได้ติดตามต่อยอดการเข้ารับการฝึกอบรมการ
เลี้ยงโคขุนและการลดต้นทุนการผลิตอาหารโคขุนของกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงโค 
ตําบลแม่ปะ โดยเชิญตัวแทนกลุ่มผู้เลี้ยงโคดังกล่าวเข้าร่วมนําเสนอการต่อยอดจาก
การฝึกอบรมการเลี้ยงโคฯ ในการประชุมฯด้วยนอกจากนี้ คณะทํางานฯ ได้มีการ
พิจารณาจัดทําข้อมูลต้นทุนการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์เพื่อพิจารณาวางแผนการ
ลดต้นทุนการปลูกให้กับเกษตรกรต่อไป 
     - อําเภอแม่ระมาด คณะทํางานฯ หารือสถานการณ์ราคาข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ 
มันสําปะหลัง และอ้อย ซึ่งเพาะปลูกมากในพื้นที่  
     - อําเภอท่าสองยาง คณะทํางานฯ หารือเร่ืองการส่งเสริมการรวมกลุ่ม
เกษตรกรผู้ปลูกพืชไร่ ตําบลแม่หละ และการแจ้งเตือนเกษตรกรรับมือโรคระบาด
และแมลงศัตรูข้าว รวมทั้งเฝูาระวังการเกิดอุทกภัยในพืน้ที่ 
     - อําเภอพบพระ สืบเนื่องจากประธานคณะทํางานฯ ได้รับเร่ืองร้องทุกข์จาก
เกษตรกรตําบลวาเล่ย์ เร่ืองปริมาณน้ําในอา่งเก็บน้ํา ตําบลวาเล่ย์ลดต่ํามากส่งผลให้
ขาดแคลนน้ําในการประกอบอาชีพเกษตรกรรม คณะทํางานฯ จึงได้หารือเร่ืองการ
บรรเทาความเดือดร้อนให้กับกลุ่มเกษตรกรและราษฎรในพื้นที่ตําบลวาเล่ย์ พร้อม
นําเสนอกระบวนการแก้ไขปัญหาดังกล่าวซึ่งได้ดําเนินการไปแล้วและกลุ่มเกษตรกร
พึงพอใจให้ที่ประชุมฯ ทราบ 
     - อําเภออุ้มผาง คณะทํางานฯ หารือประเด็นปัญหาเร่ืองที่ดินทํากินและพื้นที่
ทับซ้อนเขตพืน้ที่ปุาไม้ โดยเห็นว่าหากมีการรังวัดแนวเขตที่ชัดเจนจะช่วยลดปัญหา
การรุกแนวเขตพื้นที่ปุาได้ นอกจากนี้คณะทํางานฯ นําเสนอประเด็นปัญหาเร่ือง
ราคาผลผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์เพื่อเตรียมรับสถานการณ์ ปีการผลิต 2557 /58 
ทั้งนี้นอกจากราคาพืชไร่ตกต่ําแล้วเกษตรกรอําเภออุ้มผางยังมีภาระค่าใช้จ่ายใน
การขนส่งผลผลิตทางการเกษตรด้วย 
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 6) งบประมาณทีข่อเปลี่ยนแปลงจากหมวดงบดําเนินงานมาเป็นหมวด

งบรายจ่ายอื่น โครงการจัดตั้งและสร้างเครือข่ายสภาเกษตรกรจังหวัด 

เพื่อดําเนินการจัดประชุมรับฟังความเห็น ร่าง พรบ. 4 ฉบับ 

    หัวหน้าสํานักงานสภาเกษตรกรจังหวัดตาก แจ้งที่ประชุม สืบเนื่อง

จากมติที่ประชุมสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดตาก คร้ังที่ 3/2557 เมื่อ

วันที่ 15 พฤษภาคม 2557  มอบหมายให้ฝุายเลขานุการฯ ดําเนินการ

จัดประชุมรับฟังความคิดเห็นร่างกฎหมายเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินอย่าง

ย่ังยืน 4 ฉบับ จากสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดตาก โดยเห็นชอบให้โอน

เปลี่ยนแปลงงบประมาณ ปี 2557 สํานักงานสภาเกษตรกรจังหวัด

ตาก หมวดงบดําเนินงานบางส่วนมาเป็นงบรายจ่ายอื่นตามโครงการ

จัดตั้งและสร้างเครือข่ายสภาเกษตรกรระดับตําบล ระดับอําเภอ โดย

วงเงินงบประมาณให้เป็นไปตามความเหมาะสมและดุลพินิจของหัวหน้า

สํานักงานสภาเกษตรกรจังหวัดตาก เพื่อจัดประชุมรับฟังความคิดเห็น

ร่างกฎหมายเพื่อการแก้ไขปัญหาที่ดินอย่างย่ังยืน 4 ฉบับ ของสภา

เกษตรกรจังหวัดตาก และสนับสนุนภารกิจผลักดันร่างกฎหมายฯ 

ดังกล่าว ในพื้นที่จังหวัดตาก ทั้งนี้ ให้แจ้งจํานวนงบประมาณที่โอน

เปลี่ยนแปลงหมวดงบประมาณให้สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดตาก

ทราบ ในการประชุมสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดตาก คร้ังต่อไป ด้วย

นั้น สํานักงานสภาเกษตรกรจังหวัดตากได้ดําเนินการจัดประชุมฯ ตามที่

ได้รับมอบหมายจากที่ประชุมฯ เรียบร้อยแล้ว จึงขอแจ้งยอดวงเงิน

งบประมาณขอเปลี่ยนแปลงหมวดงบประมาณจากงบดําเนินงาน มาเป็น

หมวดงบรายจ่ายอื่น ตามโครงการจัดตั้งและสร้างเครือข่ายสภา

เกษตรกรจังหวัด เพื่อดําเนินการจัดประชุมรับฟังความเห็น ร่าง พรบ. 4 

ฉบับ เป็นเงินทั้งสิ้น  18,746 บาท  

รับทราบ และเห็นชอบวงเงิน

ที่ขอโอนเปลี่ยนแปลงหมวด

ง บ ป ร ะ ม า ณ จ า ก ง บ

ดําเนินงานมาเป็นหมวดงบ

รายจ่ายอื่น ตามโครงการ

จัดตั้ งและสร้างเครือข่าย

สภาเกษตรกรจังหวัด ตามที่

หั ว ห น้ า สํ า นั ก ง า น ส ภ า

เกษตรกรจังหวัดรายงาน 

 7) การดําเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณสํานักงานฯ ตามนโยบายของผู้ว่า

ราชการจังหวัดตาก 

     ด้วยจั งหวัดตาก ได้มีหนั งสือสํ านักงานจั งหวัด  ด่วนที่สุดที่  

ตก 0017.3/ว9764 ลงวันที่ 11 มิถุนายน 2557 แจ้งการกําหนด

ยุทธศาสตร์ 3 คืน ประกอบด้วย คืนธรรมชาติ คืนวัฒนธรรม คืนคนตาก 

เป็นวาระสําคัญของจังหวัดและเพื่อให้การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ไปสู่การ

ปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม จึงขอความร่วมมือทุกหน่วยงานปรับภูมิทัศน์

หน่วยงานให้สะอาดสวยงามโดยเน้นการปลูกต้นไม้และรักษาสิ่งแวดล้อม 

และเนื่องจากเป็นเร่ืองด่วนจึงได้นําเรียนประธานสภาเกษตรกรจังหวัด

ตากทราบ จากนั้นจึงได้จัดจ้างปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณสํานักงานฯ โดยใช้

งบประมาณ เป็นเงินทั้งสิ้น 44,050 บาท เพื่อให้การใช้จ่ายงบประมาณ

เป็นไปตามระเบียบสภาเกษตรกรแห่งชาติว่าด้วยการรับเงิน การเก็บ

รักษาเงิน การเบิกจ่ายเงิน การยืมเงิน การบัญชี และการงบประมาณ 

พ.ศ. 2555  จึงเรียนที่ประชุมฯ เพื่อทราบและพิจารณาให้ความเห็นชอบ

การดําเนินงานปรับปรุงภูมิทัศน์ดังกล่าวอกีชั้นหนึ่ง 

รับทราบ และเพื่อให้ความ

ร่วมมือกับการขับเคลื่อน

ยุ ท ธ ศ า ส ต ร์ จั ง ห วั ด  จึ ง

เห็นชอบการดํ า เนินการ

ปรับปรุงภูมิทัศน์สํานักงานฯ 

ตามรายงานของหัวหน้ า

สํ านั กงานสภาเกษตรกร

จังหวัดตาก 
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 8) ปรับปรุงคําสั่งสภาเกษตรกรจังหวัดตาก ที่ 10/2556 เร่ือง 
แต่งตั้งคณะทํางานด้านยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนแผนพัฒนา
เกษตรกรรมและงบประมาณ สภาเกษตรกรจังหวัดตาก 
     ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดตาก และหัวหน้าสํานักงานสภา
เกษตรกรจังหวัดตาก เสนอที่ประชุมฯ พิจารณาปรับปรุงอํานาจ
หน้าที่คณะทํางานด้านยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนแผนพัฒนา
เกษตรกรรมและงบประมาณ สภาเกษตรกรจังหวัดตาก เพื่อให้
สอดคล้องกับเนื้อหาสาระการประชุมฯ และการดําเนินการของ
คณะทํางานด้านการยุทธศาสตร์ฯ ที่ผ่านมา ตลอดจนสามารถ
ปฏิบัติหน้าที่การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์สภาเกษตรกรแห่งชาติไปสู่
การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมมากย่ิงขึ้น รายละเอียดอํานาจหน้าที่ที่
ขอปรับปรุงตามเอกสารประกอบการประชุมฯ 

เห็นชอบ ให้ป รับป รุงอํานาจ
ห น้ า ที่ ค ณ ะ ทํ า ง า น ด้ า น
ยุท ธ ศ า ส ต ร์ ก า ร ขั บ เ ค ลื่ อ น
แผนพัฒนาเกษตรกรรมและ
งบประมาณ สภา เกษตรกร
จังหวัดตาก ตามคําสั่งที่  10 
/2556 ตามที่ ประธานสภา
เกษตรกรจังหวัดตากและหัวหน้า
สํานักงานสภาเกษตรกรจังหวัด
ตากเสนอ 
 

 9)  ปรับแผนการปฏิบัตงิานและแผนการใชจ้่ายงบประมาณ 
โครงการสนับสนุนนโยบายการรักษาเสถียรภาพราคาสินค้าเกษตร
และแก้ไขปัญหาด้านการเกษตรอื่น 
      ฝุายเลขานุการฯ แจ้งที่ประชุม ด้วยมติที่ประชุมสภาเกษตรกร
จังหวัดตาก คร้ังที่  3 /2557 เห็นชอบให้ฝุายเลขานุการฯ จัด
ประชุมสัมมนารับฟังแนวทางแก้ไขและพัฒนาอาชีพเกษตรกรรม 
ตําบลบ้านนา อําเภอสามเงา จังหวัดตาก ภายใต้โครงการสนับสนุน
นโยบายรักษาเสถียรภาพราคาสินค้าเกษตรและแก้ไขปัญหาด้าน
การเกษตรอื่นๆ นั้น ฝุายเลขานุการฯ ได้ดําเนินการจัดประชุมฯ 
ดังกล่าวเรยีบรอ้ยแล้ว เมื่อวันที่ 24 – 25 มิถุนายน 2557 โดยใช้
งบประมาณภายใตโ้ครงการสนับสนุนนโยบายการรักษาเสถียรภาพ
ราคาสินค้าเกษตรและแก้ไขปัญหาด้านการเกษตรอื่น เป็นเงิน 
56,134 บาท ปรากฏว่ามีเงินคงเหลือจากแผนการใช้จ่า ย
งบประมาณโครงการฯ จํานวน 43,866 บาท ฝุายเลขานุการฯ จึง
เสนอที่ประชุมฯ พิจารณานํางบประมาณส่วนที่เหลือใช้ดังกล่าว ใน
การดําเนินการโครงการจัดทําปูายสะท้อนความต้องการของ
เกษตรกร 2 แห่ง ตามมติที่ประชุมฯ คร้ังที่ 3 /2557 ซึ่งเดิมให้ใช้
เงินงบประมาณจากโครงการสื่อสารงานสภาสูป่ระชาชน และให้การ
ดําเนินงานโครงการสื่อสารงานสภาสู่ประชาชน (การจัดทําจดหมาย
ข่าวสภาเกษตรกรจังหวัด) เป็นไปตามแผนปฏิบัติงานฯ เดิม 

เห็นชอบให้นํางบประมาณส่วนที่
เหลือจากการดําเนินโครงการ
สนับสนุนนโยบายการ รักษา
เสถียรภาพราคาสินค้าเกษตร
และแก้ไขปัญหาด้านการเกษตร
อื่น ในการดําเนินการโครงการ
จัดทําปูายสะท้อนความต้องการ
ของเกษตรกร 2 แห่ง ตามที่ฝุาย
เล ข านุ ก า รฯ  เ ส นอ  แ ล ะ ให้
ดําเนินการโครงการสื่อสารงาน
สภาสู่ ป ระชาชน เป็ น ไปตาม
แผนปฏิบัติงานฯ เดิม 

 10) แนวทางการดําเนนิการแก้ไขปญัหาการบุกรุกพืน้ที่ปุา และ
รักษาพื้นที่ปุาไม ้
     ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดตาก นําเสนอข้อมูลแนวทางการ
ดํ า เ นิ น ก า ร แ ก้ ไ ข ปั ญ ห า บุ ก รุ ก พื้ น ที่ ปุ า ข อ ง ก ร ะ ท ร ว ง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้ที่ประชุมฯ ทราบ สรุป
สาระสําคัญดังนี้ 
      - ตรวจสอบสภาพพืน้ที่ปุา เทียบกับภาพถ่ายทางอากาศ ปี 
2555  (เนื่องจากเป็นภาพที่สมบูรณ์ที่สุดที่สํานักจัดการทรัพยากรปุา
ไม้มี) 
      - ดําเนินการสํารวจภาคสนามในพืน้ที่จริง ประสานหน่วยงาน
อื่นๆ ร่วมตรวจสอบ อาทิ จังหวดั อําเภอ ส.ป.ก. ชุมชน และ อปท.  

รับทราบ และมอบหมายสมาชิก
สภาเกษตรกรจังหวัดตากแจ้ง
ข้ อมู ลข่ า วสารแนวทางกา ร
ดําเนินการแก้ไขปัญหาการบุกรุก
พื้ น ที่ ปุ า แ ล ะ รั ก ษ า ปุ า ไ ม้ ใ ห้
คณะทํางานสภาเกษตรกรระดับ
อําเภอสื่อสารให้กับเกษตรกร
รับทราบแนวทางดังกล่าว 
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การประชุมสภา

เกษตรกรจังหวัด/

อํานาจหน้าที่ 

เรื่องเพื่อพิจารณา มติท่ีประชุม 

 11)  การปูองกันและแก้ไขปัญหาแรงงานต่างด้าว และการค้ามนุษย์

จังหวัดตาก 

       ฝุายเลขานุการฯ แจ้งที่ประชุมฯ ตามประกาศคณะรักษาความ

สงบแห่งชาติ ฉบับที่ 58/2557 , 60/2557 , 67/2557 , 

68/2557 และ 70/2557  เกี่ยวกับการปูองกันและแก้ไขปัญหา

แรงงานต่างด้าวและการค้ามนุษย์ จังหวัดตาก จึงได้จัดประชุมฯ เพื่อ

พิจารณาสภาพปัญหาและแนวทางการแก้ไขปัญหาแรงงานต่างด้าว

ในพื้นที่จังหวัดตาก เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2557 ณ ห้องประชุม

ทีลอซู ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดตาก สรุปสาระสําคัญในการประชุมฯ 

ได้ดังนี้ ให้แรงงานต่างด้าวทั้งที่มีนายจ้างและไม่มีนายจ้าง รวมถึง

แรงงานที่เคยแจ้งขึ้นทะเบียน (ถูกกฎหมาย) และยังไม่เคยแจ้งขึ้น

ทะเบียน (ไม่ถูกฎหมาย) ให้ไปขึ้นทะเบียน ยกเว้นแรงงานในศูนย์

อพยพฯ ไม่อนุญาตให้ขึ้นทะเบียนแรงงานต่างด้าว โดยก่อนเปิด

ศูนย์บริการขึ้นทะเบียนฝุายปกครองได้มอบหมายให้กํานัน – 

ผู้ใหญ่บ้าน เป็นผู้รวบรวมรายชื่อแรงงานต่างด้าวส่งสํานักงานจัดหา

งานจังหวัดตาก ประมาณการค่าใช้จ่ายการขึ้นทะเบียนแรงงานต่าง

ด้าว ประกอบด้วย ค่าจัดทําทะเบียนประวัติและใบรับรอง ทด.38 

เป็นเงิน 80 บาท, ค่าใบอนุญาตแรงงานต่างด้าว เป็นเงิน 225 บาท, 

ค่าตรวจสุขภาพและประกันสุขภาพ เป็นเงิน 1,000 บาท รวมเงิน

ทั้งสิ้น  1,305 บาท 

 

รับทราบ และมอบหมายสมาชิกสภา

เกษตรกรจังหวัดตากแจ้งข้อมูลข่าวสาร

เบือ้งต้นเร่ืองการดําเนินการขึ้นทะเบียน

แ ร ง ง า น ต่ า ง ด้ า ว ข อ ง ภ า ค รั ฐ ใ ห้

คณะทํางานสภาเกษตรกรระดับอําเภอ

สื่อสารให้กับเกษตรกรรับทราบ 
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การประชุมสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดตาก ครั้งที่ 5/2557 วันที่ 27 กันยายน 2557 

การประชุมสภา

เกษตรกรจังหวัด/

อํานาจหน้าที่ 

เรื่องเพื่อพิจารณา มติท่ีประชุม 

 1) คําสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 105/2557 เร่ือง

แต่งตั้งคณะกรรมการนโยบายและบริหารจัดการมันสําปะหลัง 

     ตามคําสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่105/2557  

ไ ด้ แ ต่ ง ตั้ ง ป ร ะ ธ าน ส ภ า เ ก ษ ตรก รแ ห่ ง ช า ติ ร่ ว ม เ ป็ น

คณะกรรมการนโยบายและบริหารจัดการมันสําปะหลัง โดยมี

วัตถุประสงค์เพื่อให้การดําเนินการพัฒนาศักยภาพและแก้ไข

ปัญหาสินค้ามันสําปะหลังซึง่เป็นพืชเศรษฐกิจหลักของประเทศ 

เป็นไปอย่างมีประสิทธิผล เกิดประโยชน์สูงสุดต่อเศรษฐกิจและ

ยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกรอย่างเป็นรูปธรรม 

      สภาเกษตรกรแห่งชาติ โดยคณะกรรมการพืชไร่ สภา

เกษตรกรแห่ ง ชาติ  จึ ง ได้ จั ดประชุม โครงการพัฒนา

ประสิทธิภาพการผลิตมันสําปะหลังของเกษตรกรอย่างย่ังยืน

ในภาคเหนือ เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2557 ณ โรงแรมชากัง

ราว อ.เมือง จ.กําแพงเพชร ขึ้น เพื่อรับฟังปัญหา/ข้อจํากัด 

และข้อเสนอแนวทางพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตมัน

สําปะหลั ง  การแปรรูป และการตลาด จากเกษตรกร 

ผู้ประกอบการรวบรวม/แปรรูป/ส่งออก ผลิตภัณฑ์จากมัน

สําปะหลัง ทั้งนี้เพื่อนําข้อมูลที่ได้จัดทําเป็นยุทธศาสตร์มัน

สําปะหลังแห่งชาติ สู่การพัฒนาศักยภาพและแก้ไขปัญหา

สินค้ามันสําปะหลังให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อเศรษฐกิจและ

ยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกรอย่างเป็น รูปธรรม 

ตลอดจนปฏิบัติหน้าที่ตามคําสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการนโยบาย

และบริหารจัดการมันสําปะหลังข้างต้นให้เกิดผลในทางปฏิบัติ 

อนึ่ง สภาเกษตรกรจังหวัดตากได้ส่งตัวแทนสมาชิกสภา

เกษตรกรจังหวัดตากเข้าร่วมประชุมฯ 4 ท่าน ประกอบด้วย 

ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดตาก, นายรุจ ศรีงาม สมาชิก

สภาฯ, นายเสกสรร สุรสิทธินุสรณ์ สมาชิกสภาฯ และนางจัน

ทมณี โลหะเวช พนักงานสํานักงานสภาเกษตรกรจังหวัดตาก 

เข้าร่วมในการเสนอแนะปัญหา/ข้อจํากัด และข้อเสนอแนวทาง

พัฒนามันสําปะหลังในการประชุมฯ ดังกล่าวข้างต้นด้วย 

นอกจากได้เสนอแนะความเห็นต่อที่ประชุมฯ แล้ว ได้รับทราบ

ข้อมูลจากผู้ประกอบการ “ไพบูล ย์สวัสดิ์ ”  ผู้ รับซื้อมัน

สําปะหลังว่าจะขยายลานรับซือ้มันสําปะหลังและข้าวโพดเลี้ยง

สัตว์มาตั้งในพื้นที่จังหวัดตากในเขต 4 อําเภอฝ่ังตะวันออก ใน

ปี 2558 ด้วย โดยยินดีให้ความร่วมมือในการเชื่อมโยงรับ

เครือข่ายเกษตรกรผู้ปลูกมันสําปะหลังและวางแผนพัฒนา

ศักยภาพมันสําปะหลังร่วมกับสภาเกษตรกรจังหวัดตาก 

1.1) รับทราบ 

1.2) มอบหมายให้คณะทํางานสภา

เกษตรกรระดับอําเภอ 4 อําเภอฝ่ัง

ตะวั นออกนํ า เ ร่ื อ งดั ง กล่ า วหา รือ

คณะทํางานฯ เพื่อเตรียมความพร้อม

การรวมก ลุ่ ม เ ก ษตรก ร ผู้ปลู กมั น

สําปะหลัง เพื่อดําเนินการบรหิารจัดการ

ผลผลิตมันสําปะหลังเช่นเดียวกันกับที่

คณะทํางานสภาเกษตรกรระดับอําเภอ 

5อําเภอฝ่ังตะวันตก ได้ดํา เนินงาน

ร่วมกันระหว่างเครือข่ายกลุ่มเกษตรกร

ผู้ปลูกมันสําปะหลังและผู้ประกอบการ

โรงแปูงมัน (บริษัทแม่สอดสตาร์ชจํากัด) 

ทั้ งนี้  มอบหมายให้คุณรุจ  ศ รีงาม 

สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดตาก เป็นผู้

ประสานงานและให้คําแนะนําในการ

เชื่อมโยงเครือข่ายตามแนวทางข้างต้น 

1.3) มอบหมาย นายสวัสดิ์  โนนสูง 

ประธานคณะทํางานด้านยุทธศาสตร์ฯ 

สภาเกษตรกรจังหวัดตาก พิจารณา 

ดํ า เนินจัดประชุม เพื่อวางแผนการ

บริหารจัดการสินค้าเกษตรซึ่งเป็นพืช

เศรษฐกิจหลักของจังหวัดตาก รายพืช 

ได้แก่ มันสําปะหลัง ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ 

โคเนื้อ และลําไย ร่วมกับหน่วยงานและ

ภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง 
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การประชุม 

สภาเกษตรกร

จังหวัด/อํานาจ

หน้าที่ 

เรื่องเพื่อพิจารณา มติท่ีประชุม 

 2) ประเด็นปัญหาความเดือดร้อนของนายจ้างภาคเกษตรกรรมจาก
มาตรการขึ้นทะเบียนแรงงานต่างด้าว โดย ผู้แทนสํานักงานจัดหางาน
จังหวัดตาก 
        สบืเนื่องจากสภาเกษตรกรจังหวัดตาก ได้รับเรื่องร้องทุกข์กรณี
นายจ้างซึ่งเป็นเกษตรกรรายย่อยอําเภอพบพระได้รับผลกระทบจาก
การดําเนนิมาตรการขึน้ทะเบียนแรงงานต่างด้าวเนื่องจากค่าใช้จ่ายใน
การจดทะเบียนค่อนข้างสูงโดยเฉพาะในภาคเกษตรกรรมที่สภาพการ
จ้างแรงงานต่างด้าวทํางานกับนายจ้างช่วงสั้น และมีการเคลื่อนย้าย
สถานที่ทํางาน เปลี่ยนนายจ้างบ่อย และสภาเกษตรกรจังหวัดตากได้
ทําหนังสอืสรุปปัญหาและข้อจํากัดการขึน้ทะเบยีนแรงงานต่างด้าวภาค
เกษตรกรรมเสนอจัดหาจังหวัดตากพิจารณาประกอบดําเนินมาตรการ
ขึ้นทะเบียนแรงงานต่างด้าวไปแล้วนั้น ผู้แทนสํานักงานจัดหางาน
จังหวัดตากแจ้งที่ประชุมฯ ทราบว่า ได้นําเรื่องปัญหาและข้อจํากัดจาก
สภาเกษตรกรจังหวัดตากเสนอที่ประชุมคณะอนุกรรมการบริหาร
แรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมืองจังหวัด เพื่อติดตามการปฏิบัติงาน
ตามนโยบายคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ตามประกาศคณะรักษา
ความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ 70/2557เรื่องการจัดตั้งศูนย์บริการจด
ทะเบียนแรงงานต่างด้าวแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service) ทราบแล้ว 
โดยแนวทางในการแก้ไขปัญหาแรงงานต่างด้าวที่คณะอนุกรรมการได้
เสนอและรายงานให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้รับทราบและพิจารณา
มาตรการขึ้นทะเบียนแรงงานต่างด้าวแล้ว (ปลัดกระทรวงมหาดไทย /
ปลัดกระทรวงแรงงาน/คสช. ผ่าน แม่ทัพภาคที่ 3)  เพื่อให้หน่วยงานที่
เกี่ยวข้องและคณะอนุกรรมการบริหารแรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้า
เมืองจังหวัด ได้รับฟังปัญหาและข้อจํากัดการขึ้นทะเบียนแรงงานจาก
นายจ้างภาคเกษตรกรรม ภาคอุตสาหกรรม และอ่ืนๆ สภาเกษตรกร
จังหวัดตากเสนอให้สํานักงานจัดหางานจังหวัดตากพิจารณาถึงความ
จําเป็นเพื่อให้ได้ข้อมูลรอบด้านครอบคลุมทุกประเด็นปัญหาจากทุก
ภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง และขอให้เป็นเจ้าภาพในการจัดเวทีรับฟังปัญหา
และข้อเสนอแนวทางแก้ไขปัญหาในการขึ้นทะเบียนแรงงานต่างด้าว
จากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป 

1.1) รับทราบ  
1.2) ขอสํานักงานจัดหางานจังหวัด
ตากพิจารณาเป็นเจ้าภาพในการจัดเวที
รับฟังปัญหาและข้อเสนอแนวทางแก้ไข
ปัญหาในการขึ้นทะเบียนแรงงานต่าง
ด้าวจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อให้
ได้ข้อสรุปแนวทางการแก้ไขปัญหาที่
ครอบคลุมในทุกประเด็นปัญหา 
 

 3) การดําเนินการกองทุนหมุนเวียนเพื่อการกู้ ยืมแก่ เกษตรกร 
และผู้ยากจนของสภาเกษตรกรจังหวัดตาก 
     ฝุายเลขานุการฯ แจ้งที่ประชุมฯ ตามที่สํานักงานสภาเกษตรกร
จังหวัดตาก ได้มีหนังสือที่ สกจ.ตก 0208 /348 ลงวันที่ 22 
สิงหาคม 2557  เรียนถามเกษตรและสหกรณ์จังหวัดตาก เร่ือง
การปฏิบัติหน้าที่ตามคําสั่งคณะกรรมการช่วยเหลือเกษตรกรและผู้
ยากจน ที่ 1/1556 
ลงวันที่ 31 ตุลาคม 2556 ของประธานสภาเกษตรกรจังหวัดตาก
และสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดตากมีผลตั้งแต่วันที่ออกคําสั่ง 
หรือไม่ ทั้งนีเ้พื่อจะได้แจ้งให้สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดตากซึ่งเป็น
คณะอนุกรรมการ อชก. ส่วนอําเภอ ทราบและปฏิบัติหน้าที่ตาม
คําสั่งฯ ที่ได้รับแต่งตั้งต่อไป 

3.1) รับทราบ  
3.2) มอบหมายสมาชิกสภาเกษตรกร
จังหวัดตาก ชี้แจงสร้างความเข้าใจผู้ขอ
กู้เงินกองทุนช่วยเหลือเกษตรกรและผู้
ยากจนจะต้องย่ืนคําร้องด้วยตนเอง ณ 
สํานักงานเกษตรอําเภอ สํานักงาน
เกษตรและสหกรณ์จังหวัด ที่ว่าการ
อําเภอ ธนาคารเพื่อการ เกษตรและ
สหกรณ์การเกษตร สาขาอําเภอ ตาม
ภูมิลําเนาทะเบียนบ้านของผู้ขอความ
ช่วยเหลือ หรือที่สํานักบริหารกองทุน
เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรและรับเร่ือง
ร้องเรียน สํานักปลัด กระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ 
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เกษตรกรจังหวัด/

อํานาจหน้าที่ 

เรื่องเพื่อพิจารณา มติท่ีประชุม 

       เกษตรและสหกรณ์จังหวัดตาก ได้มีหนังสือสํานักงานเกษตรและ

สหกรณ์จังหวัดตาก ท่ี ตก 0224.ตก /1666 ลงวันท่ี 19 กันยายน 

2557  ส่งผลการหารือเรื่องการดําเนินการกองทุนฯ จากสํานักบริหาร

กองทุนเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรและรับเรื่องร้องเรียน (สกร.) ให้สภา

เกษตรกรจังหวัดตากทราบ รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมฯ 

อย่างไรก็ดี ยังไมไ่ด้รับทราบคําตอบกรณีวันท่ีสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัด

ตากสามารถเริ่มปฏิบัติหน้าท่ีตามคําสั่งคณะกรรมการช่วยเหลือเกษตรกร

และผู้ยากจน ท่ี 1/1556 แต่อย่างใด  

 

 

 4) การประชุมคณะทํางานสภาเกษตรกรระดั บอําเภอ 9 อํ าเภอ  

ไตรมาสท่ี 4  

      4.1)  พิจารณาแผนงาน /โครงการ ภายใต้ (ร่าง) แผนพัฒนา

เกษตรกรรมจังหวัดตาก เพื่อให้คณะทํางานสภาเกษตรกรระดับอําเภอ ได้

พิจารณาปรับปรุ งแผนงาน /โครงการ ภายใต้ (ร่าง)  แผนพัฒนา

เกษตรกรรมจังหวัดตาก หากเห็นควรปรับปรุงส่วนใดจะได้บันทึกใน

รายงานการประชุมฯ เสนอสภาเกษตรกรจังหวัดตากพิจารณา ก่อนมีการ

จัดเวทีประชาพิจารณ์ฯ ระดับจังหวัด มติท่ีประชุม : คณะทํางานฯ 9 

อําเภอพิจารณา (ร่าง) แผนพัฒนาเกษตรกรรมจังหวัดตากแล้ว เห็นชอบ

ตามที่สภาเกษตรกรจังหวัดตากเสนอ 

      4.2) แผนปฏิบัติงานคณะทํางานสภาเกษตรกรระดับอําเภอ /ตําบล ปี 

2558 

 สืบเนื่องจากมติท่ีประชุมสภาเกษตรกรจังหวัดตาก ครั้ง ท่ี 

4/2557 ได้มอบหมายให้คณะทํางานสภาเกษตรกรระดับอําเภอทุก

อําเภอ จัดทําแผนปฏิบัติงานหรือแผนการประชุมฯ ในปีงบประมาณ 

2558 เป็นการล่วงหน้ารายปีงบประมาณเสนอประธานสภาเกษตรกร

จังหวัดตากให้ความเห็นชอบก่อนสิ้นเดือนกันยายน 2557 เพื่อให้เป็นไป

ตามระเบียบฯ สกช. จึงเสนอคณะทํางานฯ ร่วมกันกําหนดแผนปฏิบัติงาน

ปีงบประมาณ 2558 รว่มกัน และเนื่องจากในปีงบประมาณ 2558 ตาม

แผนการปฏิบัติงานของสภาเกษตรกรจังหวัดตาก มีเปูาหมายขยายและ

เชื่อมโยงเครอืข่ายผู้แทนเกษตรกรระดับตําบล/ระดับหมู่บ้าน เพิ่มเติม โดย

ให้คณะทํางานสภาเกษตรกรระดับอําเภอซึ่งเป็นผู้แทนเกษตรกรระดับ

ตําบล/หรือตัวแทนในระดับตําบล พิจารณาคัดเลือกผู้แทนเกษตรกรระดับ

หมู่บ้านร่วมเป็นเครือข่ายผู้ปฏิบัติงานของสภาเกษตรกรจังหวัดตาก  ผล

การพิจารณา  อําเภอแม่ระมาด ส่งรายชื่อคณะทํางานผู้แทนเกษตรกร

ระดับหมู่บ้านเข้าร่วมเป็นเครือข่ายเปูาหมายในปี 2558 ครบทุกตําบล

แลว้ สว่นอีก 8 อําเภอ ยังไมจ่ัดสง่รายชื่อ 

4.1) รับทราบ 

4.2) มอบหมายให้

ประธานคณะทํางาน

สภาเกษตรกรระดับ

อําเภอที่ยังไม่ได้จัดส่ง

ร า ย ชื่ อ ผู้ แ ท น

เกษตรกรระดับหมู่ 

บ้านร่วมเป็นเครือข่าย

ผู้ปฏิบัติงานของสภา

เกษตรกรจังหวัดตาก 

จัดส่งรายชื่อให้ ฝุาย

เลขานุการฯ ภายใน

สิ้ น เ ดื อ น ตุ ล า ค ม 

2557 (อํ า เภอละ 

10 รายชื่อ) 
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สภาเกษตรกร

จังหวัด/อํานาจ

หน้าที่ 

เรื่องเพื่อพิจารณา มติท่ีประชุม 

         4.3)  พิจารณาคัดเลือกเกษตรกรประสงค์รับมอบเมล็ดพันธุ์มะละกอ 

(พันธุ์ฮอลแลนด์) ช่วงเดือน ธันวาคม อําเภอละ 6 – 8 ราย 

              สืบเนื่องจากการประชุมสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดตาก คร้ังที่ 

4/2557 เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2557 สภาเกษตรกรจังหวัดตากได้

นําเสนอเร่ืองปัญหา/ความต้องการภาคเกษตรกรรมจังหวัดตากเรียนผู้ว่า

ราชการจังหวัดตากซึ่ง เข้าร่วมในการประชุมฯ เพื่อมอบนโยบายการ

ปฏิบัติงานขับเคลื่อนยุทธศาสตร์จังหวัดให้เกิดผลเป็นรูปธรรม ผู้ว่าราชการ

จังหวัดตากได้มีดําริให้สํานักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดตาก  และ

สํานักงานทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดตาก จัดทําโครงการ

ส่งเสริมอาชีพเกษตรกรรมเพื่อลดปัญหาการบุกรุกปุาโดยให้งบประมาณ

สนับสนุน จํานวน 100,000 บาท เพื่อจัดหาเมล็ดพันธุ์ มะละกอ 

(ฮอลแลนด์) แจกจ่ายให้กับเกษตรกร โดยให้หน่วยงานฯ ข้างต้น ประสาน

สํานักงานสภาเกษตรกรจังหวัดตาก หารือเรื่องการจัดหาเมล็ดพันธุ์มะละกอ 

และคัดเลือกเกษตรกรรับเมล็ดพันธุ์มะละกอ จํานวน 70 ราย โดยสภา

เกษตรกรจังหวัดตากได้คัดเลือกเกษตรกรรับมอบเมลด็พันธุ์แล้ว จํานวน 20 

ราย เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2557 พร้อมกับได้ดําเนินการจัดฝึกอบรมให้

ความรู้เร่ืองการผลิตและการตลาดมะละกอพันธุ์ฮอลแลนด์ให้เกษตรกร

ดังกล่าวด้วย เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2557 อนึ่ง มีเปูาหมายแจกจ่ายเมล็ด

พันธุ์มะละกอเพิ่มเติมอีก 50 ราย ในเดือนธันวาคม 2557 สภาเกษตรกร

จังหวัดตากจึงได้มอบหมายให้คณะทํางานฯ แต่ละอําเภอพิจารณาคัดเลือก

เกษตรกรที่มีความประสงค์และมีความตั้งใจจริงในการเพาะปลูกมะละกอ

สร้างรายได้ให้แก่ตนเองพร้อมแจ้งรายชื่อผู้ประสงค์รับมอบเมล็ดพันธุ์

มะละกอ (พันธุ์ฮอลแลนด์) ให้ฝุายเลขานุการฯ ทราบ 

      ผลการพิจารณา  อําเภอแม่สอด และอําเภอสามเงา แจ้งรายชื่อผู้

ประสงค์รับมอบเมล็ดพันธุ์มะละกอ (พันธุ์ฮอลแลนด์) แล้ว อําเภอละ 6 ราย 

ส่วนอีก 7 อําเภอยังไม่จัดส่งรายชื่อ 

      4.4) นอกจากประเด็นพิจารณา 3 ประเด็นข้างต้นแล้ว ยังมีประเด็น

พิจารณาเพิ่มเติมของอําเภอบา้นตาก อําเภอวังเจ้า และ อําเภอ พบพระ 

ดังนี ้

       - อําเภอบ้านตาก ขอปรับเปลี่ยนคณะทํางานสภาเกษตรกรอําเภอบ้าน

ตาก จากนายทิน โอสถ ซึ่งเสียชีวติ เป็น นายนเรศ ยมเกิด 

      - อําเภอวังเจ้า ขอปรับเปลี่ยนคณะทํางานสภาเกษตรกรอําเภอวังเจ้า

จากนายเล็ก กลิ่งสาด ซึ่งแจ้งลาออก เป็น  

นายพงษ์พัฒ ประมวล 

     - อําเภอพบพระ ขอปรับเปลี่ยนคณะทํางานสภาเกษตรกรอําเภอพบ

พระ จากนางจันทมณี โลหะเวช ซึ่งปัจจุบันเป็นพนักงานธุรการ(จ้างเหมา) 

สํานักงานสภาเกษตรกรจังหวัดตาก เป็น นายสมหมาย หอมวงษ์  และ

ปรับเปลี่ยน นายสุพจน์ จักรแก้ว ซึ่งขอลาออก เป็น นายพัชรวัชร สุวรรณคีรี                         

4 .3 )  มอบหมายประธาน

คณะทํ างานสภาเกษตรกร

อําเภอ ที่ยังไม่ได้จัดส่งรายชื่อ

เกษตรกรผู้มีความประสงค์รับ

มอบเมล็ดพันธุ์มะละกอ (พันธุ์

ฮอลแลนด์ )  จั ดส่ ง รายชื่ อ

เกษตรกรฯ ให้ฝุายเลขานุการฯ 

ท ร า บ  ก่ อ น วั น ที่  1 5 

พฤศจิกายน 2557 
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 5)  การจั ดทํ าคํ าของบประมาณรายจ่ ายประจํ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2559  
    หัวหน้าสํานักงานสภาเกษตรกรจังหวัดตาก แจ้งที่
ประชุมฯ ตามที่สํานักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ กําหนดให้
สํานักงานสภาเกษตรกรจังหวัดจัดทํารายละเอียดคําขอ
งบประมาณ พ.ศ. 2559 โดยผ่านความเห็นชอบของสภา
เกษตรกรจังหวัดตาก ส่งสํานักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ 
ภายในวันที่ 31 ตุลาคม  2558 เพื่อให้การดําเนินการ
จัดทํารายละเอียดคําของบประมาณเป็นไปตามกําหนด
ดั งกล่ าว  สํ านั กงานฯ  ได้ จั ดทํ ารายละ เอียดคํ าขอ
งบประมาณรายจ่ายประจําปี พ.ศ. 2559 เรียบร้อยแล้ว 
พร้อมทั้งได้จัดส่งรายละเอียดคําของบประมาณฯ ดังกล่าว
ให้สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดตาก พิจารณาตามหนังสือที่ 
สภจ 0208/318 ลงวันที่ 18 กันยายน 2557 
           นายคธาเทพ เหลืองอรุณ สมาชิกสภาเกษตรกร
จังหวัดตาก ขอให้เพิ่มเติมในส่วนของจํานวนวันคํานวณค่า
เบี้ยเลี้ยง และค่าที่พัก ของสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัด
ตาก ตามแบบ สกช.คง.1/2 จากจํานวน 20 วัน และ 5 
วัน เป็น  30 วัน และ 15 วัน ตามลําดับ 

รับทราบ และเห็นชอบให้ปรับเปลี่ยนจํานวน
วันคํานวณค่าเบี้ยเลี้ยง และค่าที่พัก ของ
สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดตาก ตามแบบ 
สกช.คง.1/2 ตามที่ นายคธาเทพ เหลืองอรุณ 
สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดตากเสนอ 
นอกนั้นรายละเอียดคําของบประมาณ
รายจ่ายประจําปี พ.ศ. 2559 ให้เป็นไป
ตามที่ฝุายเลขานุการฯ นําเสนอ 

 6) การขอกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีงบประมาณ พ.ศ. 2557  
และการจัดทําแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ 
ปี พ.ศ. 2558 
     ฝุายเลขานุการฯ แจ้งที่ประชุมฯ ตามหนังสือสํานักงาน
สภาเกษตรกรแห่งชาติที่ สกช 0206/ว12014 ลงวันที่ 1 
สิงหาคม 2557 แจ้งให้สํานักงานสภาเกษตรกรจังหวัด
ดําเนินการขออนุมัติเลขาธิการสภาเกษตรกรแห่งชาติกัน
เงินไว้เบิกเหลื่อมปีกรณีงบประมาณส่วนที่คาดว่าจะไม่
สามารถเบิกได้ทันภายในปีงบประมาณ 2557 ภายในวัน
ทําการสุดท้ายของเดือนกันยายน 2557 สํานักงานสภา
เกษตรกรจังหวัดตาก ได้ทําการตรวจสอบและพิจารณา
แล้วคาดว่า ถึงวันที่ 30 กันยายน พ.ศ.2557 จะมีเงิน
งบประมาณยังไม่ได้เบิกจ่ายทั้งสิ้น 401,700.15 บาท 
ขออนุมัติกันเงินไว้ เบิกเหลื่อมปี 2557 จํานวน 
401,700.15 บาท (สี่แสนหนึ่งพันเจ็ดร้อยบาทสิบห้า
สตางค์) แยกเป็น 
      1.) โครงการ/กิจกรรมที่ดําเนินการแล้ว  เบิกจ่ายไม่
ทันในปีงบประมาณ 2557 จํานวน 101,700.15 บาท  
หมวดงบรายจ่ายอื่น 
 1.1) ค่าจัดทําจดหมายข่าวฉบับที่ 4 /2557 
ประจํ า เดือน กรกฎาคม – สิ งหาคม 2557 และ 
5 /2557 ประจําเดือน กันยายน – ตุลาคม 2557 
ภายใต้โครงการสื่อสารงานสภาสู่ประชาชน เป็นเงิน 
36,000 บาท  

6.1) รับทราบ 

6.2) เห็นชอบให้ขอกันเงินไว้ เบิกเหลื่อม
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ตามที่ ฝุาย
เลขานุการฯ เสนอ  

      โดยในส่วนของกิจกรรมศึกษาดูงานต่อ
ยอดองค์ความรู้ ภายใต้โครงการยกระดับ
ความคิดติดอาวุธทางปัญญา สร้างสัมมาชีพ
ทั่วแผ่นดิน จํานวน 300,000 บาท ที่ประชุม
ฯ พิจารณาแล้วเห็นว่าเพื่อให้เป็นไปตาม
เงื่อนไขที่ สกช.กําหนด ในเร่ืองการศึกษาดู
งานต้องดําเนินการภายในจังหวัด จําเป็นต้อง
มีการคัดเลือกและปรับเปลี่ยนกลุ่มเกษตรกร
จากกิจกรรมศึกษาดูงานภายนอกจังหวัดที่
กําหนดไว้เดิมใหม่   

6.3) เห็นชอบแผนการปฏิบัติงานและ
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ปี  2558 
สํานักงานสภาเกษตรกรจังหวัดตาก ตามที่
ฝุายเลขานุการฯ เสนอ ทั้งนี้  หากได้ รับ
จัดสรรงบประมาณมากหรือน้อยกว่าที่
วางแผนปฏิบัติงานฯ ไว้ ให้เสนอเฉพาะ
กิจกรรมที่ปรับเพิ่มเติม/ลด งบประมาณให้ที่
ประชุมสภาเกษตรกรจังหวัดตากทราบ 
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 หมวดงบดําเนินงาน 
               ๑.2) ค่าภาษหีัก ณ ท่ีจา่ย ภงด. 53, ภงด. 3 และ ภงด. 1 รวม
เป็นเงิน 6,591.39 บาท 
             1.3) ค่าสาธารณูปโภค เดือนกันยายน 2557 เป็นเงินประมาณ 
20,000 บาท 
               1.4) จัดทําเอกสารสรุปผลการดําเนินงานโครงการ /รายงาน
ประจําปี 2557 เป็นเงินประมาณ 24,156.76 บาท  
             1.5) ค่าใช้จ่ายเดินทางไปประชุมสภาเกษตรกรแห่งชาติของ
ประธานสภาฯ เป็นเงิน 11,112 บาท 
             1.6) ค่าปฏิบัติงานล่วงเวลาพนักงาน (27 กันยายน 2557)   
เป็นเงิน 3,840 บาท 
 2) โครงการ/กิจกรรมท่ีมีแผนงาน งบประมาณด าเนินการ   
แต่ยังไม่ไดด้ าเนินการตอ่ จ านวน 300,000 บาท 
หมวดงบรายจา่ยอ่ืน 
       2.1) กิจกรรมศึกษาดูงานต่อยอดองค์ความรู ้ภายใต้โครงการยกระดับ
ความคิดติดอาวุธทางปัญญา สร้างสัมมาชีพท่ัวแผ่นดิน จํานวน 300,000 
บาท ซึ่งได้รับจัดสรรงบประมาณ จํานวน 300,000 บาท จากสํานักงาน
สภาเกษตรกรแห่งชาติ เมื่อวันท่ี 6 สิงหาคม 2557  สําหรับนําเกษตรกรท่ี
ผ่านการฝึกอบรมจากการศึกษาดูงานสัมมาชีพต้นแบบดูงานเพิ่มเติมความรู้
ต่อยอดสัมมาชีพตามท่ีสภาเกษตรกรจังหวัดตากร้องขอ โดยมีเงื่อนไขให้ดู
งานได้เฉพาะภายในจังหวัดเท่าน้ัน ท่ีประชุมฯ พิจารณาขอกันเงินดังกล่าว
ข้างต้นไว้ดําเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558  ต่อไป ท้ังนี้ ยังมี
ค่าใช้จ่ายบางรายการสามารถเบิกได้ทันภายในวันท่ี 30 กันยายน 2557 
เช่น ค่าเดินทางไปประชุมสภาเกษตรกรแห่งชาติ, ค่าจัดจ้างทําจดหมายข่าว
ฉบับท่ี 4/2557, ค่าปฏิบัติงานล่วงเวลาพนักงาน เป็นต้น ซึ่งจะได้หักออก
จากงบประมาณซึ่งขอกันเงินข้างต้นก่อนเสนอสภาเกษตรกรแห่งชาติ
พิจารณาต่อไป 
           และตามหนังสือสภาเกษตรกรแห่งชาติข้างต้น ได้แจ้งให้สํานักงาน
สภาเกษตรกรจังหวัดเตรียมการวางแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่าย
งบประมาณ ปี 2558 ให้พร้อมจัดส่งให้สํานักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติได้
ทันทีท่ีไดร้ับแจง้จํานวนเงินงบประมาณจัดสรร โดยให้ใช้วงเงินงบประมาณใน
ปีท่ีผ่านมาเป็นฐานในการวางแผนแล้วขอความเห็นชอบจากประธานสภา
เกษตรกรจังหวัดและนําเสนอขอความเห็นชอบสภาเกษตรกรจังหวัดต่อไปน้ัน 
ฝุายเลขานุการฯ ได้ดําเนินการจัดทําแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่าย
งบประมาณ ปี 2558 สํานักงานสภาเกษตรกรจังหวัดตาก เรียบร้อยแล้ว
รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมฯ ซึ่งได้จัดส่งให้สมาชิกสภา
เกษตรกรจังหวัดตากพิจารณาแล้ว ตามหนังสือท่ี สภจ 0208/318 ลง
วันท่ี 18 กันยายน 2557 จึงขอท่ีประชุมฯ พิจารณาแผนการปฏิบัติงานฯ 
ปีงบประมาณ 2558 (วงเงินงบประมาณในการวางแผนปฏิบัติงานฯ 
ปีงบประมาณ 2558 เป็นเงินจํานวน 4,662,373.36 บาท) 
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 7) (ร่าง) แผนพัฒนาเกษตรกรรมจังหวัดตาก 

     ฝุายเลขานุการฯ แจ้งที่ประชุม ตามที่ได้จัดประชุมประชา

พิจารณ์ (ร่าง) แผนพัฒนาเกษตรกรรมจังหวัดตาก พ.ศ. 

2557-2560  เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2557 ณ โรงแรม

ราชาบุร ีบูติก โฮเท็ล อําเภอเมืองตาก จังหวัดตาก ซึ่งผู้เข้าร่วม

ประชาพิจารณ์ประกอบด้วยผู้แทนองค์กรเกษตรกร ตัวแทน

ผู้ประกอบการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมฯ รวม

ทั้งสิ้น 109  คน โดยสํานักงานสภาเกษตรกรจังหวัดตากได้

จัดทําแบบประชาพิจารณ์ (ร่าง) สาระสําคัญของแผนพัฒนา

เกษตรกรรมจังหวัดตาก พ.ศ. 2557-2560 แจกผู้เข้าร่วม

ประชุมฯ รวม 100 คน มีผู้ตอบแบบประชาพิจารณ์ 62 คน /

62 ชุด แบบประชาพิจารณ์สมบูรณ์ จํานวน 55 ชุด (แบ่งเป็น

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 16  ชุด /ผู้แทนองค์กรเกษตรกรและ

ผู้ประกอบการ 39 ชุด) เมื่อประมวลผลแล้วพบว่าร้อยละ 

98.18 เห็นด้วยกับสาระสําคัญของแผนพัฒนาเกษตรกรรม

จังหวัดตาก พ.ศ. 2557-2560  อนึ่ง เพื่อให้เป็นไปตาม

ขั้นตอน/กิจกรรมภายใตโ้ครงการจัดทําแผนพัฒนาเกษตรกรรม

ระดับจังหวัดของสภาเกษตรกรแห่งชาติ ซึ่งระบุให้เสนอสภา

เกษตรกรจังหวัดให้ความเห็นชอบก่อนดําเนินการจัดส่งสภา

เกษตรกรแห่งชาติ จึงเสนอที่ประชุมสภาเกษตรกรจังหวัดตาก

พิจารณาให้ความเห็นชอบ (ร่าง) สาระสําคัญของแผนพัฒนา

เกษตรกรรมจังหวัดตาก พ.ศ. 2557-2560 ก่อนนําเสนอ

สภาเกษตรกรแห่งชาติต่อไป 

เ ห็ น ช อ บ  ( ร่ า ง )  แ ผ น พั ฒ น า

เก ษตรก รรมจั งห วั ด ตาก  พ . ศ . 

2557 – 2560 ตามที่ได้นําเสนอใน

การจัดประชาพิจารณ์ฯ ไปแล้ว เมื่อ

วันที่ 25 กันยายน 2557 

 8) รายงานผลตามโครงการที่สภาเกษตรกรแห่งชาตแิละสภา

เกษตรกรจังหวัดตากมอบหมาย ตามแผนปฏบิัตงิานและแผนการ

ใช้จ่ายงบประมาณ เดอืนตุลาคม 2556 – กันยายน 2557              

      ฝุายเลขานุการฯ รายงานผลการดําเนินงานสภาเกษตรกร

จังหวัดตากตามโครงการที่สภาเกษตรกรแห่งชาติมอบหมาย และ

รายงานการใช้จ่ายงบประมาณ ปี 2557 ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 

2556  – 26 กันยายน 2557 ของสํานักงานสภาเกษตรกร

จังหวัดตาก ให้ที่ประชุมทราบ และ เสนอที่ประชุมฯ พิจารณาให้

ความเห็นชอบในหลักการนํางบประมาณจากการดําเนินโครงการ

ตามยุทธศาสตร์ฯ และงบประมาณในหมวดงบลงทุนซึ่งคงเหลือ

จากการจัดซื้อ /จัดจ้างครุภัณฑ์และปรับปรุงสํานักงานฯ ที่

ดําเนินการแล้วเสร็จตามแผนการปฏิบัติงานของสภาเกษตรกร

จังหวัดตากที่สภาเกษตรกรจังหวัดตากได้ให้ความเห็นชอบไว้ ซึ่ง

คาดว่าจะมีเงินคงเหลือประมาณ 34,500 บาท เปล่ียนแปลงเป็น

หมวดงบดําเนินงาน และขอกันเงินงบประมาณดังกล่าวเป็น

ค่าใช้จ่ายตามรายการขอกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีงบประมาณ พ.ศ. 

2557 (หมวดงบดําเนนิงาน) ในระเบียบวาระที่ 6.2 ตอ่ไป 

รับทราบ และให้ความเห็นชอบใน

หลักการนํางบประมาณจากการดําเนิน

โครงการตามยุทธศาสตร์ ฯ  และ

งบประมาณในหมวดงบลงทุนซึ่ ง

คงเหลือจากการจัดซือ้/จัดจ้างครุภัณฑ์

และปรับปรุงสํานักงานฯ ที่ดําเนินการ

แล้วเสร็จตามแผนการปฏิบัติงานของ

สภา เกษตรกร จั งหวั ดตากที่ สภา

เกษตรกร จังหวั ดตากได้ ให้ ความ

เห็นชอบไว้ ซึ่งคาดว่าจะมีเงินคงเหลือ

ประมาณ 34,500 บาท เปลี่ยนแปลง

เป็นหมวดงบดําเนินงาน และขอกันเงิน

งบประมาณดังกล่าวเป็นค่าใช้จ่ายตาม

รายการ ขอกั น เ งิ น ไ ว้ เ บิ ก เหลื่ อม

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 (หมวดงบ

ดําเนินงาน) ในระเบียบวาระที่ 6.2 

ตอ่ไป 
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การประชุมสภา

เกษตรกรจังหวัด/

อํานาจหน้าที่ 

เรื่องเพื่อพิจารณา มติท่ีประชุม 

 9) โครงการส่งเสรมิอาชีพเกษตร ลดการบุกรุกปุา 

     - การส่งเสรมิ ปลูกมะละกอ (พนัธุ์ฮอลแลนด์) 

       นายสวัสดิ์  โนนสูง สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดตาก 

นําเสนอที่ประชุมฯ ตามที่ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดตาก กรุณา

สนับสนุนงบประมาณ จํานวน 100,000 บาท ในการจัดหา

เมล็ดพันธุ์มะละกอ (พันธุ์ฮอลแลนด์) สําหรับเป็นพืชชนิดหนึ่งใน

การส่งเสริมอาชีพให้กับเกษตรกร เพื่อลดปัญหาการบุกรุก

ทําลายปุา โดยได้มอบเมล็ดพันธุ์มะละกอ (พันธุ์ฮอลแลนด์) 

ให้แก่เกษตรกร จํานวน 20 ราย ไปแล้ว ในพิธีเปิดงานตลาดนัด

แบกะดิน เพื่อเป็นตลาดรองรับสินค้าและผลิตภัณฑ์ของ

เกษตรกร โครงการเกษตรรวมใจบริการประชาชน เทิดไท้ องค์

ราชินี เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2557 ณ ตําบลวังจันทร์ อําเภอ

สามเงา (อีก 50 ราย มีกําหนดส่งมอบเดือนธันวาคม 2557) 

เพื่อให้เกษตรกรที่ได้รับมอบเมล็ดพันธุ์มะละกอข้างต้น สามารถ

นําความรู้เร่ืองการผลิตและการตลาด มะละกอ (พันธุ์ฮอลแลนด์) 

พัฒนาเป็นอาชีพซึ่งสร้างรายได้ที่มั่นคงและย่ังยืน  สภา

เกษตรกรจังหวัดตากได้จัดฝึกอบรมถ่ายทอดความรู้เร่ืองการ

ผลิตและการตลาด มะละกอ (พันธุ์ฮอลแลนด์) ให้แก่เกษตรกร 

พร้อมทั้งส่งเสรมิการรวมกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกมะละกอ ภายใต้

โครงการสนับสนุนนโยบายรักษาเสถียรภาพราคาสินค้าเกษตร

และแก้ไขปัญหาด้านการเกษตรอื่นๆ เมื่อวันที่  28 สิงหาคม 

2557 ณ ห้องประชุมสํานักงานสภาเกษตรกรจังหวัดตาก 

ทั้งนีใ้นการจัดประชุมฯ ดังกล่าว เกษตรกรผู้เข้ารับการฝึกอบรม

ฯ ได้ร่วมกันจัดตั้งเป็นกลุ่มผู้ปลูกมะละกอพันธุ์ฮอลแลนด์ของ

จังหวัดตากและจัดทําปฏิทินการเพาะปลูกมะละกอรายแปลง 

รวมพื้นที่ 27 ไร่ รวมถึงจะได้ผลักดันการปลูกมะละกอสู่การ

ผลิตในระบบเกษตรปลอดภัยและเกษตรอินทรีย์ตามลําดับโดย

นายสวัสดิ์ โนนสูง รับเป็นผู้เชื่อมโยงและติดตามผลการปลูก

มะละกอของเกษตรกรดังกล่าว 

 

1) รับทราบ 

2) มอบหมาย นายสวัสดิ์ โนนสูง 

สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดตาก 

ในการเชื่อมโยงและติดตามผล

การปลูกมะละกอซึ่งได้รับการ

สนับสนุนงบประมาณจากผู้ว่า

ราชการจังหวัดตาก 

 

 

 

 

 



 

 

105 

การบูรณาการดาํเนนิงานร่วมมือกับหน่วยงานอื่นๆ 

 

 

โครงการประชุมสัมมนาพัฒนาอาชีพการเลี้ยงโคขุนของเกษตรกรตําบลแม่ท้อ 

เพื่อเป็นการส่งเสริมความรู้ด้านการผลิตและการตลาด สถานการณ์การเลี้ยงโคเนื้อและโคขุน 

ในปัจจุบัน ตลอดจนแนวโน้มการตลาดหลังการเปิดการค้าเสรีอาเซียน (AEC) ให้กับเกษตรกรผู้เลี้ยงโค

ขุนในพืน้ที่ ตําบลแม่ท้อ อําเภอเมืองตาก จังหวัดตาก ที่ขยายตัวเพิ่มขึ้นจํานวนมากให้สามารถวางแผน

โดยศึกษาข้อมูลการประกอบอาชีพเลี้ยงโคขุนอย่างรอบด้าน ต่อยอดจากโครงการยกระดับความคิด

ติดอาวุธทางปัญญาสร้างสัมมาชีพทั่วแผ่นดนิ เรื่องการเลี้ยงโคขุนและการลดต้นทุนการผลิตอาหาร

โคขุน โดยผ่านกระบวนการมีสว่นร่วมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการพัฒนาอาชีพของเกษตรกร

ในตําบล 

นายสุริยา มาเกิด สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดตาก และสํานักงานสภาเกษตรกรจังหวัด

ตาก ประสานและจัดทําโครงการประชุมสัมมนาพัฒนาอาชีพการเลี้ยงโคขุนของเกษตรกรตําบลแม่

ท้อ เสนอของบประมาณสนับสนุนและดําเนินการจัดประชุมสัมมนาฯ จากองค์การบริหารส่วน

ตําบลแมท่้อ จํานวน ๑๒,๕๐๐ บาท (ตามหนังสือ สกจ.ตก ที่ ๐๒๐๘/๒๒๓ ลว ๓๐ พ.ค. ๕๗) และ

งบประมาณสํานักงานสภาเกษตรกรจังหวัดตากสนับสนุนค่าวิทยากร จํานวน ๓,๖๐๐ บาท 

องค์การบริหารส่วนตําบลแม่ท้อ ดําเนินการจัดประชุมสัมมนาพัฒนาอาชีพการเลี้ยงโคขุนของ

เกษตรกรตําบลแม่ท้อ เมื่อวันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๕๗ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตําบลแม่ท้อ 

อําเภอเมอืงตาก จงัหวัดตาก มีเกษตรกรผูเ้ลีย้งโคตําบลแม่ท้อ เข้าร่วมประชุมฯ รวมกว่า ๘๐ คน 
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โครงการส่งเสริมอาชีพเกษตร ลดการบุกรุกป่า ยั่งยืน ภายใต้โครงการเตรียมความพร้อมมุ่งสู่ประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดตาก 

สืบเนื่องจากสภาเกษตรจังหวัดตากได้ดําเนินการประชุมจัดทําแผนพัฒนาเกษตรกรรมระดับ
ตําบล /อําเภอ รวม ๙ อําเภอ จังหวัดตาก เมื่อวันที่  ๑๗ – ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ โดยผ่าน
กระบวนการมีส่วนร่วมของเกษตรกรและผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมกว่า ๑,๐๐๐ คน พบว่า
ประเด็นปัญหาและความต้องการของเกษตรกรที่สําคัญประการหนึ่ง คือ เรื่องปัญหาที่ดินทํากินซึ่ง
เกี่ยวเนื่องกับปัญหาการบุกรุกพืน้ที่ปุา จากการวิเคราะห์สภาพปัญหาและแนวทางปูองกันแก้ไขปัญหา 
สภาเกษตรกรจังหวัดตากเห็นว่าการส่งเสริมให้ราษฎรอยู่ร่วมกับปุาโดยสนับสนุนให้มีการปลูกพืชคืน
ปุา อาทิ มะอิกระวาน, บุก, กาแฟ, มะละกอ และไม้ผลอื่นๆ ให้ราษฎรได้ใช้ประโยชน์จากปุา จะ
สามารถสร้างจิตสํานึกและส่งเสริมให้ราษฎรเห็นความสําคัญของการรักษาปุาไม้ได้อย่างยั่งยืน 
สอดคล้องกับนโยบายการแก้ไขปัญหาการบุกรุกพื้นที่ปุาของ คสช. และนโยบาย ๓ คืน (คืนธรรมชาต ิ
คนืวัฒนธรรม คนืคนตาก) ของจังหวัดตาก  

ดังนั้น เมื่อวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๗ ณ ห้องประชุมสํานักงานสภาเกษตรกรจังหวัดตาก นายสม
ชัยฐ์ หทยะตันย์ติ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก กรุณาให้เกียรติเข้าร่วมประชุมพบปะสมาชิกสภาเกษตรกร
จังหวัดตาก เพื่อมอบนโยบายรวมทั้งให้คําแนะนําในแนวทางการแก้ไขปัญหาและพัฒนาภาคเกษตรกรรม
ของจังหวัดตาก โดยในการประชุมฯ ดังกล่าว สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดได้สรุปประเด็นปัญหาและ
ภาพรวมความต้องการจากเกษตรกรซึ่งประมวลผลจากการลงพื้นที่ประชุมจัดทําแผนพัฒนา
เกษตรกรรมระดับตําบล/อําเภอ เรียนผู้ว่าราชการจังหวัดตากทราบ และประเด็นหนึ่งคือเรื่อง การ
สง่เสริมการเกษตรกรรมที่มีอนาคต อาทิ การปลูกมะละกอ (พันธุ์ฮอลแลนด์) ซึ่งเป็นพืชที่ตลาดมีความ
ต้องการ และมีระยะปลูกสั้นเห็นผลไว จากข้อเสนอและการนําเสนอข้อมูลข้างต้น ผู้ว่าราชการจังหวัด
ตาก ได้มีดําริ ใ ห้สํานักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดตาก (สนง.กษ.ตาก) และสํานักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดตาก (ทสจ.ตาก) จัดทําโครงการปลูกพืชคืนปุาโดยให้
งบประมาณสนับสนุน จํานวน ๑๐๐,๐๐๐ บาท เพื่อจัดหาเมล็ดพันธุ์มะละกอ (ฮอล์แลนด์) แจกจ่าย
ให้กับเกษตรกรโดยให้หน่วยงานดังกล่าวประสานสํานักงานสภาเกษตรกรจังหวัดตาก แนะนําเรื่องการ
จัดหาเมล็ดพันธุ์มะละกอ และคัดเลือกรายชื่อเกษตรกรรับเมล็ดพันธุ์มะละกอ จํานวน ๗๐ ราย โดย
ผู้ว่าราชการจังหวัดตากได้มอบให้แก่เกษตรกรที่ประสงค์ปลูกมะละกอไปแล้ว จํานวน ๒๐ ราย ณ พิธี
เปิดตลาดสินค้าเกษตรตําบลวังจันทร์ อําเภอสามเงา จังหวัดตาก เมื่อวันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๕๗  และ
เพื่อให้เมล็ดพันธุม์ะละกอซึ่งได้รับการสนับสนุนจากผู้ว่าราชการจังหวัดตาก สร้างอาชีพเกษตรกรรมที่
ยั่งยนื และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่เกษตรกร สํานักงานสภาเกษตรกรจังหวัดตาก ได้ประสานนายสวัสดิ์ 
โนนสูง สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดตาก (ผู้ทรงคุณวุฒิด้านพืช) เป็นวิทยากรให้คําแนะนําแก่เกษตรกร
ก่อนนําไปเพาะปลูก โดยจัดฝึกอบรมถ่ายทอดความรู้เรื่องการปลูกมะละกอ (พันธุ์ฮอลแลนด์) ให้แก่
เกษตรกรที่ได้รับมอบเมล็ดพันธุ ์พร้อมทัง้ส่งเสริมการรวมกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกมะละกอ  
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โครงการส่งเสริมการปลูกบุกสร้างอาชีพ สร้างจิตส านึกรักป่าอยู่ร่วมกับป่าอย่างยั่งยืน ภายใต้โครงการ
เตรียมความพร้อมมุ่งสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) 

สืบเนื่องการประชุมปราบปรามหยุดยั้งการบุกรุกทําลายทรัพยากรปุาไม้ประจําปี ๒๕๕๗ 

และกิจกรรมเปิดสถานีบําบัดทุกข์บํารุงสุข คืนความสุขให้ลูกบ้าน จังหวัดตาก เมื่อวันที่ ๒๒ – ๒๓ 

กรกฎาคม ๒๕๕๗ ณ ตําบลแม่กลอง อําเภออุ้มผาง จังหวัดตาก ในการจัดกิจกรรมดังกล่าวมี

ราษฎร ตําบลแม่กลอง อําเภออุ้มผาง จํานวน ๔๐ ราย ส่งมอบคืนพื้นที่ที่ทํากินซึ่งเจ้าหน้าที่ปุาไม้

แจ้งว่าอยู่ในเขตพืน้ที่ปุาไม้คืนใหก้ับภาครัฐด้วยความสมัครใจ  

เพื่อบรรเทาความเดือดรอ้นให้กับราษฎรที่ส่งคืนพื้นที่ปุาซึ่งต้องขาดพื้นที่ทํากิน จังหวัดตาก 

โดยสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดตาก (ทสจ.ตาก) ได้ประสานนายสมเดช 

ล่าลี ้สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดตาก ผู้แทนเกษตรกรอําเภออุม้ผาง ระดมความเห็นราษฎรที่ส่งคืน

พื้นที่ปุาซึ่งล้วนเป็นเกษตรกรในเรื่องการส่งเสริมอาชีพให้กับเกษตรกรที่ส่งคืนพื้นที่ปุาไม้ให้มีอาชีพ

และรายได้เลี้ยงครอบครัวเพื่อไม่ให้กลับมาบุกรุกแผ้วถางทํากินในพื้นที่ปุาไม้อีก จากการสํารวจ

ความตอ้งการและแนวทางการสง่เสริมอาชีพราษฎรที่ส่งคืนพื้นที่ปุาซึ่งส่วนใหญ่เป็นเกษตรกรพบว่า

มีความตอ้งการสรา้งอาชีพโดยการปลูกบุก โดยผู้นําชุมชนเสนอให้ปลูกแซมในสวนไม้ผล/ไม้ยืนต้นที่

เหลืออยู่ของเกษตรกรเอง หรอื หากราษฎรรายใดไม่มีพื้นที่ทํากินให้ปลูกบุกในพื้นที่ปุาชุมชนซึ่งมีอยู่

หลายแห่งในเขตพื้นที่ตําบลแม่กลอง อําเภออุ้มผาง จังหวัดตาก สํานักงานสภาเกษตรกรจังหวัด

ตากจึงได้จัดทําโครงการส่งเสริมการปลูกบุกสร้างอาชีพ สร้างจิตสํานึกรักปุาอยู่ร่วมกับปุาอย่าง

ยั่งยืน เสนอขอรับสนับสนุนการส่งเสริมการปลูกบุก จากสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อมจังหวัดตาก (หนังสือ สกจ.ตก ที่ ๐๒๐๘/๓๓๐ ลว ๗ ส.ค. ๕๗) 

สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดตาก สนับสนุนการจัดหาหัวพันธุ์บุก

จํานวน ๒,๐๐๐ ก.ก. (หนังสือ ทสจ.ตากที่ ตก ๐๐๑๓.๑/๑๒๐๖ ลว ๑๕ ส.ค. ๕๗) และส่งมอบหัว

พันธุ์บุกให้แก่เกษตรกรอําเภออุ้มผาง จํานวน ๒๐ ราย เมื่อวันที่ ๖ กันยายน ๒๕๕๗ ณ ที่ว่าการ

อําเภออุ้มผาง อําเภออุ้มผาง จังหวัดตาก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

108 

การปฏิบัติงานของสภาเกษตรกรจังหวัดตาก ตามคําสั่งแต่งตั้งให้เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการ/

คณะอนุกรรมการ/คณะทํางาน เพื่อเป็นผู้แทนเกษตรกรในการนําเสนอสภาพปัญหาและ

แนวทางแก้ไขปัญหาและพัฒนาที่เกี่ยวข้องกับภาคเกษตรกรรม 
 

 อนึ่ง นอกจากการบูรณาการความมอืกับหนว่ยงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งสภาเกษตรกรจังหวัดตาก

ได้รับการสนับสนุนงบประมาณในการปฏิบัติงานข้างต้นแล้ว ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดตาก, 

สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดตาก และผู้แทนเกษตรกรระดับหมู่บ้าน ตําบล อําเภอ ยังได้รับการ

แตง่ตัง้ให้เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการ/คณะอนุกรรมการ/คณะทํางาน เพื่อเป็นผู้แทนเกษตรกรในการ

นําเสนอสภาพปัญหาและแนวทางแก้ไขปัญหาและพัฒนาที่เกี่ยวข้องกับภาคเกษตรกรรม รวม ๑๗ 

คณะ ดังนี้ 

1) คณะอนุกรรมการติดตามกํากับดูแลโครงการรับจํานําระดับจังหวัด จังหวัดตาก          

2) คณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจจังหวัดตาก (กรอ. 

จังหวัดตาก) 

3) คณะทํางานพิจารณาการให้ความช่วยเหลือผูป้ระสบภัย ด้านการเกษตร 

4) คณะกรรมการดําเนินการขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย์จังหวัดตาก           

5) คณะอนุกรรมการติดตามกํากับดูแลโครงการแทรกแซงตลาดมันสําปะหลัง  ระดับ

จังหวัด 

6) คณะอนุกรรมการโครงการพัฒนาศักยภาพสถาบันเกษตรกรเพื่อรักษาเสถียรภาพราคา

ยาง   

7) คณะกรรมการดําเนินงานโครงการประกวดเกษตรกรปราดเปรื่องด้านการผลิตข้าว 

8) คณะกรรมการขับเคลื่อนการใชป้ระโยชน์ที่ดินด้านเกษตรกรรมจังหวัดตาก     

9) คณะอนุกรรมการกํากับและขับเคลื่อนวาระแห่งชาติด้านการสหกรณ์ ระดับ

จังหวัด           

10) คณะทํางานกํากับดูแลมาตรการแทรกแซงตลาดข้าวโพดเลีย้งสัตว์ระดับอําเภอ  

11) คณะทํางานประชาสัมพันธ์การเกษตรและสหกรณ์ระดับจังหวัด จังหวัดตาก 

12) คณะอนกุรรมการช่วยเหลือเกษตรกรและผูย้ากจน     

13)  คณะกรรมการโครงการแก้ไขปัญหายางพารา ปี ๒๕๕๗ จังหวัดตาก       

14) คณะทํางานจัดทําสถิติผลิตภัณฑม์วลรวมจังหวัดตาก (GPP) แบบ Bottom up    

15) คณะทํางานดําเนินงานโครงการเสริมสร้างความมั่นคงอาหารประมงด้านน้ําจดื ระดับ

จังหวัด      

16) คณะทํางานพิจารณาเขตพื้นที่และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมบริเวณลุ่มน้ําแมต่าว 

 ท้องที่ตําบลพระธาตุผาแดง ตําบลแมต่าว และตําบลแม่กุ อําเภอแมส่อด จังหวัด

ตาก    
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17) คณะกรรมการบริหารกิจกรรมฟื้นฟูอาชีพภายใต้โครงการพักหนี้เกษตรกรรายย่อย 

และ 

 ประชาชนผู้มีรายได้นอ้ยที่มีหนีค้งค้างต่ํากว่า ๕๐๐,๐๐๐ บาท ผ่านสหกรณ์/กลุ่ม

เกษตรกร  

18) คณะทํางานขับเคลื่อนการบริหารจัดการสินค้าข้าวของจังหวัดตากอย่างยั่งยืน 

19)  คณะกรรมการบูรณาการการแก้ไขปัญหาหนี้สนิจังหวัดตาก       

20)  คณะกรรมการโครงการตลาดนัดเกษตร (Farmer Market) ระดับจังหวัด 

21) คณะกรรมการดําเนินการแก้ไขปัญหาสินค้ายางพาราอย่างเป็นระบบครบวงจร ระดับ

จังหวัด    

22) คณะทํางานขับเคลื่อนนโยบาย Smart Farmer และ Smart officer จังหวัดตาก       

23) คณะกรรมการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของจังหวัดตาก    

24) คณะกรรมการบริหารโครงการชดเชยรายได้แก่เกษตรกรชาวสวนยางพารา จังหวัดตาก 

25) คณะทํางานเพื่อดําเนินการจัดตลาดนัดข้าวเปลือก จังหวัดตาก 

26)  คณะทํางานขับเคลื่อนยุทธศาสตร์วาระแห่งชาติด้านการสหกรณ์ จังหวัดตาก 

27)  คณะกรรมการบริหารโครงการสนับสนุนสินเชื่อเกษตรกรชาวสวนยางรายย่อยเพื่อ

ประกอบ อาชีพเสริม ระดับจังหวัดตาก 
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การดําเนินการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดแทนตําแหน่งท่ีว่าง  

 สืบเนืองจาก นายมานะ สารธารโอบวาร ีสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดตาก ลาออกจากการ

เป็นสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดตาก สํานักงานสภาเกษตรกรจังหวัดตากจึงได้ดําเนินการเลือกตั้ง

และคัดเลือกสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดตากแทนตําแหน่งที่ว่าง  ตามระเบียบสภาเกษตรกร

แห่งชาติ ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการเลือกตั้งสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดแทน

ตําแหน่งที่ว่าง พ.ศ. ๒๕๕๕ และสํานักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติได้มีประกาศสํานักงานสภา

เกษตรกรแห่งชาติเรื่องรายชื่อสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัด ตามพระราชบัญญัติสภาเกษตรกร

แห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๓ มาตรา ๓๓ (๑) และ (๒) แทนตําแหน่งที่ว่าง ในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 

๑๓๑  ตอนพิเศษ ๑๙๕ ง หน้า ๑๕ ลงวันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๕๗ ประกาศให้นายกรวีธ์ ธรรมาภิวาท 

เป็นสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดตาก แทนนายมานะ สายธารโอบวารี สมาชิกตามมาตรา ๓๑ (๑) 

ที่พ้นจากตําแหน่ง  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การดําเนนิการจัดการเลอืกตัง้ผูแ้ทนเกษตรกรระดับอําเภอ 

อําเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก 

เมื่อวันท่ี ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๕๗ 

การดําเนนิการจัดการเลอืกตัง้ผูแ้ทนเกษตรกรระดับตําบล 

อําเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก 

เมื่อวันท่ี ๗ กรกฎาคม ๒๕๕๗ 



 

 

111 

 

 

 

 

 

 

ส่วนท่ี 3 

 

 

ประมวลภาพกิจกรรม 

ในปีงบประมาณ ๒๕๕๗ 
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ประมวลภาพกิจกรรมในปงีบประมาณ ๒๕๕๗ 
 

กจิกรรม การจัดทําแผนพัฒนาเกษตรกรรม 9 อําเภอ จังหวดัตาก  

 
 

อําเภอเมืองตาก จังหวัดตาก 

 ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ ณ ห้องประชุ ตากมที่ว่าการอําเภอเมืองตาก จ.

  

 

 

 

                            ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดตากตาก  เป็นประธานเปิดการประชุมฯ 

 

 

       การแบ่งกลุ่มระดมความคิดเห็น               ตําบลตลุกกลางทุ่ง             ตําบลน้ํารึม                   

 

 

        ตําบลหนองบัวใต้         ตําบลหนองบัวเหนอื        ตําบลแมท่้อ             ตําบลปุามะม่วง 

 

 

       ตําบลวังหนิ                 ตําบลวังประจบ                 ตําบลโปุงแดง               ตําบลไม้งาม                                                                                         

 

                                                          Mind map อําเภอเมอืงตาก 
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อําเภอบ้านตาก จังหวัดตาก 

ในวันอังคารท่ี ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ ณ ห้องประชุมเทศบาลตําบลบ้านตาก  

อําเภอบ้านตาก จังหวัดตาก 

 

 

 

  ประธานสภาเกษตรกร จ.ตาก  เป็นประธานในการเปิดประชุมฯ  เกษตรอําเภอเข้าร่วม เป็นเกียรติ                                     

 

 

                                                       
   การแบ่งกลุ่มระดมความคิดเห็น     ตําบลท้องฟูา           ตําบลแม่สลิด             ตําบลตากตก 

     

 

 

 

          ตําบลตากออก            ตําบลสมอโคน           ตําบลเกาะตะเภา         ตําบลทุ่งกระเซาะ 

 

 
                                                                

 

 

 

Mind map อําเภอบา้นตาก 
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อําเภอสามเงา จังหวัดตาก 

 ในวันพุธที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ ณ ห้องประชุมที่ว่าการอําเภอสามเงา  

อําเภอสามเงา จังหวัดตาก 

 

 

 

 

        การเข้าร่วมหารอืกับนายอําเภอสามเงา    ประธานสภาเกษตรกร จ.ตาก เปิดการประชุมฯ          

 

 

                                                    
 

การแบ่งกลุ่มระดมความคิดเห็น       ตําบลวังจันทร์          ตําบลวังหมัน            ตําบลบ้านนา 

 

 

 

 

                ตําบลย่านรี                     ตําบลสามเงา                 ตําบลยกกระบัตร     

 

 

                                                      

 

 

Mind map อําเภอสามเงา 
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อําเภอวังเจ้า จังหวัดตาก 

 ในวันจันทร์ที่ ๑๗  กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ ณ ห้องประชุมที่ว่าการอําเภอวังเจ้า  

อ.วังเจ้า จ.ตาก 

 

 

 

 

  ประธานสภาเกษตรกร จ.ตาก เป็นประธานในการเปิดประชุมฯ    เกษตรอําเภอเข้าร่วมเป็นเกียรติ 

 

 

    

       การแบ่งกลุ่มระดมความคิดเห็น  ตําบลนาโบสถ์     ตําบลเชียงทอง            ตําบลประดาง 

 

         

 

 

 

 

                                                                                      

 

 

Mind map อําเภอวังเจ้า 
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อําเภอแม่สอด จังหวัดตาก 

 ในวันศุกร์ที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ ณ ห้องประชุมโรงเรียนเทศบาลตําบลแม่กุ  

อําเภอแม่สอด จังหวัดตาก 

 

 

 

 

 ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดตาก เป็นประธานเปิดการประชุมฯ  ประมงอําเภอเข้าร่วมเป็นเกียรติ                                                       

 

 

 

   การแบ่งกลุ่มระดมความคิดเห็น   ตําบลแม่ตาว             ตําบลแมป่ะ             ตําบลมหาวัน 

 

 

 

         ตําบลท่าสายลวด         ตําบลด่านแมล่ะเมา      ตําบลแมส่อด            ตําบลแมก่าษา         

   

 

           ตําบลพะวอ              ตําบลแมกุ่                           ตําบลพระธาตุผาแดง          

                                      

                                           Mind map อําเภอแม่สอด 
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อําเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก  

ในวันพฤหัสบดีท่ี ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ ณ ห้องประชุมที่ว่าการอําเภอแม่ระมาด  

อําเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก 

 

 

 

 

                                 นายอําเภอและเกษตรอําเภอแมร่ะมาดเข้าร่วมเป็นเกียรติ 

 

 

           

 รองประธานสภาเกษตรกรเป็น    การแบ่งกลุ่มระดมความคิดเห็น   ตําบลแม่ระมาด   ตําบลแม่ตื่น                  

   ประธานในการเปิดประชุมฯ        
                              

 

 

 

          ตําบลขะเนจื้อ             ตําบลสามหมื่น           ตําบลพระธาตุ            ตําบลแมจ่ะเรา 

   

                                                                             

 

Mind map อําเภอแม่ระมาด 
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อําเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก 

ในวันพุธที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ ณ ห้องประชุมที่ว่าการอําเภอท่าสองยาง  

อําเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก 

  

 

 

 

                            รองประธานสภาเกษตรกรจังหวัดตาก     ปศุสัตว์อําเภอเข้าร่วม 

                                       เป็นประธานในการเปิดประชุมฯ                 เป็นเกียรติ 

 

 

 

     การแบ่งกลุ่มระดมความคิดเห็น  ตําบลแม่หละ      ตําบลแมว่ะหลวง         ตําบลแมต่้าน 

 

 

 

            ตําบลแมอุ่สุ              ตําบลแม่สอง             ตําบลท่าสองยาง                     

   

                                                        

 

 

Mind map อําเภอท่าสองยาง 
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อําเภอพบพระ จังหวัดตาก  

ในวันอังคารที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ ณ ห้องประชุมที่ว่าการอําเภอพบพระ  

อําเภอพบพระ จังหวัดตาก 

  

 

 

                                   ประธานสภาเกษตรกร จ.ตาก       หัวหน้าส่วนราชการ 

                                       เป็นประธานในการเปิดการประชุมฯ      เข้าร่วมเป็นเกียติ 

 

 

 

การแบ่งกลุ่มระดมความคิดเห็น    ตําบลวาเล่ย์          ตําบลพบพระ              ตําบลชอ่งแคบ 

 

 

 

    

         ตําบลคีรีราษฎร ์         ตําบลรวมไทยพัฒนา                                         

   

 

 

                       

Mind map อําเภอพบพระ 
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อําเภออุ้มผาง จังหวัดตาก  

ในวันจันทร์ที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ ณ ศูนย์การแสดงสินค้า OTOP เทศบาลตําบลแม่กลอง                          

อําเภออุ้มผาง จังหวัดตาก 

  

 

 

 
                          ประธานสภาเกษตรกร จ.ตากเป็นประธานในการเปิดการประชุมฯ 

 

 

 

     การแบ่งกลุ่มระดมความคิดเห็น    ตําบลอุ้มผาง       ตําบลแมก่ลอง             ตําบลโมโกร 

 

 

 

         ตําบลแมจ่ัน             ตําบลหนองหลวง                                                                                           

   

 

 

 

 

Mind map อําเภออุ้มผาง 

 

 



 

 

121 

ประชุมสัมมนารับฟงัแนวทางแก้ไขและพฒันาอาชีพเกษตรกรรม  

ตําบลบ้านนา อําเภอสามเงา จังหวัดตาก 

ภายใต้โครงการสนับสนุนนโยบายรักษาเสถยีรภาพราคาสนิค้าเกษตร  

และแก้ไขปัญหาด้านการเกษตรอื่นๆ 

เมื่อวันท่ี ๒๔ – ๒๕ มถิุนายน ๒๕๕๗  
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กจิกรรมฝึกอบรมใหค้วามรู้การผลิตและการตลาดมะละกอ (พันธุ์ฮอลแลนด์)  

และตดิตามแปลงเพาะปลูกของเกษตรกรผู้ได้รับมอบเมล็ดพันธุ์มะละกอ 
เมื่อวันท่ี ๑๔ และ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๗ 

ณ ห้องประชุมสํานักงานสภาเกษตรกรจังหวัดตาก อําเภอเมืองตาก จังหวัดตาก 
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กจิกรรมฝึกอบรมเรื่องการเลี้ยงโคขุนและการลดต้นทุนการเลี้ยงโคขุน  

 
 

ตามโครงการยกระดับความคิดติดอาวุธทางปัญญา สร้างสัมมาชีพทั่วแผ่นดิน 

ในวันพฤหัสบดีที่ 6 มีนาคม ๒๕๕๗ ณ แปลงสมัมนาชีพต้นแบบ (เจรญิฟาร์ม) 

ต.นาโบสถ์ อ.วังเจ้า จ.ตาก (รุ่นที่ ๑) 
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กจิกรรมฝึกอบรมเรื่องการเลี้ยงโคขุนและการลดต้นทุนการเลี้ยงโคขุน 

 
 

ตามโครงการยกระดับความคิดติดอาวุธทางปัญญา สร้างสัมมาชีพทั่วแผ่นดิน 

ในวันจันทรท์ี่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๕๗ ณ แปลงสมัมนาชีพต้นแบบ (เจรญิฟาร์ม)  

ต.นาโบสถ์ อ.วังเจ้า จ.ตาก (รุ่นที่ 2)                                                                            
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตารางแสดงต้นทุนการเลี้ยงโคขุน 

ยี่ห้อ (ตรา) ตน้ทุนอาหาร

ข้น/ตัว/วัน  

(๗ ก.ก/วัน) 

ตน้ทุนอาหารหยาบ/

ตัว/วัน (๑๕ ก.ก/วัน) 

ก.ก ละ ๑.๘๐ บาท 

ตน้ทุนค่าอาหาร/

ตัว/วัน 

(บาท) 

ตน้ทุนค่าอาหาร/

ตัว/๑๒๐ วัน 

(บาท) 

ผลตา่ง 

(บาท/รุ่น) 

คุณเจรญิ  ๕๗.๘๒ ๒๗ ๘๔.๘๒ ๑๐,๑๗๘ - 

สวนหลวง 

๑๓๔๐ 

๖๖.๙๙ ๒๗ ๙๓.๙๙ ๑๑,๒๗๘ ๖๒๑ 

ซีพ๙ี๗๒ ๗๒.๕๙ ๒๗ ๙๙.๕๙ ๑๑,๙๕๐ ๑,๒๙๓ 

โครุน่ ๗๙.๓๑ ๒๗ ๑๐๖.๓๑ ๑๒,๗๕๗ ๒,๑๐๐ 

โชคชัย๖๙๐ ๖๗.๖๙ ๒๗ ๙๔.๖๙ ๑๑,๓๖๒ ๗๐๕ 
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ภาพกิจกรรมกลุ่มอาชีพกลุ่มเกษตรกรป่ามะม่วงพัฒนา  

ตําบลป่ามะม่วง อําเภอเมืองตาก จังหวัดตาก 

ศึกษาดูงาน ณ แปลงสัมมาชพีต้นแบบการเลี้ยงโคขุน  (เจริญฟาร์ม) 

โดยการสนับสนุนขององค์การบริหารส่วนตําบลป่ามะม่วง 

เมื่อวันท่ี ๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๗ 
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ภาพกิจกรรมการรวมกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงโค ตําบลแม่ปะ อําเภอแม่สอด จังหวัดตาก 

ที่ผ่านการฝึกอบรมฯ จากแปลงสัมมาชพีต้นแบบการเลี้ยงโคขุนและการลดต้นทุนการผลิต

อาหารโคขุน สภาเกษตรกร จังหวัดตาก 

เมื่อวันท่ี 24 เมษายน 2557 
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กจิกรรมฝึกอบรมเรื่องการทําเกษตรกรผสมผสานตามแนวทาง

เศรษฐกจิพอเพียง  
 

 

ตามโครงการยกระดับความคิดติดอาวุธทางปัญญา สร้างสัมมาชีพทั่วแผ่นดิน 

ในวันเสารท์ี่ 28 มถิุนายน ๒๕๕๗ ณ แปลงสมัมนาชีพต้นแบบนายเครื่อง เสมา 

ต.แม่ระมาด อ.แม่ระมาด จ.ตาก (รุ่นที่ ๑) 
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ตามโครงการยกระดับความคิดติดอาวุธทางปัญญา สร้างสัมมาชีพทั่วแผ่นดิน 

ในวันเสารท์ี่ 29 มถิุนายน ๒๕๕๗ ณ แปลงสมัมนาชีพต้นแบบนายเครื่อง เสมา 

ต.แม่ระมาด อ.แม่ระมาด จ.ตาก (รุ่นที่ ๒) 
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ภาพกิจกรรมการติดตามผลเกษตรกรที่ผ่านการการฝึกอบรมฯ  

จากแปลงสัมมาชีพต้นแบบการทําเกษตรผสมผสาน เรื่องการทําปุ๋ยหมักไม่กลับกอง  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กองปุ๋ยหมักไมก่ลับกองของเกษตรกรท่ีผ่านการ

ฝึกอบรมฯ จากแปลงสัมมาชพี 

(นายพัชรวัฒน์ สุวรรณศรี จาก อ.พบพระ) 

กองปุ๋ยหมักไมก่ลับกองของเกษตรกร 

ท่ีผ่านการฝกึอบรมฯ จากแปลงสัมมาชีพ 

(นายชัยพันธ์ เชยีงคํา จาก อ.แมส่อด) 

กองปุ๋ยหมักไมก่ลับกองของเกษตรกร 

ท่ีผ่านการฝกึอบรมฯ จากแปลงสัมมาชีพ  

(นายวันชัย โนปางตัน จาก อ.แมส่อด) 

การเลีย้งหมูหลุมของเกษตรกรท่ีผ่านการศึกษาดูงานฯ 

(นางบัวผลัด แก้วธิสุทธ์ิ  จาก อ.เมอืงตาก) 
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กจิกรรมประชาสัมพันธ์ 

 
 

บอร์ดประชาสัมพนัธ ์

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บอร์ดประชาสัมพันธ์ดา้นหนา้ที่ทําการสํานักงานสภาเกษตรกรจังหวัดตาก 

เผยแพร่ขอ้มูลข่าวสารด้านการเกษตรและผลการดําเนนิงานท่ีสาํคัญ สภาเกษตรกรจังหวัดตาก 
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จดหมายข่าวสภาเกษตรกรจังหวัดตาก/เอกสารเผยแพร่อื่นๆ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รายงานประจําป ี๒๕๕๖ และทําเนียบเครือข่ายสภาเกษตรกรจังหวัดตาก 

ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ใหส้มาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดตาก 

และผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวขอ้งพืน้ที่จังหวัดตาก 

จดหมายขา่วสภาเกษตรกรจังหวัดตาก  

สรุปผลการดําเนนิงานและเผยแพร่ขอ้มูลดา้นการเกษตรท่ีสําคัญ 

ส่งให้แกผู่้แทนเกษตรกร/หนว่ยงานพื้นท่ีจังหวัดตาก/สํานักงานสภาเกษตรกรจังหวัดท่ัวประเทศ 

จัดพิมพ ์๒ เดอืน/ครัง้ๆ ละ ๑,๕๐๐ ฉบับ 



 

 

132 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เอกสารเผยแพร่ให้ผู้เข้าร่วมประชุมการจัดทําแผนพัฒนาเกษตรกรรมระดับตําบล/อําเภอ จังหวัดตาก 

ตามโครงการจัดทําแผนแม่บทเพื่อพัฒนาเกษตรกรรมระดับอําเภอ จังหวัดตาก จํานวน ๙ อําเภอ 

เมื่อวันท่ี 17 – 28 กุมภาพันธ์ 2557  

และแผ่นผับประชาสัมพันธ์บทบาทหน้าท่ีสภาเกษตรกรจังหวัดแก่เกษตรกร 

องคก์รเกษตรกร และหนว่ยงานท่ีเกี่ยวข้อง 
 

ปูายประชาสมัพันธ์ (เคลือ่นที)่ สําหรับใช้เผยแพร่กิจกรรมของสภาเกษตรกรจังหวัดตาก 

ตามโครงการสื่อสารงานสภาสู่ประชาชน จังหวัดตาก 
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ปูายประชาสัมพันธ์สะท้อนความต้องการของเกษตรกร “เร่ืองความตอ้งการแหลง่น้ํา” 

สะทอ้นความตอ้งการของเกษตรกรจังหวัดตาก เพื่อใหผู้้ท่ีเกี่ยวข้องรับทราบถึงปัญหา  

และความตอ้งการของเกษตรกรอย่างท่ัวถึง ประชาสัมพันธ์ช่วงเดอืนกรกฎาคม 2557 

การจัดสวนสมุนไพรบริเวณริมฝั่งแมน่้ําปงิ ตามนโยบายยุทธศาสตร์ ๓ คืน ของผู้ว่าราชการจังหวัดตาก 

เห็นชอบโดยสภาเกษตรกรจังหวัดตากให้ดําเนินการปรับปรุงพื้นท่ีริมฝั่งแมน่้ําปงิ 

เพื่อเป็นแหล่งเรยีนรู้ให้กับเยาวชนและประชนชนท่ีสนใจ และเพื่อประชาสัมพันธ์สภาเกษตรกรจังหวัดตาก  
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การจัดทําวดีิทัศน์ (VIDEO PRESENTATION) การจัดทําแผนพัฒนาเกษตรกรรมจังหวัดตาก 

ถ่ายทอดกระบวนการจัดทําแผนพัฒนาเกษตรกรรม สภาเกษตรกรจังหวัดประชาสัมพันธ์กิจกรรม 

ของสภาเกษตรกรจังหวัดตากและสนับสนุนสิทธิการมีสว่นร่วมของเกษตรกร 

สื่อท้องถิ่น หนังสือพมิพเ์สียงเสรี ฉบับประจําวันท่ี 16 มถิุนายน 2557 

เผยแพร่ขอ้มูล เร่ือง “ไก่เทา” โดยนําข้อมูลมาจากคอลัมน ์สาระเกษตร ในเอกสารจดหมายขา่ว 

สภาเกษตรกรจังหวัดตาก ฉบับท่ี 2 ปท่ีี 3 ประจําเดือนมนีาคม – เมษายน 2557 
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การประชาสัมพันธ์ผา่นทาง Social Network (Facebook) 
www.facebook.com/nfctak 
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กจิกรรมการประชุมสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดตาก  

ปงีบประมาณ 2557 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การประชุมสมาชกิสภาเกษตรกรจังหวัดตาก ครัง้ท่ี ๙/๒๕๕๖ 

เมื่อวันท่ี ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ 

ณ ห้องประชุมสํานักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดตาก 

การประชุมสมาชกิสภาเกษตรกรจังหวัดตาก ครัง้ท่ี ๒/๒๕๕๗ 

เมื่อวันท่ี ๑๔ มนีาคม ๒๕๕๗ 

ณ ห้องประชุมสํานักงานสภาเกษตรกรจังหวัดตาก 

การประชุมสมาชกิสภาเกษตรกรจังหวัดตาก ครัง้ท่ี ๑/๒๕๕๗ 

เมื่อวันท่ี ๑๐ มกราคม ๒๕๕๗ 

ณ ห้องประชุมสํานักงานสภาเกษตรกรจังหวัดตาก 
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การประชุมสมาชกิสภาเกษตรกรจังหวัดตาก คร้ังท่ี ๔/๒๕๕๗ 

เมื่อวันท่ี ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๗ 

ณ ห้องประชุมสํานักงานสภาเกษตรกรจังหวัดตาก 

การประชุมสมาชกิสภาเกษตรกรจังหวัดตาก ครัง้ท่ี ๓/๒๕๕๗ 

เมื่อวันท่ี ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๕๗ 

ณ ห้องประชุมสํานักงานสภาเกษตรกรจังหวัดตาก 

การประชุมสมาชกิสภาเกษตรกรจังหวัดตาก ครัง้ท่ี ๕/๒๕๕๗ 

เมื่อวันท่ี ๒๗ กันยายน ๒๕๕๗ 

ณ ห้องประชุมสํานักงานสภาเกษตรกรจังหวัดตาก 
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ส่วนท่ี 4 

 

 

แผนการดําเนินงาน 

ปีงบประมาณ ๒๕๕๘ 
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แผนการดําเนินงานปีงบประมาณ 2558 
 

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ : พัฒนาคุณภาพชีวิตเกษตรกรบนพื้นฐานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด 
ค่าเป้าหมาย 

กลยุทธ ์ โครงการ ปีฐาน
๒๕๕๗ 

พ.ศ. 
๒๕๕๘ 

พ.ศ. 
๒๕๕๙ 

พ.ศ. 
๒๕๖๐ 

เกษตรกรจั งหวัดตาก น้อม นํา
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ใน
การเสริมสร้างคุณภาพชีวิตท่ีดี มี
ส่วนร่วมในการกําหนดนโยบาย
และวางแผนพัฒนาเกษตรกรรม 
เกิดการรวมกลุ่มเกษตรกรและ
เชื่อมโยงเครือข่ายเพื่อประสาน
ความร่วมมือด้านการผลิตและ
การตลาดอย่างต่อเน่ืองเข้มแข็ง 
และสามารถบริหารจัดการตนเอง
ได้อย่างยั่งยืน  
 

๑. กลุ่ม องค์กร สถาบัน เกษตรกร น้อม
นํ า ป รั ช ญ า เ ศ ร ษ ฐ กิ จ พ อ เ พี ย ง ไ ป
ป ร ะ ยุ ก ต์ ใ ช้ ใ น ก า ร ป ร ะ ก อ บอ า ชี พ
เกษตรกรรมอย่างยั่งยืน เพิ่มขึ้น (ปีละ ๑ 
กลุ่ม) 
 
๒. กลุ่ม องค์กร สถาบัน เกษตรกร มีความ
เข้มแข็งและสามารถบริหารจัดการตนเอง
ให้ดําเนินกิจกรรมของกลุ่มได้อย่างยั่งยืน 
เพิ่มขึ้น (ปีละ ๑ กลุ่ม) 
 
๓. สัดส่วนของการกําหนดนโยบายและ
วางแผนพัฒนาเกษตรกรรมของหน่วยงาน
ท่ีเกี่ยวข้อง เกิดจากกระบวนการมีส่วน
ร่ ว ม ข อ ง เ ก ษ ต ร ก ร  ( แ ผ น พั ฒ น า
เกษตรกรรม ของ สภจ.) เพิ่มขึ้น (ร้อยละ 
๒๐ ต่อปี)  

๒ กลุ่ม 
(ศูนย์ฯ 
กษ.) 

 
๓๑ กลุ่ม 
(สหกรณ์) 

 
 

ร้อยละ 
๒๐ 

 
 
 

๑ กลุ่ม 
 
 
 

๑ กลุ่ม 
 
 
 

ร้อยละ 
๒๐ 

๑ กลุ่ม 
 
 
 

๑ กลุ่ม 
 
 
 

ร้อยละ 
๒๐ 

๑ กลุ่ม 
 
 
 

๑ กลุ่ม 
 
 
 

ร้อยละ 
๒๐ 

๑. สร้างกระบวนการมีส่วน
ร่วมทุกภาคส่วนในการกําหนด
นโยบายและวางแผนการ
พัฒนาเกษตรกรรมอย่างเป็น
ระบบ 
๒. สร้างความเข้มแข็ง กลุ่ม/
องค์กร/สถาบัน เกษตรกร ให้
ส า ม า ร ถ บ ริ ห า ร จั ด ก า ร
ทรัพยากรการเกษตรอย่างมี
ประสิทธิภาพและยั่งยืน 

 

๑. โครงการจัดทําแผนพัฒนา
เกษตรกรรมระดับจังหวัด 
๒. โครงการจัดตั้งและสร้าง
เครือข่ายเกษตรกร 
๓. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ
การปฏิ บั ติ ง าน เครื อ ข่ า ย
ผู้แทนเกษตรกร (เพื่อเป็น
แกนนําในการถ่ายความรู้ใน
ก า ร บ ริ ห า ร จั ด ก า ร ก ลุ่ ม 
องค์กร สถาบันเกษตรให้มี
ความเข้มแข็งและสามารถ
บริหารจัดการตนเองได้) 
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ยุทธศาสตร์ที่ ๑ พัฒนาคุณภาพชีวิตเกษตรกรบนพื้นฐานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

แนวทางพัฒนา/แผนงาน/โครงการ 
วัตถุประสงค์ แนวทางการด าเนินงาน แหล่ง

งบประมาณ 

ระยะเวลาด าเนินการ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ แนวทางพัฒนา แผนงาน/โครงการ 

พ.ศ. 
2557 

พ.ศ.
2558 

พ.ศ.
2559 

พ.ศ.
2560 

๑. สร้าง
กระบวนการมีส่วน
ร่วมทุกภาคส่วนใน
การกําหนด
นโยบายและวาง
แผนการพัฒนา
เกษตรกรรมอย่าง
เป็นระบบ 

๑. โครงการจัดทํา
แผนพัฒนาเกษตร 
กรรมระดับจังหวัด 
 
 

เ พื่ อ ใ ห้ มี ก า ร จั ด ทํ า
แผนพัฒนาเกษตรกรรม
ในระดับจั งหวัด ท่ี เกิ ด
จากการสะท้อนปัญหา
และความต้องการของ
เกษตรผู้ มี ส่ วน ได้ เสี ย
อย่างแท้จริง นําไปสู่การ
เสนอเพื่อแก้ไขปัญหาใน
ระดับผู้กําหนดนโยบาย 

 - รวบรวม และวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐาน
ด้ า นก า ร เ ก ษต ร ระ ดั บ จั ง ห วั ด จ า ก
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 
 - จัดเก็บข้อมูลปัญหาด้านการเกษตร 
และข้อเสนอแนะการแก้ไขปัญหาในพื้นท่ี 
 - เตรี ยมความพร้อมวิทยากร
กระบวนการในการจัดทําแผนฯ และ
ซักซ้อมแนวทางการจัดทําแผน 
- จัดประชุมระดมความเห็นผู้มีส่วนได้เสีย
เกี่ยวกับปัญหาและแนวทางพัฒนาเกษตร
ระดับตําบล อําเภอ จังหวัด 
 - วิเคราะห์ศักยภาพ (SWOT) กําหนด
วิสัยทัศน์ พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร์ 
กลยุทธ์  ตั วชี้ วั ด  จั ด ทํ า โครงการให้
สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ 
 - จัดทําประชาพิจารณ์รับฟังความเห็น
เพื่อปรับปรุงแผนฯ ก่อนนําเสนอสภา
เกษตรกรจังหวัด 

สกช.  
 จัดทํา 

   สกจ.ตาก และ
หน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้อง 

๒. โครงการจัดตั้ง
และสร้างเครือข่าย
เกษตรกร 

เกษตรกรมีส่วนร่วมใน
การแก้ไขปัญหาและ
เสนอแนะแนวทางการ
พั ฒ น า ด้ า น เ ก ษ ต ร 
กรรมในพื้นที่อย่างเป็น
ระบบ 

 - แต่งตั้งคณะผู้ประสานงานระดับ
อําเภอ/มอบหมายอํานาจหน้าท่ี 
 - ประชุมชี้แจงแนวทางการดําเนินงาน 
 - สนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะผู้
ประสานงาน ตามอํานาจหน้าท่ีท่ีกําหนด 

สกช.     สกจ.ตาก และ 
หน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้อง 

 

 

ติดตาม ประเมินผล ทบทวน 
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แนวทางพัฒนา/แผนงาน/โครงการ 
วัตถุประสงค์ แนวทางการด าเนินงาน 

แหล่ง
งบประมาณ 

ระยะเวลาด าเนินการ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ แนวทางพัฒนา แผนงาน/โครงการ พ.ศ. 

2557 
พ.ศ.

2558 
พ.ศ.

2559 
พ.ศ.

2560 
๒. สร้างความ
เข้มแข็ง กลุ่ม/
องค์กร/สถาบัน 
เกษตรกร ให้
สามารถบริหาร
จัดการทรัพยากร
การเกษตรอย่างมี
ประสิทธิภาพและ
ยั่งยืน 
 

๓ .  โ คร งก าร เพิ่ ม
ประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานเครือข่าย
ผู้ แ ท น เ ก ษ ต ร ก ร 
(เพื่อเป็นแกนนําใน
การถ่ายความรู้ ใน
การบริหารจัดการ
กลุ่ม องค์กร สถาบัน
เกษตร ให้ มี ค วาม
เข้มแข็งและสามารถ
บริหารจัดการตนเอง
ได้) 

สร้างความรู้ความเข้าใจ
ด้านการบริหารจัดการ
กลุ่มเกษตรกรแก่กลุ่ม
เกษตรกรแกนนําเพื่อ
เป็นแกนนําในการถ่าย
ความรู้ ในการบริหาร
จั ดการกลุ่ ม  องค์ ก ร 
ส ถ า บั น เ ก ษ ต ร ใ ห้ มี
ค ว า ม เ ข้ ม แ ข็ ง แ ล ะ
สามารถบริหารจัดการ
ตนเองได้ 

 - จัดฝึกอบรมให้ความรู้
ความเข้าใจด้านการสหกรณ์
แก่ผู้แทนเกษตรกรระดับ
ตําบล 
- ผู้แทนเกษตรกรที่ผ่านการ
ฝึกอบรมฯ เป็นวิทยากร
เครือข่าย ถ่ายทอดความรู้
ด้ า น เ ก ษ ต ร ก ร ร ม ที่
เกี่ยวเนื่องกับการประกอบ
อาชีพเกษตรกรรมโดยยึด
ห ลั ก ป รั ชญ า เ ศ ร ษฐ กิ จ
พอเพียงให้กับเกษตรกร/
กลุ่ม/องค์กรเกษตรกร  

สกช./กษ.     กษ.ตาก 
,สหกรณ์จังหวัด

ตาก, 
สกจ.ตาก และ 
หน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้อง 
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ยุทธศาสตร์ที่ ๒ : พัฒนาขีดความสามารถในการผลิต การจัดการสินค้าเกษตร และความม่ันคงในอาชีพ 

เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด 
ค่าเป้าหมาย 

กลยุทธ ์ โครงการ ปีฐาน
๒๕๕๗ 

พ.ศ. 
๒๕๕๘ 

พ.ศ. 
๒๕๕๙ 

พ.ศ. 
๒๕๖๐ 

เกษตรกรมีขีดความสามารถใน
การผลิตและการจัดการสินค้า
เ กษตร  โดยการนํ า ร ะบบ
เกษตรกรรมที่เหมาะสม การ
ร ว ม ก ลุ่ ม เ ก ษ ต ร ก ร  ก า ร
เช่ือมโยงเครือข่ายภายนอก 
ตลอดจนการเข้าถึงแหล่งทุน
เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็ง
ให้กับเกษตรกรในการเพิ่ม
รายได้ที่มั่นคงอย่างต่อเนื่อง 

๑ .  ร า ย ไ ด้ เ ฉ ลี่ ย ของครั ว เ รื อน
เกษตรกรที่ผลิตสินค้ากลุ่มเปูาหมาย
เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕ ในปี 
พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 
๒. สัดส่วนของสินค้าเกษตรกรที่
ได้รับการรับรองมาตรฐานความ
ปลอดภัยเพิ่มขึน้อย่างต่อเนื่อง 
 
๓. การพัฒนาระบบคมนาคมขนส่ง
และศู นย์ ร วบรวมผลผลิ ต และ
กระจายสินค้าเกษตร เพิ่มขึ้น  
 
๔. ต้นทุนการผลิตกลุ่มสินค้าเกษตร 
เปูาหมาย (ข้าว ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ 
มันสําปะหลัง โคขุน) ลดลง (ร้อยละ 
๒ ต่อปี) 

 เพิ่มขึ้น
ร้อยละ ๒ 

 
 

เพิ่มขึ้น 
 
 

เพิ่มขึ้น 
 
 

ลดลง 
ร้อยละ ๒ 

 
 
 

เพิ่มขึ้น
ร้อยละ ๒ 

 
 

เพิ่มขึ้น 
 
 

เพิ่มขึ้น 
 
 

ลดลง 
ร้อยละ ๒ 

 

เพิ่มขึ้น
ร้อยละ ๒ 

 
 

เพิ่มขึ้น 
 
 

เพิ่มขึ้น 
 
 

ลดลง 
ร้อยละ ๒ 

 

๑. พัฒนาประสิทธิภาพการ
ผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัย 
ตอบสนองความต้องการของ
ตลาด 
๒. สร้างมูลค่าเพิ่ม และการ
ลดต้นทุนในการผลิตสินค้า
เกษตร ให้สามารถแข่งขันได้ 
๓. พัฒนาระบบคมนาคม
ขนส่งและศูนย์กลางในการ
รวบรวมผลผลิตและกระจาย
สินค้าเกษตร 

 

๑ .  โค ร งกา รสนับสนุ น
นโยบายรักษาเสถียรภาพ
ราคาสิ นค้ า เกษตรและ
แก้ไขปัญหาด้านการเกษตร
อื่น 
๒. โครงการข้าวครบวงจร 
๓. โครงการข้าวโพดเลี้ยง
สัตว์ครบวงจร 
๔. โครงการมันสําปะหลัง
ครบวงจร 
๕. โครงการโคเนื้อครบ
วงจร 
๖. โครงการส่งเสริมการ
ปลูกหญ้าเนเปียร์ทดแทน
พื้ น ที่ ป ลู ก ข้ า ว แ ล ะ มั น
สําปะหลังที่ไม่เหมาะสม  
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ยุทธศาสตร์ที่ ๒  พัฒนาขีดความสามารถในการผลิต การจัดการสินค้าเกษตร และความม่ันคงในอาชีพ 

แนวทางพัฒนา/แผนงาน/โครงการ 
วัตถุประสงค์ แนวทางการด าเนินงาน แหล่ง

งบประมาณ 

ระยะเวลาด าเนินการ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ แนวทางพัฒนา แผนงาน/โครงการ 

พ.ศ. 
2557 

พ.ศ.
2558 

พ.ศ.
2559 

พ.ศ.
2560 

๑. พัฒนา
ประสิทธิภาพการ
ผลิตสินค้าเกษตร
ปลอดภัย 
ตอบสนองความ
ต้องการของตลาด 
๒. สร้างมูลค่าเพิ่ม 
และการลดต้นทุน
ในการผลิตสินค้า
เกษตร ให้สามารถ
แข่งขันได้ 
๓. พัฒนาระบบ
คมนาคมขนส่งและ
ศูนย์กลางในการ
รวบรวมผลผลติ
และกระจายสินค้า
เกษตร 
 

๑. โครงการสนับสนุน
นโยบายรักษา
เสถียรภาพราคา
สินค้าเกษตรและ
แก้ไขปัญหาด้าน
การเกษตรอื่น 

เพื่อรับฟังความคิดเห็นหา
ข้อสรุปประเด็นปัญหาท่ีมี
ผลกระทบต่อการประกอบ
อาชีพ เกษตรกรรมขอ ง
เกษตรกร และการบริหาร
จัดการขององค์กรเกษตรกร  
รวบรวม วิเคราะห์สภาพ
ปัญหา เสนอหน่วยงานที
เกี่ยวข้องดําเนินการแก้ไข
ปัญหา 

- จัดสัมมนา เกษตรกร สมาชิกสภาฯ 
องค์กรเกษตรกร รับฟังประเด็นปัญหา 
แนวทางปูองกัน/แก้ไข ปัญหาเร่งด่วนท่ี
มีผลกระทบต่อเกษตรกร/การบริหาร
จัดการขององค์กรเกษตรกร 
 - ประสานข้อมูลหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 
ประมวลผลหาข้อสรุป เสนอหน่วยงาน
ในพื้นท่ีพิจารณาแก้ไขปัญหาเบื้องต้น 
 - จัดทําข้อเสนอแนะเชิงนโยบายส่งต่อ 
สกช .  ประมวลผลภาพรวม เสนอ
แนวทางกําหนดนโยบายแก้ไขปัญหา 

สกช.     สกจ.ตาก และ
หน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้อง 

๒. โครงการข้าวครบ
วงจร 
 

๑ . เพื่อส่ง เสริมและ
สนับสนุนให้เกษตรกรผลิต
ข้าวปลอดภัย ลดต้นทุนการ
ผลิ ตข้ า ว  เพิ่ ม ราย ได้ ใน
ครัวเรือนเกษตรกร 
๒. เพื่อส่ง เสริมการผลิต
เมล็ดพันธุ์ ข้ าวเพื่ อ ใช้ ใน
ชุมชน/จําหน่าย เพิ่มโอกาส
ทางการแข่งขันและรองรับ
ก า ร เ ข้ า สู่ ป ร ะ ช า ค ม
เ ศ ร ษ ฐ กิ จ อ า เ ซี ย น 
๓. เชื่อมโยงกลุ่มผู้ผลิตและ
ผู้รับซ้ือ 

 - ประชุมกําหนดวิธีการ 
 -  ชี้แจงการดําเนินงานโครงการฯ 
กลุ่มเปูาหมาย คือ เกษตรกร และ
ผู้ประกอบการ(รับซ้ือ) สหกรณ์, โรงสี 
ฯลฯ 
- อบรมถ่ายทอดความรู้ การลดต้นทุน 
เทคโนโลยีการผลิตข้าวปลอดภัย และ
การผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว การบริหาร
จั ด ก า ร อ ง ค์ ก ร  ( ส ห ก ร ณ์ ,  ก ลุ่ ม
เกษตรกร) 
- ปรับปรุงพื้นท่ี/สนับสนุนปัจจัยการ
ผลิต แก่กลุ่มเกษตรกร/สหกรณ์  
- ติดตาม/ตรวจสอบมาตรฐานแปลง
และผลผลิต /ให้คําแนะนํา 

กษ.  
 

   สนง.กษ.ตาก
,สนง.กจ.ตาก
,พด.ตาก, สนง.
สหกรณ์ตาก, 
ศูนย์เมล็ดพันธุ์
ข้าวลําปาง, ชป.
ตาก, สนง.
พาณิชย์จังหวัด
ตาก,สนง.การค้า
ภายในจังหวัด
ตาก,ข้าวจังหวัด
ตาก,สกจ.ตาก 
และหน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้อง 
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แนวทางพัฒนา/แผนงาน/โครงการ 
วัตถุประสงค์ แนวทางการด าเนินงาน 

แหล่ง
งบประมาณ 

ระยะเวลาด าเนินการ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ แนวทางพัฒนา แผนงาน/โครงการ 

พ.ศ. 
2557 

พ.ศ.
2558 

พ.ศ.
2559 

พ.ศ.
2560 

 ๓. โครงการข้าวโพด
เลี้ยง 
สัตว์ครบวงจร 

๑ . เพื่อส่ง เสริมและ
สนับสนุนให้เกษตรกรผลิต
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ลดต้นทุน
การผลิต   
๒. เพื่อส่ง เสริมการผลิต
เมล็ดพันธุ์ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์
ใช้ในชุมชน/จําหน่าย  
เพื่ อ เพิ่ ม โอกาสทางการ
แข่งขันและรองรับการเข้าสู่
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
๓. เชื่อมโยงกลุ่มผู้ผลิตและ
ผู้รับซ้ือ 
 

- จัดประชุมคณะทํางาน และ
หน่วยงาน ท่ี เกี่ ย วข้ อง  กํ าหนด
ปฏิทินการดําเนินงาน 
- จั ด ป ร ะ ชุ ม เ ก ษ ต ร ก ร ก ลุ่ ม 
เปูาหมาย เพื่อชี้แจงการดําเนินงาน
โครงการ  / คัด เลือกเกษตรกร
กลุ่มเปูาหมายเข้าร่วมโครงการ 
- อบรมถ่ายทอดความรู้  การลด
ต้นทุน, เทคโนโลยีการผลิตข้าวโพด
เลี้ยงสัตว ์และการผลิตเมล็ดพันธุ์ 
- ปรับปรุงพื้นท่ีก่อนดําเนินงาน 
- ติดตาม/ตรวจสอบมาตรฐานแปลง
และผลผลิต /ให้คําแนะนํา 

กษ.     สนง.กษ.ตาก,สนง.กจ.
ตาก,พด.ตาก, ศวพ.
ตาก,สนง.สหกรณ์ตาก
, ศูนย์วิจัยพืชไร่
นครสวรรค์,พาณิชย์
จังหวัดตาก,การค้า
ภายในจังหวัดตาก
,สกจ.ตาก และ
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

๔. โครงการมัน
สําปะหลัง 
ครบวงจร 

ส่งเสริมและพัฒนาความ
เข้ ม แข็ ง ใ นก า รผลิ ตมั น
สําปะหลังแก่ เกษตรกรผู้
ปลูกมันสําปะหลัง พร้อมท้ัง
คัดเลือกแหล่งสาธิตและ
วิจัยสายพันธุ์ เพิ่มผลผลิต 
พัฒนาการจัดการองค์กร 
ก า ร ปลู ก มั น สํ า ป ะ ห ลั ง 
การรวบรวม แปรรูป และ
พัฒนาผลิตภัณฑ์ การตลาด 
ต ล อ ด จ น ก า ร วิ จั ย เ พื่ อ
พัฒนาการผลิต 

- จัดประชุมคณะทํางาน และหน่วย 
งานท่ีเกี่ยวข้อง  
- กํ าหนดกลุ่ ม เ กษตรกร /พื้ น ท่ี
เปูาหมาย  
- อบรมถ่ายทอดความรู้การลด
ต้นทุน เพิ่มผลผลิต ปรับปรุงดิน 
- ส่งเสริมกลุ่มเกษตรกรให้มีศูนย์
รวมลานตาก 
 - สร้างความสัมพันธ์และพัฒนา
เครือข่ายระหว่างผู้ผลิต ผู้แปรรูปผู้
จําหน่าย และผู้ใช้ประโยชน์ 

กษ.  
 

   สนง.กษ.ตาก,สนง.กจ.
ตาก,พด.ตาก, ศวพ.
ตาก, สนง.สหกรณ์
ตาก, ศูนย์วิจัยพืชไร่
นครสวรรค์,พาณิชย์
จังหวัดตาก,การค้า
ภายในจังหวัดตาก
,สกจ.ตาก, วิทยาลัย
เกษตรฯ, โรงงานแม่
สอดสตาร์ชจํากัด และ
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

 

 



 

 

145 

 

แนวทางพัฒนา/แผนงาน/โครงการ 
วัตถุประสงค์ แนวทางการด าเนินงาน แหล่ง

งบประมาณ 

ระยะเวลาด าเนินการ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ แนวทางพัฒนา แผนงาน/โครงการ 

พ.ศ. 
2557 

พ.ศ.
2558 

พ.ศ.
2559 

พ.ศ.
2560 

 ๕. โครงการโคเนื้อ 
ครบวงจร 

เพื่อส่งเสริมและพัฒนาความ
เข้มแข็งในการเลี้ยงโคเน้ือแก่
กลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงโค  ท้ังใน
ด้านการจัดการองค์กร การ
เลี้ยงโคเน้ือ การควบคุมโรค
และสุขาภิบาลสัตว์ การตลาด 
ตลอดจนการวิจัยเพื่อพัฒนา
งาน 
 

-  ประชุมคณะทํางานฯ  กําหนด
วิธีการดําเนินงาน 
- คัดเลือกเกษตรกรและแหล่งเรียนรู้
การเลี้ยงโค 
 - จัดการฝึกอบรมและทัศนศึกษา
เพื่อให้ความรู้และประสบการณ์การ
เลี้ยงโคเนื้อแก่เกษตรกร 
- สนับสนุนแม่โคพันธุ์ดี/ส่งเสริม
แปลงปลูกพืชอาหารสัตว์ 
- เชื่อมโยงกลุ่มผู้เลี้ยงโคและกลุ่ม
ผู้ผลิตอาหารสัตว์ (ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์
, มันสําปะหลัง) 
 - ติดตาม/ตรวจสอบมาตรฐาน
แปลงและผลผลิต /ให้คําแนะนํา 

กษ.     ปศจ.ตาก, ศูนย์
วิยัยและบํารุง
พันธุ์สัตว์, 
สหกรณ์ตาก, 
(นกส.๓ สทพ. 
นทพ.),พาณิชย์
จังหวัดตาก,
การค้าภายใน
จังหวัดตาก
,สกจ.ตาก และ
หน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้อง 

๖. โครงการส่งเสรมิ
การปลูกหญ้าเน
เปียร์ทดแทนพ้ืนท่ี
ปลูกข้าวและ 
มันสําปะหลังที่ไม่
เหมาะสม  

1. ลดพื้นท่ีปลูกข้าวและมัน
สําปะหลังในเขตท่ีเหมาะสม
น้อยและไม่เหมาะสม 
๒. แก้ไขปัญหาปริมาณผลผลิต
ข้ า ว  และมันสํ าปะหลั ง ไม่
สอดคล้องกับปริมาณความ
ต้องการ 
๓. เกษตรกรสามารถผลิตพืช
อาหารสัตว์เพื่อจําหน่าย หรือ
ผลิตเพื่อการเลี้ยงโคเน้ือของ
ตนเองได ้
๔. ขยายผลสู่การศึกษาการตั้ง
โรงงานไฟฟูาชีวมวล 

- กําหนดแนวเขตพื้นท่ีดําเนินงาน
โครงการฯ ต.วังประจบ อ.เมืองตาก  
จ.ตากและคัดเลือกเกษตรกรเข้าร่วม
โครงการฯ พื้นท่ีเปูาหมาย ๕๐๐ ไร่ 
- อบรมให้ความรู้เรื่องการปลูกพืช
อาหารสัตว์ (หญ้าเนเปียร์ ๑) 
- สนับสนุนกล้าพันธุ์หญ้าเนเปียร์ 
- ติดตามผลการดําเนินการ บูรณา
การหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องขยายผล
โครงการเพิ่มเติม   

กษ.  
 

   กจ.ตาก,ปศจ.
ตาก,ชป.ตาก, 
พด.ตาก, อบต.
ในพื้นท่ี และ
หน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้อง 
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ยุทธศาสตร์ที่ ๓ : บริหารจัดการทรัพยากรการเกษตรอย่างมีประสิทธิภาพ และสร้างสมดุลในระบบนิเวศน์อย่างย่ังยืน 

เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด 
ค่าเป้าหมาย 

กลยุทธ ์ โครงการ ปีฐาน
๒๕๕๗ 

พ.ศ. 
๒๕๕๘ 

พ.ศ. 
๒๕๕๙ 

พ.ศ. 
๒๕๖๐ 

๑. ทรัพยากรทาง
การเกษตร ดิน น้ํา 
ตลอดจนปจัจัยการผลิต
ทางการเกษตรไดร้ับการ
พัฒนา ปรับปรุง และ
ฟื้นฟูให้มีความอุดม
สมบูรณ์อย่างมี
ประสิทธิภาพและทั่วถึง 
๒. ระบบนเิวศน์มีความ
สมดลุ โดยการอนุรักษ์ 
ฟื้นฟู ทรัพยากร 
ธรรมชาติ และ
สิ่งแวดล้อมอยา่งจริงจัง 
และปัจจยัผลผลิตทาง
การเกษตรมีความอดุม
สมบูรณ์อย่างยั่งยืน 
 

๑ .  มี ก า รศึ กษาแนวทาง ขยาย /
ปรับปรุง พื้นที่ชลประทานครอบคลุม
ทุกอําเภอจังหวัดตาก และดําเนินการ
เพิ่มพื้นที่ชลประทานได้ไม่น้อยกว่า
ร้ อยละ  ๕  ต่ อปี  ต ามแผนงาน /
โครงการ 
 
 
๒. ทรัพยากรดิน น้ํา ปุาไม้ ได้รับการ
ฟื้นฟู โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน 
(ไม่น้อยกว่าปีละ ๑,๐๐๐ ไร่) 
 
๓. สัดส่วนนักท่องเที่ยวในแหล่ ง
ท่องเที่ยวเชิงเกษตรเพิ่มขึ้น (ร้อยละ 
๒ ต่อปี) 
 
 
 

๑๐๓,๘๕๘ 
ไร ่
 
 
 
 
- 
 
 
- 

เพิ่มขึ้น
ร้อยละ ๕ 

 
 
 
 

๑,๐๐๐ ไร ่
 
 

เพิ่มขึ้น
ร้อยละ ๒ 

 
 
 

เพิ่มขึ้น
ร้อยละ ๕ 

 
 
 
 

๑,๐๐๐ ไร ่
 
 

เพิ่มขึ้น 
ร้อยละ ๒ 

เพิ่มขึ้น
ร้อยละ ๕ 

 
 
 
 

๑,๐๐๐ ไร ่
 
 

เพิ่มขึ้น
ร้อยละ ๒ 

๑. พัฒนาและปรับปรุงระบบ
ชลประทานเพื่อการเกษตรให้มี
ประสิทธิภาพและเป็นไปอย่าง
ทั่วถึง 
๒. ฟื้นฟูทรัพยากรการผลิตทาง
การเกษตรเพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพ
การผลิตและลดต้นทุน 
๓. สนับสนุนการผลิตสินค้า
เกษตร โดยใช้หลักการความ
ยั่ ง ยื น ถ า ว ร ข อ ง ร ะ บ บ ปุ า 
ธรรมชาติมาเป็นแนวทางในการ
ทําการเกษตร (วนเกษตร) 
๔. ส่งเสริมและสนับสนุนแหล่ง
ท่องเที่ยวเชิงเกษตร 

 

๑. โครงการศึกษาแนวทาง
ขย า ย /ป รั บ ป รุ ง  พื้ น ที่
ชลประทาน และบริหาร
จัดการน้ําอย่างเหมาะสม 
๒  โ ค ร ง ก า ร ชุ ม ช น อ ยู่
ร่วมกับปุาอย่างยั่งยืน  
๓. โครงการส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวเชิงเกษตร 
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ยุทธศาสตร์ที่ ๓  บริหารจัดการทรัพยากรการเกษตรอย่างมีประสิทธิภาพ และสร้างสมดุลในระบบนิเวศน์อย่างย่ังยืน 

แนวทางพัฒนา/แผนงาน/โครงการ 
วัตถุประสงค์ แนวทางการด าเนินงาน 

แหล่ง
งบประมาณ 

ระยะเวลาด าเนินการ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ แนวทางพัฒนา แผนงาน/โครงการ 

พ.ศ. 
2557 

พ.ศ.
2558 

พ.ศ.
2559 

พ.ศ.
2560 

๑ .  พั ฒ น า แ ล ะ
ป รั บ ป รุ ง ร ะ บ บ
ช ล ป ร ะ ท า น เ พื่ อ
การเกษตรให้มีประ
สิทธิ ภาพและเป็นไป
อย่างทั่วถึง 
๒. ฟื้นฟูทรัพยากร
ก า ร ผ ลิ ต ท า ง
การเกษตรเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิ ภ าพการ
ผลิตและลดต้นทุน 
๓. สนับสนุนการผลิต
สินค้าเกษตรกร โดย
ใชห้ลักการความ
ยั่งยืนถาวรของระบบ
ปุา ธรรมชาติมาเป็น
แนวทางในการทํา
การเกษตร (วน
เกษตร) 
๔. ส่งเสริมและ
สนับสนุนแหล่ง
ท่องเท่ียวเชิงเกษตร 

 

๑. โครงการศึกษาแนว
ทางการขยาย/
ปรับปรุง พื้นท่ี
ชลประทาน และ
บริหารจัดการน้ําอย่าง
เหมาะสม 
 

๑.  เพิ่ มประสิทธิ ภ าพการ
บ ริ ห า ร จั ด ก า ร นํ้ า  แ ล ะ
ปรับปรุงระบบชลประทานให้
สามารถใช้งานได้อย่างเต็ม
ประสิทธิภาพ 
๒. เพิ่มพื้น ท่ีชลประทานใน
พื้นท่ีท่ีมีศักยภาพเพ่ิมเติม 

๑. ศึกษาความเหมาะสมและความ
คุ้ ม ค่ า ก า ร ดํ า เ นิ น ก า ร เ พิ่ ม พื้ น ท่ี
ชลประทานตามพื้นท่ี ท่ี เกษตรกร /
อปท. เสนอความต้องการ 
๒. ปรับปรุ งระบบชลประทานให้
ส า ม า ร ถ ใ ช้ ง า น ไ ด้ อ ย่ า ง เ ต็ ม
ประสิทธิภาพ 
๓. ส่งเสริมการรวมกลุ่มผู้ใช้นํ้าให้มีส่วน
ร่ วมในการบริ หารจั ดการนํ้าอย่ าง
เหมาะสม 

กษ.,อบจ.,
อบต. 

 
 

   กษ./ชป./
มท./อบจ./
อบต./
โครงการ
ชลประทาน
ตาก 

๒. โครงการชุมชนอยู่
ร่วมกับปุาอย่างยั่งยืน 
( โดยการปลูกพืชคืน
ปุาปลอดภัยจาก
สารพิษ) 
 
 
 
 

1. เพื่อลดปัญหาการบุกรุกปุา
รั ก ษ า ส ม ดุ ล ท รั พ ย า ก ร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้
อยู่คู่กับชุมชนอย่างยั่งยืน 
๒. ส่งเสริมและสนับสนุนให้มี
ก ารปรั บ เปลี่ ยน ระบบพื ช
เชิงเดี่ยวสู่การทําวนเกษตร 
๓. เพื่อลดการใช้สารเคมีและ
ปุ๋ยเคมีให้น้อยลง 
๔. เพื่อเพิ่มความสามัคคีใน
กลุ่มเกษตรกร 
๕. เพื่อให้เกษตรกรผู้ผลิตมี
สุ ขภาพดี และผลผลิ ต ท่ี ได้
ปลอดภัยสําหรับผู้บริโภค 
๖. ลดต้นทุนการผลิตของ
เกษตรกร  

๑. สํารวจพื้นท่ีและจํานวนเกษตรกรท่ี
ต้องการเข้าร่วมโครงการฯ ในพื้นท่ีท่ีมี
ปัญหาการบุกรุกปุา และมีปัญหาท่ีดินทํา
กิน 
๒. อบรมให้ความรู้เรื่องการปลูกพืช
ระบบวนเกษตรกร การทําปุ๋ยอินทรีย์ 
๓. สนับสนุนกล้าพันธุ์พืช ท่ีมีความ
เหมาะสมกับกับพื้นท่ี ผลผลิตเป็นท่ี
ต้องการของตลาด อาทิ บุก, กาแฟ,  
ลูกเนียง เป็นต้น   
๔.  ส่ งมอบกล้ าพันธุ์ ให้ เกษตรกร
ผู้เข้าร่วมโครงการฯ ปลูกในพื้นท่ี /
เกษตรกรดําเนินการ 
๕. ติดตามผลการดําเนินการ บูรณา
การหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องขยายผล
โครงการเพิ่มเติม   

กษ./ทส.     สนง.ทสจ.
ตาก, 
กจ.ตาก สภจ.
ตาก และ
หน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้อง 
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แนวทางพัฒนา/แผนงาน/โครงการ 
วัตถุประสงค์ แนวทางการด าเนินงาน 

แหล่ง
งบประมาณ 

ระยะเวลาด าเนินการ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ แนวทางพัฒนา แผนงาน/โครงการ พ.ศ. 

2557 
พ.ศ.

2558 
พ.ศ.

2559 
พ.ศ.

2560 
 ๔. โครงการส่งเสรมิ

การท่องเที่ยวเชิง
เกษตร 

เ พื่ อ ส่ ง เ ส ริ ม ก า ร
แลกเปลี่ยนความรู้ และ
ป ร ะ ส บ ก า ร ณ์ ใ น ก า ร
ป ร ะ ก อ บ อ า ชี พ ข อ ง
เกษตรกรจังหวัดตากกับ
เ ก ษ ต ร ก ร จั ง ห วั ด อื่ น 
เกษตรกรในประชาคม
เ ศ ร ษ ฐ กิ จ อ า เ ซี ย น 
ตลอดจนเกษตรกรจาก
ภูมิภาคอื่น ซึ่งจะส่งผลให้
เกิดการพัฒนางานและ
คุณภาพชีวิตได้เป็นอย่างดี 

๑. สํารวจจุดท่องเที่ยวเชิง
เกษตร  
๒. ประสานงานกับสถานที่
ท่ อ ง เ ที่ ย ว เ ชิ ง เ ก ษ ต ร ที่
เกี่ยวข้องเพื่อการดําเนินงาน
ร่วมกัน 
๔. เช่ือมโยงผู้ให้บริการการ
ท่องเที่ยวเชิงเกษตร 
๕. ประชาสัมพันธ์ 
 

กระทรวง
ท่องเที่ยว
และกีฬา 

(กท.) 

    สนง.ท่องเที่ยว
และกีฬาจังหวัด
ตาก, กษ.ตาก, 
อบต., อบจ. 
สนง.จ.ตาก, และ
หน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้อง 
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ยุทธศาสตร์ที่ ๔ : ส่งเสริมงานวิจัย พัฒนา และถ่ายทอดเทคโนโลยีทางการเกษตร 

เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด 
ค่าเป้าหมาย 

กลยุทธ ์ โครงการ ปีฐาน
๒๕๕๗ 

พ.ศ. 
๒๕๕๘ 

พ.ศ. 
๒๕๕๙ 

พ.ศ. 
๒๕๖๐ 

ภาคเกษตรกรรมจังหวัด
ตากนํางานวิจัยและ
พัฒนาไปสู่การปฏิบัติ
อย่างเป็นรูปธรรม และ
ถ่ายทอดเทคโนโลยี
ทางการเกษตรอย่าง
ต่อเนื่องเพื่อพัฒนา
คุณภาพผลผลติสู่
มาตรฐานสากล 
 

๑. มีการวิ เคราะห์ศักยภาพ
สินค้ า เกษตรที่ เ หมาะสมกับ
สภาพพื้นที่อย่างรอบด้าน อย่าง
น้อย ๑ ชนิดสินค้า/ปี 
 
๒.  เกษตรกร  นํ าภู มิ ปัญญา
ท้องถิ่น/สัมมาชีพต้นแบบด้าน
การเกษตร ไปประยุกต์ใช้ในการ
ประกอบอาชีพเกษตรกรรมสร้าง
มูลค่าเพิ่ม/ลดต้นทุนการผลิต 
สามารถเพิ่มรายได้/ลดรายจ่าย
ครัวเรือน ได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 
๕ 
 

 ๑ ชนิด 
 
 
 

ร้อยละ ๕ 

๑ ชนิด 
 
 
 

ร้อยละ ๕ 

๑ ชนิด 
 
 
 

ร้อยละ ๕ 

๑. ส่งเสริมและสนับสนุนให้มี
การศึกษาวิเคราะห์ศักยภาพสินค้า
เกษตรที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ 
๒. ส่งเสริมให้มีการนําภูมิปัญญา
ท้องถิ่น/แปลงสัมมาชีพต้นแบบ เป็น
แหล่ ง เ รี ยนรู้ /ศึ กษาดู ง าน ให้ กั บ 
ยุวเกษตรกร/เกษตรกร เพื่อนําไป
ประยุกต์ใช้ในการประกอบอาชีพ
เกษตรกรธรรมชาติมาเป็นแนวทางใน
การทําการเกษตร (วนเกษตร) 

๑ .  โ ค ร ง ก า ร วิ เ ค ร า ะ ห์
ศักยภาพสินค้ า เกษตรที่
เหมาะสมกับสภาพพื้นที่  
๒ .  โ ค ร ง ก า ร ย ก ร ะ ดั บ
ความคิดติดอาวุธทางปัญญา
สร้างสัมมาชีพท่ัวแผ่นดิน 
๓. โครงการสื่อสารข้อมูล
ด้านการเกษตรสู่เกษตรกร 
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ยุทธศาสตร์ที่ ๔  ส่งเสริมงานวิจัย พัฒนา และถ่ายทอดเทคโนโลยีทางการเกษตร 

แนวทางพัฒนา/แผนงาน/โครงการ 
วัตถุประสงค์ แนวทางการด าเนินงาน 

แหล่ง
งบประมาณ 

ระยะเวลาด าเนินการ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ แนวทางพัฒนา แผนงาน/โครงการ 

พ.ศ. 
2557 

พ.ศ.
2558 

พ.ศ.
2559 

พ.ศ.
2560 

๑. ส่งเสริมและ
สนับสนุนให้มี
การศึกษาวิเคราะห์
ศักยภาพสินคา้
เกษตรที่เหมาะสม
กับสภาพพ้ืนท่ี 

๑. โครงการศึกษา
วิเคราะห์ศักยภาพ
สิ น ค้ า เ ก ษ ต ร ที่
เหมาะสมกับสภาพ
พื้นที่  
 

เพื่อให้มีข้อมูลด้านการ
ผลิต และการตลาด ราย
พืช เพื่ อประกอบการ
ตัดสินใจวางแผนการ
ปูองกันแก้ไขปัญหา และ
พัฒนาของหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง ตลอดจน
ประกอบการตัดสินใจใน
การประกอบอาชีพให้กับ
เกษตรกร 

๑ .  ศึ ก ษ า  วิ เ ค ร า ะ ห์  ข้ อ มู ล
ศักยภาพสินค้าเกษตรท่ีเหมาะสม
กับพื้นท่ี  
๒. ศึกษาความเหมาะสมรายชนิด 
ท้ังด้านการผลิต การตลาด,ปัจจัย
สนับสนุน และปัจจัยเสี่ยง 
๓. ศักยภาพและความต้องการ
ของเกษตรกรในพื้นท่ี  

พณ./กษ.     กษ.ตาก,กจ.ตาก, 
ปศจ.ตาก, ประมง

จังหวัดตาก, 
พาณิชย์จังหวัด
ตาก, การค้า

ภายในจังหวัดตาก
และหน่วยงานท่ี

เกี่ยวข้อง 

๒. ส่งเสริมใหม้ีการ
นําภูมิปัญญา
ท้องถิ่น/แปลง
สัมมาชีพต้นแบบ 
เป็นแหล่งเรียนรู/้
ศึกษาดูงานให้กับ
ยุวเกษตรกร/
เกษตรกร เพื่อ
นําไปประยุกต์ใช้
ในการประกอบ
อาชีพเกษตรกร
ธรรมชาต ิ

๒. โครงการยกระดับ
ความคิ ดติ ดอาวุ ธ
ท า ง ปั ญ ญ า ส ร้ า ง
สัมมาชีพท่ัวแผ่นดิน 
 
 
 
 

เกษตรมีแหล่งเรียนรู้และ
โอกาสในการเรียนรู้ 
ภูมิปัญญาสัมมาชีพเด่น
ของจังหวัด และสามารถ
นําไปประยุกต์ใช้ในการ
ประกอบอาชีพเกษตรให้
เหมาะสมกับสภาพพื้นที่
ของตนเองได้ 

๑.  คัด เลือกสั มมาชีพต้นแบบ 
จังหวัดละ ๒ แห่ง (๒ อาชีพ) 
๒. สนับสนุนวัสดุการผลิต และ
เตรียมความพร้อมแปลงสัมมาชีพ
ต้ น แบบ  แล ะจั ด ทํ า เ ป็ น ฐ า น
ถ่ า ย ท อ ด อ ง ค์ ค ว า ม รู้ ใ ห้ กั บ
เกษตรกรที่สนใจ 
๓. นําเกษตรกรที่ให้ความสนใจเข้า
ฝึกอบรม/ศึกษาดูงาน 
๔. ติดตาม ประสาน ให้คําแนะนํา 
๕. ประมวลผลองค์ความรู้จาก
แปลงสัมมาชีพต้นแบบ เผยแพร่
ประชาสัมพันธ ์

สกช. 
 
  

    สกจ.ตาก และ
หน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้อง 

 

ปรับปรุง/พัฒนาแปลงสัมมาชีพต้นแบบ 

จัดฝึกอบรม/ศึกษาดูงาน/พัฒนาองค์ความรู้ 
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แนวทางพัฒนา/แผนงาน/โครงการ 
วัตถุประสงค์ แนวทางการด าเนินงาน 

แหล่ง
งบประมาณ 

ระยะเวลาด าเนินการ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ แนวทางพัฒนา แผนงาน/โครงการ 

พ.ศ. 
2557 

พ.ศ.
2558 

พ.ศ.
2559 

พ.ศ.
2560 

 ๓. โครงการสื่อสาร
ข้อมูลด้าน
การเกษตรสู่
เกษตรกร 

 

๑ . )  เ ผ ยแพร่ ผลกา ร
ดํ า เ นิ น ง า น ข อ ง
หน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง
ด้ า น ก า ร เ ก ษ ต ร สู่
เ ก ษ ต ร ก ร  อ ง ค์ ก ร
เ ก ษ ต ร ก ร  แ ล ะ
ประชาชนท่ัวไป 
๒.) สร้างการมีส่วนร่วม
ของเกษตรกร องค์กร
เ ก ษ ต ร ก ร  แ ล ะ
ประชาชนท่ัวไป 
๓.) รับรู้ความต้องการ
ของเกษตรกร องค์กร
เกษตรกร ประชาชน
ทั่วไป 
 

จัดทําสื่อประชาสัมพันธ์ผ่าน 
สื่อวิทยุ/Social Network/
บ อ ร์ ด ป ร ะ ช า สั ม พั น ธ์ /
จดหมายข่าว นําเสนอข้อมูล
ก า ร ดํ า เ นิ น ง า น ข อ ง
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องภาค
เกษตรกรรม/ข้อมูลข่าวสาร
ด้ านการ เกษตรที่ สํ า คัญ 
ต ล อ ด จ น น โ ย บ า ย ข อ ง
ภาค รั ฐ ที่ เ กี่ ย ว ข้ อ ง ด้ า น
การเกษตร 
 

สกช. 
 
  

    สกจ.ตาก และ
หน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้อง 
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ภาคผนวก 
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ข้อมูลรายชื่อสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวดัตาก 
 

 

ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดตาก 

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

รองประธานสภาเกษตรกรจังหวัดตาก คนที่ 1 

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

รองประธานสภาเกษตรกรจังหวัดตาก คนที่ ๒ 

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

สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดตาก 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดตาก (ประเภทผู้ทรงคุณวุฒิ) 

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

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

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

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

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

 

คําสั่งสภาเกษตรกรจังหวัดตาก 

ที่ 12/2556 

เรื่อง  แก้ไขคําสั่งแต่งตั้งคณะทํางานสภาเกษตรกร 9 อาํเภอ จังหวัดตาก 
 

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

ตามคําสั่งสภาเกษตรกรจังหวัดตาก ที่ 9/2556 ลงวันที่ 10 พฤษภาคม 2556 
เรื่อง ยกเลิกคําสั่งสภาเกษตรกรจังหวัดตาก และแต่งตั้งคณะทํางานสภาเกษตรกร 9 อําเภอ จังหวัด
ตาก นั้น 

เพื่อให้การดําเนินการของคณะทํางานฯ เป็นไปตามแนวทางของสภาเกษตรกร
แหง่ชาติ อาศัยอํานาจตามความใน มาตรา ๓๓ (๘) แห่งพระราชบัญญัติสภาเกษตรกรแห่งชาติ พ.ศ.
๒๕๕๓ ประกอบกับมตทิี่ประชุมสภาเกษตรกรจังหวัดตาก ครั้งที่ 9/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 
2556 จึงเห็นควรแก้ไขคําสั่งสภาเกษตรกรจังหวัดตากที่ 9/2556 ดังกล่าว โดยให้มีองค์ประกอบ
คณะทํางานแตล่ะอําเภอและอํานาจหน้าที่ ดังนี ้

อําเภอวังเจ้า 
1. นายสงคราม แก้วประดิษฐ ์  สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดตาก  ประธานคณะทํางาน 

2. นายเจรญิ  ออ่นแก้ว  สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดตาก      รองประธานคณะทํางาน 

3. นายสรวศิ  ปั้นวงศ์  ผู้แทนเกษตรกรระดับตําบล       คณะทํางาน 

4. นายพนม  สินสอน   ผู้แทนเกษตรกรระดับตําบล       คณะทํางาน 

5. นายสมเกียรต ิ จิตตรีพรต  ผู้แทนเกษตรกรระดับหมูบ้่าน คณะทํางาน 

6. นายบุญส่ง  สมุทรธารนิทร์  ผู้แทนเกษตรกรระดับหมูบ้่าน คณะทํางาน 

7. นางรัตนาภรณ์  โคกขํา  ผู้แทนเกษตรกรระดับหมูบ้่าน คณะทํางาน 

8. นายวราห์  นายกตน้  ผู้แทนเกษตรกรระดับหมูบ้่าน คณะทํางาน 

9. นายสมเกียรต ิ เจรญิสิงห์  ผู้แทนเกษตรกรระดับหมูบ้่าน คณะทํางาน 

10.นายเล็ก  กลิง้สาด   ผู้แทนเกษตรกรระดับหมูบ้่าน คณะทํางาน 

11.นายสมเพชร  สุริยวงษ์  สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดตาก     เลขานุการคณะทํางาน 

อําเภอเมืองตาก 
1. นายอนุรักษ ์ พึ่งอนิทร์  สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวดัตาก      ประธานคณะทํางาน 

2. นายสุริยา  มาเกิด   สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดตาก      รองประธานคณะทํางาน 

3. นายประนอม  ออ่นนุม่  สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดตาก      คณะทํางาน 

4. นายสมโภช  ตรวจนอก  ผู้แทนเกษตรกรระดับตําบล       คณะทํางาน 

5. นายนัน  เพ็งอําไพ   ผู้แทนเกษตรกรระดับตําบล      คณะทํางาน 

6. นายสนทิ  นอ้ยสุ่ม   ผู้แทนเกษตรกรระดับตําบล       คณะทํางาน 

7. นายประเทือง  สุขเกษม  ผู้แทนเกษตรกรระดับตําบล       คณะทํางาน 
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8. นายประสาน  ปัญญาคง  ผู้แทนเกษตรกรระดับตําบล       คณะทํางาน 

9. นายรัก  เครือใย   ผู้แทนเกษตรกรระดับตําบล       คณะทํางาน 

10.นายยุทธศาสตร์  สินสอน  ผู้แทนเกษตรกรระดับตําบล       คณะทํางาน 

11.นายสวัสดิ์  โนนสูง   สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดตาก      เลขานกุารคณะทํางาน 

อําเภอบ้านตาก 
1. นายอรรถพงษ์  สาดทอง  สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดตาก    ประธานคณะทํางาน 

2. นายจักกฤษ  เกตุกลมเกลา  ผู้แทนเกษตรกรระดับตําบล       รองประธานคณะทํางาน 

3. นางแสงเงิน  ใจจันทร์  ผู้แทนเกษตรกรระดับตําบล     คณะทํางาน 

4. นายอดิศักดิ์  แก้ววรรณ  ผู้แทนเกษตรกรระดับตําบล      คณะทํางาน 

5. นายทิน  โอสถ   ผู้แทนเกษตรกรระดับตําบล       คณะทํางาน 

6. นายสุจิน  เสอืคํา   ผู้แทนเกษตรกรระดับตําบล      คณะทํางาน 

7. นายจักรพงษ์  ทองใบ  ผู้แทนเกษตรกรระดับหมูบ้่าน คณะทํางาน 

8. นายทศวรรษ  คําพ่วง  ผู้แทนเกษตรกรระดับหมูบ้่า น คณะทํางาน 

9. นางนงคราญ  อินทร์ป่ัน  ผู้แทนเกษตรกรระดับหมูบ้่าน คณะทํางาน 

10.นายมนัส  จันทร์มา  ตัวแทนเกษตรกร       คณะทํางาน 

11.นายทอง  ยมเกิด   ผู้แทนเกษตรกรระดับหมูบ้่าน เลขานุการคณะทํางาน 
 

อําเภอสามเงา 
1. นายคธาเทพ  เหลอืงอรุณ  สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดตาก      ประธานคณะทํางาน 

2. นายทิน  จันทะบุรี   ผู้แทนเกษตรกระดับตําบล       รองประธานคณะทํางาน 

3. นางจุฑามาศ  ขวัญใจ  ผู้แทนเกษตรกระดับตําบล       คณะทํางาน 

4. นายปรีชาพล  สงค์โพธ์ิ  ผู้แทนเกษตรกระดับตําบล       คณะทํางาน 

5. นายเป๊ียก  ปัญญาสุข  ผู้แทนเกษตรกระดับตําบล       คณะทํางาน 

6. นายบุตร  อยู่สุข   ผู้แทนเกษตรกระดับตําบล       คณะทํางาน 

7. นางสาวอรพนิ  แก้ววงศ์  ผู้แทนเกษตรกระดับหมูบ้่าน       คณะทํางาน 

8. นายแสนทอง  กันปล้อง  ผู้แทนเกษตรกระดับหมูบ้่าน       คณะทํางาน 

9. นายจักรกฤษณ์  จิว๋ทา  ผู้แทนเกษตรกระดับหมูบ้่าน       คณะทํางาน 

10.นายสุเทพ  ขันขาว   ตัวแทนเกษตรกร        คณะทํางาน 

11.นางสาววราภรณ์  เพชรแจ้ง  ตัวแทนเกษตรกร        เลขานุการคณะทํางาน 

อําเภอแม่สอด 
1. นางสาวโสภาพรรณ  กาสมสัน สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดตาก ประธานคณะทํางาน 

2. นายสมชาย  ใจพูน  สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดตาก รองประธานคณะทํางาน 

3. นางลํายงค ์ แสงประจักร  สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดตาก คณะทํางาน 

4. นายบุญส่ง  คําวาด  ผู้แทนเกษตรกรระดับตําบล       คณะทํางาน 

5. นางสาวอรทัย  ทองสูบ  ผู้แทนเกษตรกรระดับตําบล       คณะทํางาน 

6. นายบุญสี  ภุมลา   ผู้แทนเกษตรกรระดับตําบล       คณะทํางาน 

7. นายศักดิ์ชัย ถนอมทรัพย์  ผู้แทนเกษตรกรระดับตําบล       คณะทํางาน 
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8. นายแก้ว  ปันปิง   ผู้แทนเกษตรกรระดับตําบล       คณะทํางาน 

9. นายวชิัย  ตา๋คํา   ผู้แทนเกษตรกรระดับตําบล       คณะทํางาน 

10. นายประยูร  นายอง  ผู้แทนเกษตรกรระดับตําบล       คณะทํางาน 

11. นายรุจ  ศรีงาม   สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดตาก เลขานุการคณะทํางาน 
 

อําเภอแม่ระมาด 
1. นายเครื่อง  เสมา   สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดตาก ประธานคณะทํางาน 

2. นายเสกสรร  สุรสิทธินุสรณ์  สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดตาก รองประธานคณะทํางาน 

3. นายสมัย  สายบัว   ผู้แทนเกษตรกรระดับตําบล       คณะทํางาน 

4. นายรอด  ถนอมสนิ  ผู้แทนเกษตรกรระดับตําบล       คณะทํางาน 

5. นายสิทธิพล  ตระกูลวนาสุข ผู้แทนเกษตรกรระดับตําบล       คณะทํางาน 

6. นายคิ๊ตุ  บัวแก้วสายทิพย ์  ผู้แทนเกษตรกรระดับตําบล       คณะทํางาน 

7. นายสัมพันธ์  ยะปายต๋า  ผู้แทนเกษตรกรระดับหมูบ้่าน คณะทํางาน 

8. นางสาวกัญญาภัค  ล่าอูบ  ผู้แทนเกษตรกรระดับหมูบ้่าน คณะทํางาน 

9. นางจันทร์หอม  จันธิดา  ผู้แทนเกษตรกรระดับหมูบ้่าน คณะทํางาน 

10. นายพักดิ์  หลา้ยอดน้อย  ผู้แทนเกษตรกรระดับหมูบ้่าน คณะทํางาน 

11. นางจรยิากร  พร้าวเอยีด  ผู้แทนเกษตรกรระดับหมูบ้่าน เลขานุการคณะทํางาน 
 

อําเภอท่าสองยาง 
1. นายมานิตย ์ พณินา  สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดตาก ประธานคณะทํางาน 

2. นายมานะ สายธารโอบวารี  สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดตาก รองประธานคณะทํางาน 

3. นายบุญเสริม  ชัยโรจน์ปัญญา ผู้แทนเกษตรกรระดับตําบล       คณะทํางาน 

4. นางอําพร  สถาพรผ่องสกุล  ผู้แทนเกษตรกรระดับตําบล       คณะทํางาน 

5. นายคุณากร  ชาตรีวินิจทอง  ผู้แทนเกษตรกรระดับตําบล       คณะทํางาน 

6. นายชัยกุล  วรรณคีรี  ผู้แทนเกษตรกรระดับตําบล       คณะทํางาน 

7. นางจารุณี  พจนากุลคีรี  ผู้แทนเกษตรกรระดับหมูบ้่าน คณะทํางาน 

8. นายสมบูรณ์  ทรัพย์สนิพนาไพร ผู้แทนเกษตรกรระดับหมูบ้่าน คณะทํางาน 

9. นายอภชิาย  กาจนสูตร   ตัวแทนเกษตรกร   คณะทํางาน 

10. นายชาติชาย  ขยันกิจธํารง  ตัวแทนเกษตรกร   คณะทํางาน 

11. นายพิสษิฐ์  แมห่ละเจรญิพร ตัวแทนเกษตรกร   เลขานุการคณะทํางาน 
 

อําเภอพบพระ 
1. นางสมศรี  จีค๋ีรี   สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดตาก ประธานคณะทํางาน 

2. นายกําพล  เข็มฤทธ์ิ  สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดตาก รองประธานคณะทํางาน 

3. นายภราดร กานดา  ผู้แทนเกษตรกรระดับตําบล       คณะทํางาน 

4. นายเพลนิ  รอดสันเทียะ  ผู้แทนเกษตรกรระดับตําบล       คณะทํางาน 

5. นายสิงหค์ํา  ทา้วอสิระกุล  ผู้แทนเกษตรกรระดับหมูบ้่าน คณะทํางาน 

6. นายทศพล  มั่นการด ี  ตัวแทนเกษตรกร   คณะทํางาน 
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7. นายสุพจน ์ จันทร์แกว้  ตัวแทนเกษตรกร   คณะทํางาน 

8. นายบัญชา  อินหล่อ  ตัวแทนเกษตรกร   คณะทํางาน 

9. นายอาเจขะ  หยเีปรียะกู ่  ตัวแทนเกษตรกร   คณะทํางาน 

10. นายสุพจน ์ อริยะรุ่งโรจน ์  ตัวแทนเกษตรกร   คณะทํางาน 

11. นางสาวนชิาภา  อุดจอม  ผู้แทนเกษตรกรระดับตําบล       เลขานุการคณะทํางาน 
 

อําเภออุ้มผาง 
1. นายสมเดช  ล่าลี ้   สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดตาก ประธานคณะทํางาน 

2. นายปัญญา  ชาญชาตวิรีะ  ผู้แทนเกษตรกรระดับตําบล       รองประธานคณะทํางาน 

3. นายเล็ก  หาญทอ   ผู้แทนเกษตรกรระดับตําบล       คณะทํางาน 

4. นายดนุพล  สิงห์แกว้  ผู้แทนเกษตรกรระดับตําบล       คณะทํางาน 

5. นายพศวีร์  ศรีโสภาบุปผา  ผู้แทนเกษตรกรระดับตําบล       คณะทํางาน 

6. นายหมอ่เจเก่  จําเริญการเกษตร ผู้แทนเกษตรกรระดับตําบล       คณะทํางาน 

7. นายสุพรรณ  ดอกเกี๋ยง  ผู้แทนเกษตรกรระดับหมูบ้่าน คณะทํางาน 

8. นายสีวัน  เตยีมโมง่  ผู้แทนเกษตรกรระดับหมูบ้่าน คณะทํางาน 

9. นางสาวจรุญรัตน์  ดวงดาว  ผู้แทนเกษตรกรระดับหมูบ้่าน คณะทํางาน 

10. นางไอรนิ  พรมมาเตยีม  ผู้แทนเกษตรกรระดับหมูบ้่าน คณะทํางาน 

11. นางธัญญารัตน ์ ปาล ี  ผู้แทนเกษตรกรระดับหมูบ้่าน เลขานุการคณะทํางาน 
 

โดยให้คณะทํางานมีอํานาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 

1. ศึกษาสภาพปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการผลิต การแปรรูป และการตลาดสินค้าเกษตรของอําเภอท้ังระบบ 

2. จัดเก็บรวบรวมข้อมูลพื้นฐานด้านการเกษตรของหมู่บ้าน สนับสนุนการดําเนินงานของสมาชิกสภาเกษตรกร

จังหวัด 

3. ตรวจสอบเขตพืน้ท่ีของอําเภอ ตามบัญชีแนบท้ายประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงวันท่ี 5 กุมภาพันธ์ 

2556 เรื่อง การกําหนดขอบเขตสําหรับการปลูกข้าว มันสําปะหลัง ยางพารา ปาล์มนํ้ามัน อ้อยโรงงานและ

ข้าวโพดเลีย้งสัตว์ มคีวามสอดคลอ้งกับความเป็นจรงิหรือไม่ 

4. สนับสนุน ส่งเสริม และประสาน การถ่ายทอดความรู้/การรวมกลุ่มฯ/การแก้ปัญหา แก่เกษตรกร เพื่อเพิ่มขีด

ความสามารถในการประกอบอาชีพเกษตรกรรม 

5. จัดเวทกีารจัดทําแผนพัฒนาการเกษตรกรรมจังหวัดต่อสภาเกษตรกรแห่งชาติ 

6. ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารดา้นการเกษตร 

7. รายงานผลการปฏบัิติงานของคณะทํางานต่อสภาเกษตรกรจังหวัดตากเป็นประจําทุกเดือน 

8. ปฏบัิติหน้าที่อ่ืนๆ ตามที่สภาเกษตรกรจังหวัดตากมอบหมาย 

ท้ังน้ี ต้ังแต ่วันท่ี 15 พฤศจิกายน  2556 เป็นต้นไป 
 

     สั่ง ณ วันท่ี  26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556 

 

 

                (นางสาวโสภาพรรณ  กาสมสัน) 

    ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดตาก 
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คําสั่งสภาเกษตรกรจังหวัดตาก 

ที่ 1/2557 

เรื่อง  ปรับปรุงคําสั่งแตง่ตั้งคณะทํางานสภาเกษตรกรอาํเภอ อาํเภอพบพระ 
 

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

เพื่อให้เป็นไปตามกรอบการดําเนินงานตามยุทธศาสตร์สภาเกษตรกรแห่งชาติของคณะกรรมการ
ยุทธศาสตร์และการงบประมาณ สภาเกษตรกรแห่งชาติ ซึ่งกําหนดให้มีคณะทํางานสภาเกษตรกรจังหวัดได้ 9 คณะๆละ 11 
คน อาศัยตามความใน มาตรา 33 (๘) แห่งพระราชบัญญัติสภาเกษตรกรแห่งชาติ พ.ศ.2553 ประกอบกับมติท่ีประชุมสภา
เกษตรกรจังหวัดตาก ครั้งท่ี 3/2557 ลงวันท่ี  15 พฤษภาคม 2557 จึงได้ปรับปรุงคําสั่งแต่งต้ังคณะทํางานสภา
เกษตรกร 9 อําเภอ จังหวัดตาก ตามคําสั่งสภาเกษตรกรจังหวัดตาก ท่ี 12/2556 ลงวันท่ี 26 พฤศจิกายน 2556 เรื่อง 
ยกเลิกคําสั่งสภาเกษตรกรจังหวัดตากและแต่งต้ังคณะทํางานสภาเกษตรกร 9 อําเภอ เฉพาะในส่วนของคณะทํางานสภา
เกษตรกร อําเภอพบพระ ตามองค์ประกอบ ดังนี้ 

อําเภอพบพระ 
1. นางสมศร ี จี๋คีรี   สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดตาก ประธานคณะทํางาน 
2. นายกําพล  เข็มฤทธิ์  สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดตาก รองประธานคณะทํางาน 
3. นายภราดร กานดา   ผู้แทนเกษตรกรระดับตําบล       คณะทํางาน 
4. นายเพลิน  รอดสันเทียะ  ผู้แทนเกษตรกรระดับตําบล       คณะทํางาน 
5. นายทศพล  มั่นการดี  ตัวแทนเกษตรกรระดับตําบล  คณะทํางาน 
6. นายสงิหค์ํา  ท้าวอิสระกุล  ผู้แทนเกษตรกรระดับหมูบ้่าน  คณะทํางาน 
7. นางสาวนิชาภา  อุดจอม  ผู้แทนเกษตรกรระดับหมูบ้่าน  คณะทํางาน 
8. นายสุพจน์  จันทรแ์ก้ว  ตัวแทนเกษตรกร   คณะทํางาน 
9. นายบัญชา  อินหล่อ  ตัวแทนเกษตรกร   คณะทํางาน 
10. นายอาเจขะ  หยีเปรยีะกู่  ตัวแทนเกษตรกร   คณะทํางาน 
11. นางจันทมณี  โลหะเวช  ตัวแทนเกษตรกร        เลขานุการคณะทํางาน 

โดยให้คณะทํางานมีอํานาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 
1. ศึกษาสภาพปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการผลิต การแปรรูป และการตลาดสินค้าเกษตรของอําเภอทั้งระบบ 
2. จัดเก็บรวบรวมข้อมูลพืน้ฐานด้านการเกษตรของหมู่บ้าน สนับสนุนการดําเนินงานของสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัด 
3. ตรวจสอบเขตพืน้ที่ของอําเภอ ตามบัญชีแนบท้ายประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2556 

เรื่อง การกําหนดขอบเขตสําหรับการปลูกข้าว มันสําปะหลัง ยางพารา ปาล์มน้ํามัน อ้อยโรงงานและข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ 
มีความสอดคล้องกับความเป็นจริงหรือไม่ 

4. สนับสนุน ส่งเสริม และประสาน การถ่ายทอดความรู้/การรวมกลุ่มฯ/การแก้ปัญหา แก่เกษตรกร เพื่อเพิ่มขีด
ความสามารถในการประกอบอาชีพเกษตรกรรม 

5. จัดเวทีการจัดทําแผนพัฒนาการเกษตรกรรมจังหวัดต่อสภาเกษตรกรแห่งชาติ 
6. ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารด้านการเกษตร 
7. รายงานผลการปฏิบัติงานของคณะทํางานต่อสภาเกษตรกรจังหวัดตากเป็นประจําทุกเดือน 
8. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่สภาเกษตรกรจังหวัดตากมอบหมาย 

ทั้งนี ้ตั้งแต่ วันที่ 15 พฤษภาคม 2557  เป็นต้นไป 
 

     สั่ง ณ วันท่ี  15 พฤษภาคม พ.ศ.2557 

 
                (นางสาวโสภาพรรณ  กาสมสัน) 

      ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดตาก 
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คําสั่งสภาเกษตรกรจังหวัดตาก 

ที่ ๓/2557 

เรื่อง  ปรับปรุงคําสั่งแตง่ตั้งคณะทํางานสภาเกษตรกรอาํเภอ อาํเภอพบพระ 
 

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

เพื่อให้เป็นไปตามกรอบการดําเนินงานตามยุทธศาสตร์สภาเกษตรกรแห่งชาติของคณะกรรมการ

ยุทธศาสตร์และการงบประมาณ สภาเกษตรกรแห่งชาติ ซึ่งกําหนดให้มีคณะทํางานสภาเกษตรกรจังหวัดได้ 9 คณะๆละ 11 

คน อาศัยตามความใน มาตรา 33 (๘) แห่งพระราชบัญญัติสภาเกษตรกรแห่งชาติ พ.ศ.2553 ประกอบกับมติท่ีประชุมสภา

เกษตรกรจังหวัดตาก ครั้งท่ี ๕/2557 ลงวันท่ี  27 กันยายน 2557  จึงให้ยกเลิกคําสั่งแต่งต้ังคณะทํางานสภาเกษตรกร

อําเภอ อําเภอพบพระ ตามคําสั่งสภาเกษตรกรจังหวัดตาก ท่ี 1/2557 ลงวันท่ี 15 พฤษภาคม 2557 และแต่งต้ัง

คณะทํางานสภาเกษตรกรอําเภอพบพระ ตามองค์ประกอบและอํานาจหนา้ท่ี ดังนี ้

อําเภอพบพระ 
๑. นางสมศร ี จี๋คีรี   สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดตาก ประธานคณะทํางาน 

๒. นายกําพล  เข็มฤทธิ์  สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดตาก รองประธานคณะทํางาน 

๓. นายภราดร กานดา   ผู้แทนเกษตรกรระดับตําบล       คณะทํางาน 

๔. นายเพลิน  รอดสันเทียะ  ผู้แทนเกษตรกรระดับตําบล       คณะทํางาน 

๕. นายทศพล  มั่นการดี  ตัวแทนเกษตรกรระดับตําบล  คณะทํางาน 

๖. นายสงิหค์ํา  ท้าวอิสระกุล  ผู้แทนเกษตรกรระดับหมูบ้่าน  คณะทํางาน 

๗. นางสาวนิชาภา  อุดจอม  ผู้แทนเกษตรกรระดับหมูบ้่าน  คณะทํางาน 

๘. นายพัชรวัชร  สุวรรณคีรี  ตัวแทนเกษตรกร   คณะทํางาน 

๙. นายบัญชา  อินหล่อ  ตัวแทนเกษตรกร   คณะทํางาน 

๑๐. นายอาเจขะ  หยีเปรยีะกู่  ตัวแทนเกษตรกร   คณะทํางาน 

๑๑. นายสมหมาย  หอมวงษ์  ตัวแทนเกษตรกร        เลขานุการคณะทํางาน 

โดยให้คณะทํางานมีอํานาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 

1. ศึกษาสภาพปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการผลิต การแปรรูป และการตลาดสินค้าเกษตรของอําเภอทั้งระบบ 

2. จัดเก็บรวบรวมข้อมูลพืน้ฐานด้านการเกษตรของหมู่บ้าน สนับสนุนการดําเนินงานของสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัด 

3. ตรวจสอบเขตพืน้ที่ของอําเภอ ตามบัญชีแนบท้ายประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2556 

เรื่อง การกําหนดขอบเขตสําหรับการปลูกข้าว มันสําปะหลัง ยางพารา ปาล์มน้ํามัน อ้อยโรงงานและข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ 

มีความสอดคล้องกับความเป็นจริงหรือไม่ 

4. สนับสนุน ส่งเสริม และประสาน การถ่ายทอดความรู้/การรวมกลุ่มฯ/การแก้ปัญหา แก่เกษตรกร เพื่อเพิ่มขีด

ความสามารถในการประกอบอาชีพเกษตรกรรม 

5. จัดเวทีการจัดทําแผนพัฒนาการเกษตรกรรมจังหวัดต่อสภาเกษตรกรแห่งชาติ 

6. ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารด้านการเกษตร 

7. รายงานผลการปฏิบัติงานของคณะทํางานต่อสภาเกษตรกรจังหวัดตากเป็นประจําทุกเดือน 

8. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่สภาเกษตรกรจังหวัดตากมอบหมาย 

ทั้งนี ้ตั้งแต่ วันที่ ๑ ตุลาคม  เป็นต้นไป 
 

     สั่ง ณ วันท่ี  1 ตุลาคม พ.ศ. 2557 

 
                (นางสาวโสภาพรรณ  กาสมสัน) 

      ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดตาก 
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คําสั่งสภาเกษตรกรจังหวัดตาก 

ที่ 4/2557 

เรื่อง  ปรับปรุงคําสั่งแตง่ตั้งคณะทํางานสภาเกษตรกรอาํเภอ อ.บา้นตาก และ อ.วังเจ้า 
 

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

เพื่อให้เป็นไปตามกรอบการดําเนินงานตามยุทธศาสตร์สภาเกษตรกรแห่งชาติของคณะกรรมการ

ยุทธศาสตร์และการงบประมาณ สภาเกษตรกรแห่งชาติ ซึ่งกําหนดให้มีคณะทํางานสภาเกษตรกรจังหวัดได้ 9 คณะๆละ 11 

คน อาศัยตามความใน มาตรา 33 (๘) แห่งพระราชบัญญัติสภาเกษตรกรแห่งชาติ พ.ศ.2553 ประกอบกับมติท่ีประชุมสภา

เกษตรกรจังหวัดตาก ครัง้ท่ี ๕/2557 ลงวันท่ี  27 กันยายน 2557  จึงให้ปรับปรุงคําสั่งแต่งต้ังคณะทํางานสภาเกษตรกร 

๙ อําเภอ จังหวัดตาก ตามคําสั่งสภาเกษตรกรจังหวัดตาก ท่ี ๑๒/๒๕๕๖ ลงวันท่ี ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ โดยยกเลิกคําสั่ง

แต่งต้ังคณะทํางานสภาเกษตรกร ๙ อําเภอ จังหวัดตาก เฉพาะในส่วนของคณะทํางานสภาเกษตรกรอําเภอบ้านตากและ

อําเภอวังเจา้ และแต่งต้ังคณะทํางานสภาเกษตรกร ๙ อําเภอ จังหวัดตาก เฉพาะในส่วนของคณะทํางานสภาเกษตรกรอําเภอ

บ้านตากและอําเภอวังเจ้า และแต่งต้ังคณะทํางานสภาเกษตรกรอําเภอบ้านตากและอําเภอวังเจ้า ตามองค์ประกอบและ

อํานาจหนา้ที่ ดังนี ้

อําเภอบ้านตาก 
1. นายอรรถพงษ์  สาดทอง  สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดตาก    ประธานคณะทํางาน 

2. นายจักกฤษ  เกตุกลมเกลา  ผู้แทนเกษตรกรระดับตําบล       รองประธานคณะทํางาน 

3. นางแสงเงิน  ใจจันทร ์  ผู้แทนเกษตรกรระดับตําบล     คณะทํางาน 

4. นายอดิศักดิ์  แกว้วรรณ  ผู้แทนเกษตรกรระดับตําบล      คณะทํางาน 

5. นายสุจนิ  เสือคํา   ผู้แทนเกษตรกรระดับตําบล      คณะทํางาน 

6. นายจักรพงษ ์ ทองใบ  ผู้แทนเกษตรกรระดับหมู่บ้าน คณะทํางาน 

7. นายทศวรรษ  คําพ่วง  ผู้แทนเกษตรกรระดับหมู่บ้า น คณะทํางาน 

8. นางนงคราญ  อินทรป์ั่น  ผู้แทนเกษตรกรระดับหมู่บ้าน คณะทํางาน 

9. นายนเรศ   ยมเกดิ   ตัวแทนเกษตรกร   คณะทํางาน 

10.นายมนัส  จันทร์มา   ตัวแทนเกษตรกร       คณะทํางาน 

11.นายทอง  ยมเกดิ   ผู้แทนเกษตรกรระดับหมู่บ้าน เลขานุการคณะทํางาน 

อําเภอวังเจ้า 
1. นายสงคราม แกว้ประดิษฐ ์  สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดตาก  ประธานคณะทํางาน 

2. นายเจรญิ  อ่อนแกว้  สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดตาก      รองประธานคณะทํางาน 

3. นายสรวิศ  ปั้นวงศ ์  ผู้แทนเกษตรกรระดับตําบล       คณะทํางาน 

4. นายพนม  สินสอน   ผู้แทนเกษตรกรระดับตําบล       คณะทํางาน 

5. นายสมเกยีรติ  จติตรีพรต  ผู้แทนเกษตรกรระดับหมู่บ้าน คณะทํางาน 

6. นายบุญส่ง  สมุทรธารนิทร ์  ผู้แทนเกษตรกรระดับหมู่บ้าน คณะทํางาน 

7. นางรัตนาภรณ์  โคกขํา  ผู้แทนเกษตรกรระดับหมู่บ้าน คณะทํางาน 

8. นายวราห์  นายกต้น  ผู้แทนเกษตรกรระดับหมู่บ้าน คณะทํางาน 

9. นายสมเกยีรติ  เจรญิสิงห ์  ผู้แทนเกษตรกรระดับหมู่บ้าน คณะทํางาน 

10.นายพงษ์พัฒ  ประมวล  ผู้แทนเกษตรกรระดับหมู่บ้าน คณะทํางาน 

11.นายสมเพชร  สุรยิวงษ ์  สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดตาก     เลขานุการคณะทํางาน 
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โดยให้คณะทํางานมอีํานาจหน้าท่ีดังต่อไปนี้ 

1. ศกึษาสภาพปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการผลิต การแปรรูป และการตลาดสินค้าเกษตรของอําเภอท้ังระบบ 

2. จัดเก็บรวบรวมข้อมูลพื้นฐานด้านการเกษตรของหมู่บ้าน สนับสนุนการดําเนินงานของสมาชิกสภา

เกษตรกรจังหวัด 

3. ตรวจสอบเขตพื้นท่ีของอําเภอ ตามบัญชีแนบท้ายประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงวั นท่ี 5 

กุมภาพันธ์ 2556 เร่ือง การกําหนดขอบเขตสําหรับการปลูกข้าว มันสําปะหลัง ยางพารา ปาล์ม

น้ํามัน ออ้ยโรงงานและข้าวโพดเลีย้งสัตว ์มีความสอดคล้องกับความเป็นจริงหรือไม่ 

4. สนับสนุน ส่งเสริม และประสาน การถ่ายทอดความรู้/การรวมกลุ่มฯ/การแก้ปัญหา แก่เกษตรกร เพื่อ

เพิ่มขดีความสามารถในการประกอบอาชพีเกษตรกรรม 

5. จัดเวทีการจัดทําแผนพัฒนาการเกษตรกรรมจังหวัดต่อสภาเกษตรกรแห่งชาติ 

6. ประชาสัมพันธ์ขอ้มูลข่าวสารด้านการเกษตร 

7. รายงานผลการปฏบัิตงิานของคณะทํางานต่อสภาเกษตรกรจังหวัดตากเป็นประจําทุกเดอืน 

8. ปฏบัิตหินา้ที่อื่นๆ ตามท่ีสภาเกษตรกรจังหวัดตากมอบหมาย 

ท้ังน้ี ตั้งแต่ วันท่ี ๑ ตุลาคม ๒๕๕๗  เป็นต้นไป 

 

   สั่ง ณ วันท่ี  1 ตุลาคม พ.ศ. 2557 

 

 

                (นางสาวโสภาพรรณ  กาสมสัน) 

      ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดตาก 
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คําสั่งสภาเกษตรกรจังหวัดตาก 

ที่ ๒/2557 

เรื่อง  ปรับปรุงอํานาจหน้าที่คณะทาํงานดา้นยุทธศาสตร์การขับเคลื่อน 

แผนพัฒนาเกษตรกรรมและงบประมาณ 
 

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

อาศัยอํานาจตามความใน มาตรา ๓๓ (๘) แห่งพระราชบัญญัติสภาเกษตรกรแห่งชาติ พ.ศ. 

๒๕๕๓ ประกอบการมติท่ีประชุมสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดตาก คร้ังท่ี ๔/๒๕๕๗ เมื่อวันท่ี ๒๙ กรกฎาคม 

๒๕๕๗ จึงปรับปรุงอํานาจหนา้ที่คณะทํางานด้านยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนแผนพัฒนาเกษตรกรรมและงบประมาณ 

ตามคําสั่งสภาเกษตรกรจังหวัดตาก ท่ี 10/2556 โดยให้มีองค์ประกอบ และอํานาจหนา้ที่ ดังนี้ 

๑. นายสวัสดิ์  โนนสูง  สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดตาก ประธานคณะทํางาน 

๒. นายมานติย์ พิณนา  สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดตาก รองประธานคณะทํางาน 

๓. นายอรรถพงษ์ สาดทอง  สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดตาก คณะทํางาน 

๔. นายเสรสรร สุรสิทธินุสรณ์ สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดตาก คณะทํางาน 

๕. นายเจริญ  อ่อนแก้ว  สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดตาก คณะทํางาน 

๖. นายอนุรักษ์  พึ่งอินทร์  สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดตาก คณะทํางาน 

๗. นายคธาเทพ  เหลอืงอรุณ สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดตาก คณะทํางาน 

๘. นางลํายงค์  แสงประจักร สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดตาก คณะทํางาน 

๙. นางสมศร ี จี๋คีรี  สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดตาก คณะทํางาน 

๑๐. นายสมเพชร  สุริยวงษ์  สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดตาก คณะทํางาน 

๑๑. นายรุจ  ศรีงาม  สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดตาก เลขานุการคณะทํางาน 

โดยให้คณะทํางานมีอํานาจหน้าท่ีดังต่อไปนี้ 

๑. สนับสนุนการดําเนินงานสภาเกษตรกรจังหวัดตาก ให้บรรลุวัตถุประสงตามพระราชบัญญัติสภา

เกษตรกรแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๕๓ และยุทธศาสตร์สภาเกษตรกรแห่งชาติ ปี 2557-2560 

๒. ร่วมดําเนนิการวางแผนและจัดทําแผนพัฒนาเกษตรกรรมระดับตําบล – อําเภอ โดยผ่านกระบวนการมี

ส่วนร่วมจากผู้มีสว่นได้เสีย 

๓. เสนอแนวทางการจัดทําโครงการพัฒนาเกษตรกรรม ภายใต้แผนพัฒนาเกษตรกรรมจังหวัดตากท่ีเกิด

จากกระบวนการมสี่วนร่วมเชื่อมโยงจากระดับล่างสูบ่น 

๔. ให้คําปรึกษาและคําแนะนําการจัดทําแผนพัฒนาเกษตรกรรมระดับต่างๆ แก่ผู้เกี่ยวข้องในพืน้ท่ี 

๕. ปฏบัิตงิานอื่นตามท่ีสภาเกษตรกรจังหวัดมอบหมาย 

ท้ังน้ี ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

      สั่ง ณ วันท่ี ๒๙ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕๗ 

 

 

    (นางสาวโสภาพรรณ  กาสมสัน) 

               ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดตาก 
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คําสั่งสภาเกษตรกรจังหวัดตาก 

ที่ ๕/2557 

เรื่อง  ปรับปรุงคําสั่งแตง่ตั้งคณะทํางานกิจการสภาเกษตรกรจังหวัดตาก 
 

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

อาศัยอํานาจตามความใน มาตรา ๓๓ (๘) แห่งพระราชบัญญัติสภาเกษตรกรแห่งชาติ พ.ศ.

๒๕๕๓ ประกอบกับมติท่ีประชุมสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดตาก คร้ังท่ี ๖/๒๕๕๗ เมื่อวันท่ี ๑๒ พฤศจิกายน 

๒๕๕๗ จึงให้ปรับปรุงคําสั่งแต่งต้ังคณะทํางานกิจการสภาเกษตรกรจังหวัดตาก ท่ี 11/2256 ลงวันท่ี 14 ตุลาคม 

2556 โดยให้มีองค์ประกอบและอํานาจหน้าท่ี ดังนี้ 

๑. นางสาวโสภาพรรณ กาสมสัน ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดตาก ประธานคณะทํางาน 

๒. นายประนอม   สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดตาก รองประธานคณะทํางาน 

๓. นายกําพล  เข็มฤทธิ์  สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดตาก คณะทํางาน 

๔. นายเครื่อง  เสมา  สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดตาก คณะทํางาน 

๕. นายสมชาย  ใจพูน  สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดตาก คณะทํางาน 

๖. นายสุริยา  มาเกิด  สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดตาก คณะทํางาน 

๗. นายภราดร  กานดา  สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดตาก คณะทํางาน 

๘. นายสงคราม  แก้วประดษิฐ์ สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดตาก คณะทํางาน 

๙. นายกรวรี ์ ธรรมาภวิาท  สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดตาก คณะทํางาน 

๑๐. นายสมเดช  ล่าลี้  สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดตาก เลขานุการคณะทํางาน 
 

โดยให้คณะทํางานมีอํานาจหน้าท่ีดังต่อไปนี้ 

๑. กลั่นกรองงานกอ่นนําเสนอสภาเกษตรกรจังหวัด กําหนดวาระการประชุมสภาเกษตรกรจังหวัด พร้อม

ตดิตามผลการปฏบัิตงิานตามมติท่ีประชุม 

๒. รับข้อเสนอแนะและคํารอ้งเรียน กําหนดกระบวนการแกปั้ญหาเร่งด่วนและมอบหมายให้คณะทํางานท่ี

เกี่ยวข้อง 

๓. ตดิตามและวิเคราะห์ผลการปฏบัิตงิานของสภาเกษตรกรจังหวัด และสํานักงานสภาเกษตรกรจังหวัด 

๔. จัดทําข้อเสนอแนวทางการพัฒนาระบบและปรับปรุงการดําเนินงานของสภาเกษตรกรจังหวัด และ

สํานักงานสภาเกษตรกรจังหวัด 

๕. ปฏบัิตงิานอื่นตามท่ีสภาเกษตรกรจังหวัดมอบหมาย 

ท้ังน้ี ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

 

สั่ง ณ วันท่ี ๒๔ พฤศจิกายน  พ.ศ. ๒๕๕๗ 

 

 

    (นางสาวโสภาพรรณ  กาสมสัน) 

               ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดตาก 
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คําสั่งแต่งต้ังประธานสภาเกษตรกรจังหวัดตาก 

เป็นคณะกรรมการ/คณะอนุกรรมการและคณะทํางาน  

เพื่อขับเคลื่อนและแก้ไขปัญหาด้านการเกษตรของจังหวัดตาก 

 

 
 

ปี พ.ศ.2555 

ที่ 889/2555  

คําสั่งจังหวัดตาก 

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการรว่มภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไข

ปัญหาทางเศรษฐกจิจังหวัดตาก 

ที่ 891/2555 

ตําสัง่จังหวดัตาก 

เรื่อง แต่งตั้งคณะทํางานพิจารณาการให้ความช่วยเหลือ

ผู้ประสบภัยด้านการเกษตร 

ที่ 1847/2555 

คําสั่งจังหวัดตาก 

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดําเนินการขับเคลื่อนเกษตร

อินทรยี์จังหวัดตาก 

ที่ 2310/2558 

คําสั่งจังหวัดตาก 

เรื่อง แต่งตั้งคณะบุคคลเป็นคณะอนุกรรมการกํากับดูแล

การแทรกแซงตลาดมันสําปะหลัง ระดับจังหวัด 

ที่ 1/2555 

คําสั่งคณะอนุกรรมการติดตามกํากับดูแล

การรับจํานําระดับจังหวัด จังหวัดตาก 

เร่ือง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการติดตามกํากับดูแลการรับจํานํา

ระดับจังหวัด จังหวัดตาก เพิ่มเตมิ 

ที่ 824/2555 

คําสั่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการ โครงการพัฒนาศักยภาพ

สถาบันเกษตรกรเพื่อรักษาเสถยีรภาพราคายาง 

ที่ 907/2555 

คําสั่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดําเนินงานโครงการประกวด

เกษตรกรปราดเปรื่องด้านการผลิตข้าว 

ปี พ.ศ.2556 

ที่ 685/2556 

คําสั่งจังหวัดตาก 

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนการใช้ประโยชน์ที่ดิน

ด้านเกษตรกรรมจังหวัดตาก 

ที่ 1299/2556 

คําสั่งจังหวัดตาก 

เรื่อง แต่งตั้งคณะทํางานประชาสัมพันธ์การเกษตรและ

สหกรณร์ะดับจังหวัด จังหวัดตาก 

ที่ 2418/2556 

คําสั่งจังหวัดตาก 

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการแก้ไขปัญหายางพารา 

ปี 2557 จังหวัดตาก 

ที่ 2782/2556 

คําสั่งจังหวัดตาก 

เรื่อง ยกเลิกคําสั่งและแต่งตั้งคณะกรรมการเศรษฐกิจ

จังหวัดตากและคณะทํางานจัดทําสถิติผลิตภัณฑ์มวลรวม

จังหวัดตาก (GPP) แบบ Bottom up 
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ปี พ.ศ.2556 

ที่ 2/2556 

คําสั่งคณะกรรมการกํากับและ

ขับเคลื่อนวาระแหง่ชาตดิ้านการสหกรณ์ 

เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการกํากับและขับเคลื่อนวาระ

แห่งชาติด้านการสหกรณร์ะดับจังหวัด 

ที่ 1/2556 

คําสั่งคณะกรรมการช่วยเหลอืเกษตรกร

และผู้ยากจน 

เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการช่วยเหลือเกษตรกรและผู้

ยากจน 

ที่ 2083/2556 

คําสั่งคณะกรรมการเพื่อแก้ไขปัญหา

เกษตรกรอั น เนื่ อ งมาจากผลิตผล

การเกษตร ระดับจังหวัด 

เรื่อง แต่งตั้งคณะทํางานกํากับดูแลมาตรฐานการแทรกแซง

ตลาดข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ระดับอําเภอ 

ปี พ.ศ.255๗ 

ที่ 42/2557 

คําสั่งจังหวัดตาก 

เรื่อง แต่งตั้งคณะทํางานพิจารณาเขตพื้นที่และมาตรการ

คุ้มครองสิ่งแวดล้อมบริเวณลุ่มน้ําแม่ตาวท้องที่ตําบลพระ

ธาตุผาแดง ตําบลแม่ตาว และตําบลแม่กุ อําเภอแม่สอด 

จังหวัดตาก 

ที่ 125/2557 

คําสั่งจังหวัดตาก 

เรื่อง แต่งตั้งคณะทํางานดําเนินโครงการเสริมสร้างความ

มั่นคงอาหารประมงด้านน้ําจืด ระดับจังหวัด 

ที่ 359/2557 

คําสั่งจังหวัดตาก 

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารกิจกรรมฟื้นฟูอาชีพ

ภายใต้โครงการพักหนี้เกษตรกรรายย่อยและประชาชนผู้มี

รายได้น้อยที่มีหนี้คงค้างต่ํากว่า 500,000 บาท ผ่าน

สหกรณ/์กลุ่มสหกรณ์ 

ที่ 630/2557 

คําสั่งจังหวัดตาก 

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการรว่มภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไข

ปัญหาทางเศรษฐกจิจังหวัดตาก (กรอ.จังหวัดตาก) 

ที่ 1963/2557 

คําสั่งจังหวัดตาก 

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบูรณาการแก้ไขปัญหาหนี้สิน

จังหวัดตาก 

ที่ 2534/2557 

คําสั่งจังหวัดตาก 

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการตลาดนัดเกษตรกร 

(Farmer Market) ระดับจังหวัด 

ที่ 2568/2557 

คําสั่งจังหวัดตาก 

เรื่อง จัดตั้งศูนย์บริหารการแก้ไขปัญหาสินค้ายางพารา

อย่างเป็นระบบครบวงจร ระดับจั งหวัดและแต่งตั้ ง

คณะกรรมการดําเนินการแก้ไขปัญหาสินค้ายางพาราอย่าง

เป็นระบบครบวงจร ระดับจังหวัด 
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ปี พ.ศ.2557 

ที่ 2605/2557 

คําสั่งจังหวัดตาก 

แต่งตั้งคณะทํางานขับเคลื่อนนโยบาย Smart Farmer และ 

Smart Officer 

ที่ 2712/2557 

คําสั่งจังหวัดตาก 

แต่งตั้งคณะกรรมการบรหิารจัดการขยะมูลฝอยของจังหวัด

ตาก 

ที่ 2938/2557 

คําสั่งจังหวัดตาก 

แต่งตั้งคณะทํางานเพื่อดําเนินงานจัดตลาดนัดข้าวเปลือก 

จังหวัดตาก 

ที่ 3004/2557 

คําสั่งจังหวัดตาก 

แต่งตั้ งคณะทํางานพิจารณาการให้ความช่วยเหลือ

ผู้ประสบภัยด้านการเกษตร 

ที่ 3118/2557 

คําสั่งจังหวัดตาก 

แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารโครงการสนับสนุนสินเชื่อ

เกษตรกรชาวสวนยางรายย่อยเพื่อประกอบอาชีพเสริม 

ระดับจังหวัด 

ที่ 388/2557 

คําสั่ งคณะกรรมการขับเคลื่อนการ

บรหิารจัดการสินค้าข้าวของจังหวัดตาก

อย่างยั่งยืน 

แต่งตั้งคณะทํางานขับเคลื่อนการบริหารจัดการสินค้าข้าว

ของจังหวัดตากอย่างยั่งยืน 

ที่ 1/2557 

คําสั่ งคณะอนุกรรมการกํากับและ

ขับเคลื่อนวาระแห่งชาติด้านการสหกรณ์

ระดับจังหวัด 

แต่งตั้งคณะทํางานขับเคลื่อนยุทธศาสตร์วาระแห่งชาติด้าน

การสหกรณ ์จังหวัดตาก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


