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ความตอนหนึ่ง ในพระบรมราโชวาท 

ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรและอนุปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

วันที่ 19 กรกฎาคม  2505 

“.....กสิกรรมและเกษตรกรรมเป็นเรือ่งส าคัญมาก  

ท่านทั้งหลายจะต้องช่วยกันค้นควา้หาความรูแ้ละความช านาญให้กว้างขวางย่ิงขึ้นเสมอ  

และพยายามส่งเสรมิเผยแพร่ความรู้ที่ได้ศึกษามาแกพ่ี่น้องกสิกร และเกษตรกร 

ให้ได้ทราบถึงวิธีปฏบิัติอนัถูกต้องตามหลักวชิาอีกดว้ย  

จึงจะเกดิประโยชน์แก่สังคมในด้านนี้ และเป็นผลดีแก่ประเทศชาติสบืไป.....” 
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พระราชบญัญตั ิ
สภาเกษตรกรแหง่ชาต ิ

พ.ศ. 2553 
------------------------------ 

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

 

 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ประกาศ

ว่า 

 โดยที่เป็นการสมควรมีกฎหมายว่าด้วยสภาเกษตรกรแห่งชาติ 

 จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว้โดยค าแนะน าและยินยอมของรัฐสภา 

 เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 

ก าหนดให้รัฐต้องด าเนินการคุ้มครองและรักษาประโยชน์ของเกษตรกรในการผลิต การแปรรูปและ

การตลาด ส่งเสริมให้เกษตรกรได้รับผลตอบแทนสูงสุด รวมทั้งส่งเสริมการรวมกลุ่มของเกษตรกรในรูป

ของสภาเกษตรกรเพื่อวางแผนเกษตรกรรมและรักษาผลประโยชน์ร่วมกันของเกษตรกร เพื่อสนับสนุนสิทธิ

และการมีส่วนร่วมของเกษตรกรในการก าหนดนโยบายและวางแผนการพัฒนาเกษตรกรรมอย่างเป็นระบบ 

เพื่อให้รัฐรักษาเสถียรภาพด้านราคาและความมั่นคงในอาชีพเกษตรกร เพิ่มศักยภาพและยกระดับคุณภาพ

ชีวิตของเกษตรกรให้ดีขึ้นทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมืองอย่างต่อเนื่อง ให้เป็นไปเพื่อเกษตรกรอย่าง

แท้จริงและมีกระบวนการตรวจสอบการใช้อ านาจรัฐด้านการปฏิบัติตามนโยบายเกษตรกรรม อันจะน าไปสู่

การพัฒนาภาคเกษตรกรรมและระบบเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศอย่างยั่งยืนในอนาคต ดังนั้น เพื่อให้

บรรลุตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญในการจัดตั้งสภาเกษตรกรแห่งชาติเพื่อให้ท าหน้าที่เป็นตัวแทนของ

เกษตรกรในการด าเนินกิจกรรมต่างๆ เกี่ยวกับเกษตรกรรม จึงจ าเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้ 

 

เล่มที่ 127 ตอนที่ 71 ก                      ราชกิจจานุเบกษา                       19 พฤศจิกายน 2553 
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สารส่ือจากใจสู่ความคดิ เพือ่เชือ่มโยงระบบบเครอืขา่ย 
ในการมุ่งสรา้งประโยชน์แกเ่กษตรกร “คนตาก” 

สู่เศรษฐกจิและสังคมทีส่มดุลอยา่งท่ัวถงึ 
 
 

 

 สภาเกษตรกรจังหวัดตาก เป็นหน่วยงานที่จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติสภาเกษตรกรแห่งชาติ  

ปี พ.ศ. 2553 ปัจจุบันมีอายุร่วม 10 ปี มีนายกรัฐมนตรีรักษาการตามพระราชบัญญัติสภาเกษตรกร

แห่งชาติ “คนกับพื้นที่ ล่างสู่บน ถือเป็นภารกิจหลักที่ส าคัญในบทบาทหน้าที่ของสภาเกษตรกรจังหวัดตาก  

ด้วยความหมาย เชื่อมโยง-ประสาน เป็นหัวใจ     แห่งการบูรณาการประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

ในการเข้าถึง เพื่อการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งแก่เกษตรกร องค์กรเกษตรกร สถาบัน

การเกษตร ในฐานะสภาอาชีพเกษตรกร”  เพื่อการจัดท าแผนพัฒนาเกษตรกรรมที่ได้มาจากการรวบรวม

ข้อมูลปฐมภูมิ มาจากตัวเกษตรกร เป็นสิ่งที่ต้องวิเคราะห์ในการจัดท าข้อเสนอเชิงนโยบาย แผนงาน/

โครงการ และการแก้ไขกฎหมายที่เป็นข้อจ ากัดให้สัมฤทธ์ิผล เป็นตัวผลักดันการเปลี่ยนแปลง การใช้

ประโยชน์ที่ดิน การรักษาพันธุ์พืช อัตลักษณ์ ขยายสายพันธ์ุด้วยการปรับใช้เทคโนโลยี ในการใช้สารปรับปรุง

แก้กฎระเบียบ กฎหมายที่สถานการณ์การเปลี่ยนแปลงสู่สภาพ

อากาศ ส่งผลกระทบต่อกระบวนการผลิตภาคเกษตรกรรมที่ต้อง

ให้เกษตรกร ตัวแทนเกษตรกร สถาบันการเกษตร เป็นผู้เข้าร่วม

เกิดความรู้สึกเป็นเจ้าของแผนงาน โดยใช้การมีส่วนร่วมเป็น

บทบาทส าคัญ เพื่อกระตุ้นให้คิด แลกเปลี่ยน และฝึกให้ใช้เหตุผล

ในการตัดสินใจอย่างเป็นระบบ ก่อให้เกิดการเปิดเผยประเด็น

ปัญหาซ่อนเร้นและคลีค่ลายสถานการณท์ีซ่ับซอ้นใหเ้หน็ชดัเจนขึน้ 

เกิดผลปฏิบัติในความอยู่ดีมีสุขและความยากจนน้อยลง  

ได้รับประโยชน์จากการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม รวมทั้งการ

เข้าถึงสวัสดิการในการด ารงชีพ ด้วยความยั่งยืน มั่นคงและ

สมดุลในระบบโครงสร้างสังคมที่เกี่ยวข้อง 

      

 

 

โสภาพรรณ  กาสมสัน 

ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดตาก 

30 กันยายน 2562 



 

 

 
 

 

 

 
 

- สภาเกษตรกรจงัหวดั 

- ส านกังานสภาเกษตรกรจงัหวดั 

- งบประมาณ 

- แผนงาน/โครงการ 

 

 

 

 

 

 

ส่วนท่ี 1 



~ 1 ~ 
 

โครงสรา้งสภาเกษตรกรจงัหวดั (สภจ.) 

 

 

 

              สภาเกษตรกรจงัหวดั    .     

 

 

 

 

 

 ประธานสภาเกษตรกรจงัหวดั (1)   .     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผู้แทนเกษตรกรระดับอําเภอ 16 คน 

ผู้ทรงคุณวุฒิด้านต่างๆ 5 คน 

รองประธานสภาเกษตรกรจังหวัดตาก คนที่ 1 (1) 

รองประธานสภาเกษตรกรจังหวัดตาก คนที่ 2 (1) 

สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัด (18) 



~ 2 ~ 
 

นางสมศร ี จี๋ครี ี

รองประธานสภาเกษตรกรจังหวดัตาก คนที ่1 

นายมานิตย์  พิณนา 

รองประธานสภาเกษตรกรจังหวดัตาก คนที ่2 

นายสุรยิา มาเกิด นายประนอม อ่อนนุม่ นายอนุรักษ์ พึ่งอินทร ์ นายพนม สินสอน นายคธาเทพ เหลืองอรุณ 

นายสมชาย ใจพูน นางลํายงค ์แสงประจักร ์ นายเครื่อง เสมา นายเสกสรร สุรสทิธินสุรณ ์

นายกําพล เข็มฤทธิ ์ นายกรวรี์ ธรรมาภิวาท นายสมเดช ล่าลี ้

นายสวัสดิ์ โนนสงู 

ผู้ทรงคณุวุฒิด้านพืช 

นายสมเพชร สุรยิวงษ์ 

ผู้ทรงคณุวุฒิด้านประมง 

นายเจริญ อ่อนแก้ว 

ผู้ทรงคณุวุฒิด้านปศุสัตว์ 

นายภราดร กานดา 

ผู้ทรงคณุวุฒิด้านอืน่ๆ 

นายรจุ ศรงีาม 

ผู้ทรงคณุวุฒิด้านอืน่ๆ 

สมาชกิสภาเกษตรกรจงัหวดัตาก (สภจ.ตก.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นางสาวโสภาพรรณ  กาสมสนั 

ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดตาก 



~ 3 ~ 
 

อ านาจหนา้ทีส่ภาเกษตรกรจงัหวดั  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        มาตรา 33 ของพระราชบัญญัติสภาเกษตรกร

แห่งชาติ พ.ศ. 2553 กําหนดให้สภาเกษตรกรจังหวัด 

มีอํานาจหน้าที่ดังนี้ 

1. พัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งแก่เกษตรกร

และองค์กรเกษตรกรภายในจังหวัด 

2. ประสานนโยบายและการดําเนินงานระหว่าง

องค์กรเกษตรกร เกษตรกร สถาบันวิจัย สถาบัน 

การศึกษา และหน่วยงานของรัฐ 

3. ส่งเสริมและสนับสนุนการรวมกลุ่มขององค์กร

เกษตรกร กลุ่มเกษตรกร และยุวเกษตรกร ในจังหวัด 

ในรูปแบบต่างๆ 

4. เสนอแผนพัฒนาเกษตรกรรมระดับจังหวัดต่อสภา

เกษตรกรแห่งชาติ เพื่อบูรณาการเป็นแผนแม่บทเสนอ

ต่อคณะรัฐมนตรีต่อไป 

5. สนับสนุนและส่งเสริมการศึกษา การฝึกอบรม 

และการถ่ายทอดเทคโนโลยีแก่เกษตรกรและยุว

เกษตรกร เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการประกอบ

อาชีพเกษตรกรรมอย่างครบวงจรและย่ังยืน 

6. เสนอนโยบายและแนวทางในการพัฒนาและแก้ไข

ปัญหาที่เก่ียวข้องกับภาคเกษตรกรรม รวมทั้งราคา

ผลผลิตทางเกษตรกรรมที่ไม่เป็นธรรม ต่อสภาเกษตรกร

แห่งชาติ 

7. ให้คําปรึกษาและข้อแนะนําแก่เกษตรกรหรือองค์กร

เกษตรกร 

8. แต่งตั้งคณะทํางานเพื่อดําเนินการใดๆ ให้บรรลุ

วัตถุประสงค์ตามพระราชบัญญัตินี้ 

9. ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ ได้รับมอบหมายจากสภา

เกษตรกรแห่งชาติ 

       สําหรับกลไกในการขับเคลื่อนการทํางานของ

สภาเกษตรกรจังหวัด คือ สมาชิกสภาเกษตรกร

จังหวัด ซึ่งมาจากการเลือกตั้งตามพระราชบัญญัติ

สภาเกษตรกรแห่งชาติ พ.ศ. 2553 มาตรา 31 

สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดมีสถานะเป็นผู้แทน 

สภาเกษตรกรตามพระราชบัญญัติสภาเกษตรกร

แห่งชาติ พ.ศ. 2553 มีองค์ประกอบ 2 ส่วน คือ 

 

     ส่วนที่ 1 สมาชิกที่ได้รับการเลือกตั้ง จํานวนสิบ

หกคน ในกรณีที่จังหวัดใดมีจํานวนอําเภอมากกว่าสิบ

หกอําเภอ ให้เพิ่มจํานวนผู้แทนเกษตรกรในจังหวัดนั้น

ให้เท่ากับจํานวนของอําเภอ 

     ส่วนที่ 2 สมาชิกผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งสมาชิกตาม (1) 

เลือกจากผู้มีความรู้ ความเช่ียวชาญด้านเกษตรกรรม 

จํานวนห้าคน โดยมาจากด้านพืช สัตว์ และด้าน

ประมง อย่างน้อยด้านละหนึ่งคน ให้สํานักงานจัดให้มี

การเลือกตั้งเพื่อให้ได้สมาชิกตาม (1) และการเลือก

เพ่ือให้ได้สมาชิกผู้ทรงคุณวุฒิตาม (2) ทั้งนี้หลักเกณฑ์ 

วิธีการ และเงื่อนไขที่สภาเกษตรกรแห่งชาติกําหนด

โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา  

     การดํารงตําแหน่ง สมาชิกสภาเกษตรกรแห่งชาติ

มีวาระอยู่ในตําแหน่งคราวละ 4 ปีนับแต่วันที่ประกาศ

รายช่ือตามมาตรา 15 และจะดํารงตําแหน่งติดต่อกัน

เกิน 2 วาระไม่ได้ ให้สมาชิกสภาเกษตรกรแห่งชาติซึ่ง

พ้นจากตําแหน่งตามวาระ ยังคงปฏิบัติหน้าที่ต่อไปได้

จนกว่าจะมีการประกาศรายช่ือสมาชิกสภาเกษตรกร

แห่งชาติชุดใหม ่

     การพ้นจากตําแหน่ง  นอกจากการพ้นจาก

ตําแหน่งตามวาระตามมาตรา 8 สมาชิกสภา

เกษตรกรแห่งชาติพ้นจากตําแหน่ง เม่ือ 

  1. ตาย 

  2. ลาออก 

  3. ขาดคณุสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 7 

  4. สภาเกษตรกรแห่งชาติมีมติให้พ้นจากตําแหน่ง 

ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจํานวน

สมาชิกทั้งหมดที่มีอยู่ 

  5. ลาออกจากองค์กรเกษตรกรที่ตนเป็นตัวแทนใน

การได้รับเลือกเป็นสมาชิกตามมาตรา 5(2) 

  6. ถูกจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดให้จําคุก เว้นแต่

ในความผิดอันได้กระทําโดยประมาทหรือความผิด 

ลหุโทษ 

  7. ขาดหรือลาการประชุมติดต่อกันเกินกว่าห้าครั้ง

โดยไม่มีเหตุผลอันควร 
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โครงสรา้งส านกังานสภาเกษตรกรจงัหวดั (สกจ.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หัวหน้าฝ่ายอํานวยการ 

หัวหน้าส่วนยุทธศาสตร์

การเกษตร 

หัวหน้าส่วนขับเคลื่อน

และการมีส่วนร่วม 

หัวหน้าส่วนประเมินผล

และกํากับการบริหาร

จัดการที่ดี 

นักจัดการงานทั่วไป 

นักวิเคราะห์นโยบาย

และแผน 

นักวิชาการเกษตร 

นักวิเคราะห์นโยบาย

และแผน 

หวัหนา้สาํนกังานสภาเกษตรกรจงัหวดั 
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บคุลากรส านกังานสภาเกษตรกรจงัหวดัตาก (สกจ.ตก.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ว่าง 

กนกวรรณ ตันติคะเนด ี

หัวหน้าสํานักงานสภาเกษตรกรจังหวัดตาก 

หัวหน้าฝ่ายอํานวยการ 

ว่าง ว่าง 

ศุภกร พรมมิน 

หัวหน้าส่วนยุทธศาสตร์

การเกษตร 

หัวหน้าส่วนขับเคลื่อน

และการมีส่วนร่วม 

หัวหน้าส่วนประเมินผล

และกํากับการบริหาร

จัดการทีด่ ี

ปุณยาพร ดํารงวุฒชิัย 

นักจัดการงานทัว่ไป

ปฏิบัติการ 

เกรียงไกร โทนสังข์อินทร ์

นักวิชาการเกษตร 

ปฏิบัติการ 

กัญญา ชาวส้าน 

นักวิเคราะห์นโยบาย 

และแผนปฏิบัตกิาร 

แสงอรุณ ประเสริฐธิติกลุ 

นักวิเคราะห์นโยบาย 

และแผนปฏิบัตกิาร 

วันวิสาข ์วงษ์จันทรท์ ี

นักวิเคราะห์นโยบาย 

และแผนปฏิบัตกิาร 
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อ านาจหนา้ทีส่ านกังานสภาเกษตรกรจงัหวดั  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สถานะหน่วยงานเป็นหน่วยงานของรัฐ 

จัดต้ังขึ้นตามพระราชบัญญัติสภาเกษตรกร

แห่งชาติ พ.ศ.2553 ไม่เป็นส่วนราชการหรือ

รั ฐ วิ ส า ห กิ จ ตามกฎหมา ย ว่ า ด้ ว ย วิ ธี ก า ร

งบประมาณหรือกฎหมายอื่น มีผู้บริหารสูงสุดคือ

เ ล ข า ธิ ก า ร สภา เ ก ษตรกร แห่ ง ช า ติ  ตาม

พระราชบัญญัติสภาเกษตรกรแห่งชาติ มาตรา 

22 แต่งต้ังโดยประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติ 

งบประมาณองค์กรมาจากเงินอุดหนุนของรัฐบาล

ตามพระราชบัญญั ติสภาเกษตรกรแห่งชาติ  

พ.ศ. 2553 มาตรา 29 

บุ ค ล า ก ร มี ส ถ า น ะ เ ป็ น พ นั ก ง า น 

เจ้าหน้าที่ หน่วยงานของรัฐ มิ ใช่ ข้าราชการ  

มีเลขาธิการเป็นผู้บังคับบัญชา เจ้าหน้าที่ของ

สํานักงานสภาเกษตรกรทุกระดับ การบริหาร

จัดการองค์กร สํานักงานสภาเกษตรกรจังหวัด  

มีหัวหน้าสํานักงานสภาเกษตรกรจังหวัด ทําหน้าที่

เลขานุการของสภาเกษตรกรจังหวัดและปฏิบัติ

หน้าที่อื่นๆ ของสํานักงานสภาเกษตรกรจังหวัด

ตามที่กําหนดไว้ในพระราชบัญญัติสภาเกษตรกร

แห่งชาติ พ.ศ. 2553 มาตรา 38 ดังน้ี 

    

 

     1. รับผิดชอบงานด้านธุรการและทําหน้าที่เป็น

เลขานุการของสภาเกษตรกรจังหวัด 

     2. รวบรวม ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลต่างๆ 

ที่เกี่ยวกับการดําเนินงานของสภาเกษตรกรจังหวัด 

     3. ประชาสัมพันธ์ให้เกษตรกร และองค์กร

เกษตรกร ได้ทราบถึ งนโยบาย  แผนพัฒนา

เกษตรกรรมจังหวัดและการดําเนินงานของสภา

เกษตรกรจังหวัด 

     4. จัดให้มีระบบฐานข้อมูลและการเผยแพร่

ข้อมูลข่าวสาร ผลงานวิจัยและองค์ความรู้

เกี่ยวกับการผลิต ผลผลิต การแปรรูป ผลิตภัณฑ์

เกษตรกรรม รวมทั้งการตลาดทั้งภายในประเทศ

และต่างประเทศ 

     5. ประสานการดําเนินงานกับเกษตรกร 

องค์กรเกษตรกร และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง 

     6. จัดทํารายงานประจําปีของสภาเกษตรกร

จังหวัด 

     7. ปฏิบัติหน้าที่อื่นใดตามที่สภาเกษตรกร

แห่งชาติและสภาเกษตรกรจังหวัด มอบหมาย 
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งบประมาณ ป ีพ.ศ. 2562 
 

งบประมาณคงเหลือ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561    : 43.76 บาท 

 

 

งบประมาณคงเหลือ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562     :      0 บาท 

 

 

 

 

 

 

 

 

รายรบั (ตลุาคม 61 – กนัยายน 62)  รายจ่าย (ตลุาคม 61 – กนัยายน 62) 

รับจัดสรรจาก สกช. ปี 2562 1,799,694.25  รายจ่ายบุคลากร 0.00 

รายรับดอกเบ้ีย 1,717.56  ค่าเบี้ยประชุมและค่าตอบแทน 711,495.00 

รายรับอื่น 0.00  งบดําเนินงาน 945,711.25 

   งบรายจ่ายอื่น 142,488.00 

   ค่าใช้จ่ายจัดสรรส่งคืน สกช. 1,761.32 

รวมรายรบั  1,801,455.57  รวมรายจา่ย 1,801,455.57 

สัดส่วนการใชจ้า่ยเงนิงบประมาณตามหมวดงบประมาณ ปี 2562 

ค่าเบ้ียประชุมและค่าตอบแทน 39% 

งบดําเนินงาน  52% 

งบรายจ่ายอืน่ 8% 
ค่าใช้จ่ายคืน สกช.  1% 
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  สรปุแผนงาน/โครงการ ปงีบประมาณ 2562 

 

  ภายใตป้ระเดน็ยทุธศาสตรต์ามแผนแมบ่ทเพือ่พฒันาเกษตรกรรม พ.ศ. 2560 – 2564  สภาเกษตรกรแหง่ชาติ 
 

  ประเด็นยุทธศาสตร์แผนแม่บทเพื่อพัฒนาเกษตรกรรม   :  ยุทธศาสตร์ที่ 1  การพัฒนาทรัพยากรบุคคลและความเข้มแข็งขององค์กรเกษตรกร 

 

แนวทางพฒันา/โครงการ/กจิกรรม 

วตัถปุระสงค ์

แหลง่

งบประมาณ 

(บาท) 

การดาํเนนิงาน ปงีบประมาณ 2562 
หนว่ยงาน

รบัผดิชอบ 
แนวทางพฒันา โครงการ/กจิกรรม 

1. การพัฒนาศกัยภาพ 

การส่งเสริมและ

สนับสนุนการรวมกลุ่ม

ของเกษตรกร/องค์กร

เกษตรกร/กลุ่มเกษตรกร

และยุวเกษตรกรตามแนว

ปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียง 

1. โครงการบูรณาการ

ขับเคลื่อนการพัฒนาและ

แก้ปัญหาด้านการเกษตร 

1) สร้างความเข้มแข็งบนพื้นฐานการพัฒนา

ตนเองของกลุ่ม/องค์กรเกษตรกร/สถาบัน

เกษตรกร ตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียง  โดยมุ่งพัฒนากลุ่ม/องค์กร

เกษตรกรที่มีศักยภาพและความพร้อมเพื่อ

ส่งเสริมให้สมาชิกทําเกษตรตามแนวปรัชญา

ของเศรษฐกิจพอเพียง 

2) สร้างความเข้มแข็งของกลุ่มยุวเกษตรกร 

โดยการสนับสนุนเยาวชนที่ไม่ได้ศึกษาต่อ 

และสนใจอาชีพเกษตรให้มีโอกาสศึกษาด้าน

การเกษตรจากศูนย์เรียนรู้ฯ และภาคีภาค

ส่วนต่างๆ 

3) การพัฒนาองค์ความรู้ด้านการเกษตร

ให้แก่เกษตรกร/ยุวเกษตรกร 

4) ประสานงานและบูรณาการความร่วมมือ

กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการจัดการพัฒนา

และแก้ปัญหาด้านการเกษตรให้แก่เกษตรกร

ในพื้นที่ 

สกช. 

18,606 

 

สนง.กษ.ตาก 

(895,200) 

(งบตาม

แผนพัฒนา 

จ.ตาก ปี 62 ) 

 

 

ม.ราชภัฎ

เชียงราย 

 (งบภายใต้

โครงการ 

วิจัยฯ) 

 

งบประมาณโดย

หน่วยงานร่วม

บูรณาการ 

- ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 สนง.สภาเกษตรกรจังหวัดตาก 

ติดตาม รวบรวม ศึกษา วิเคราะห์ ข้อมูลประเด็นความ

ต้องการพัฒนา แก้ไขปัญหาของเกษตรกร/ องค์กรเกษตรกร 

และภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง สรุปสภาพปัญหาความต้องการ และ

แนวทางการพัฒนาแก้ปัญหา เสนอ/บูรณาการความร่วมมือ

กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งน้ี ในส่วนของโครงการ/กิจกรรม

ตามที่ สนง.สภาเกษตรกรแห่งชาติ ประสานงานบูรณาการ

ร่วมกับหน่วยงานส่วนกลางระดับกรม กระทรวง แล้ว ได้

มอบหมายให้ สนง. สภาเกษตรกรจังหวัด ดําเนินการและ

ประสานการดําเนินงานโดยสภาเกษตรกรจังหวัด อาทิ 

โครงการ 1 ตําบล 1 นวัตกรรมเกษตร กับ กระทรวงวทิย์ฯ, 

โครงการพัฒนาเครือข่ายสภาเกษตรกรป้องกันภัยยาเสพติด 

กับ สนง. คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด,

โครงการวิจัยแผนพัฒนาประสทิธิภาพของจุลินทรีย์และอาหาร

จุลินทรีย์เพื่อจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้โค-กระบือ กับ ม.ราชภัฎ

เชียงราย, โครงการพัฒนาองค์กรเกษตรกรและกลุ่ม

วิสาหกจิชุมชนสู่เกษตร 4.0 ร่วมกบั สนง.กษ.ตาก เป็นต้น 

สภจ.ตาก,  

สกจ.ตาก, 

ปปส, 

วว.,  

สนง.กษ.ตาก,  

ม.ราชภัฎ

เชียงราย 

ฯลฯ 
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แนวทางพฒันา/โครงการ/กจิกรรม 

วตัถปุระสงค ์

แหลง่

งบประมาณ 

(บาท) 

การดาํเนนิงาน ปงีบประมาณ 2562 
หนว่ยงาน

รบัผดิชอบ แนวทางพฒันา โครงการ/กจิกรรม 

2. การสนับสนุนส่งเสริม

การใหก้ารศกึษา อบรม 

ถ่ายทอดความรู ้

เทคโนโลยีด้าน

เกษตรกรรม และการ

จัดการ แกเ่กษตรกรและ

ยุวเกษตรกร  

 

2. กิจกรรมจัดทําฐานข้อมูล

สารสนเทศด้านการเกษตร 

เพื่อใช้ในการพยากรณ์และ

ป้องกันความเสี่ยงสําหรับ

เกษตรกรและหน่วยงานที่

เกี่ยวข้อง และจัดให้มีระบบ 

ฐานข้อมูลและการเผยแพร่

ข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวกับด้าน

การเกษตรกรฯ  

(อํานาจหน้าที่ตาม พรบ.สภา

เกษตรกรแห่งชาติ  

พ.ศ. 2553) 

1) เกษตรกรมีขอ้มูลด้านการเกษตร

เพื่อประกอบการตัดสินใจและปรับปรุง

การประกอบอาชีพเกษตรกรรม 

 2) คณะทํางานสภาเกษตรกรระดบั

อําเภอและคณะผู้ปฏบิัติงานสภา

เกษตรกรระดับตําบล มีข้อมูล

ประกอบการจัดทําข้อเสนอการแก้ไข

และพัฒนาภาคเกษตรกรรม ต่อสภา

เกษตรกรจังหวัดตากและหน่วยงานที่

เกี่ยวขอ้ง  

หมายเหต ุ: 

ใช้งบประมาณ

ในหมวดงบ

ดําเนินงาน 

ของ สกจ.ตาก  

 

- คณะทํางานสภาเกษตรกรระดับอําเภอ และคณะ

ผู้ปฏิบัติงานสภาเกษตรกรระดับตําบล ดําเนินการสํารวจ 

รวบรวม ข้อมูลต้นทุนและผลตอบแทนการผลิตสินค้า

เกษตรที่สําคัญในจังหวัด และข้อมูลประเด็นปัญหา หารือ

แนวทางป้องกัน แก้ไขปัญหา และพัฒนาเกษตรกรรม ใน

พื้นที่ 9 อําเภอ จังหวัดตาก ใช้งบประมาณภายใต้

โครงการจัดทําแผนพัฒนาเกษตรกรรมระดับตําบลเป็น

เกษตรอุตสาหกรรม และกลไกเครือข่ายผู้ปฏิบัติงาน/

คณะทํางานสภาเกษตรกรระดับอําเภอ สภาเกษตรกร

จังหวัดตาก ทั้งน้ี ข้อมูลจากการสํารวจฯ ข้างต้น  

สภาเกษตรกรจังหวัดตาก จะได้นําไปใช้ประกอบการ

จัดทําข้อเสนอการแก้ไขปัญหาและพัฒนาภาค

เกษตรกรรมจังหวัดตาก 

สกจ.ตาก/

คณะทํางาน

และคณะ

ผู้ปฏิบัติงาน 

สกจ.ตาก 

3. ประชาสัมพันธ์ให้เกษตรกร 

และองค์กรเกษตรกร ทราบ

นโยบาย และการดําเนินงาน

ของ สกช. (อํานาจหน้าที่ตาม

พรบ.สภาเกษตรกรแห่งชาติ 

พ.ศ. 2553) 

1) ให้เกษตรกรมีโอกาสเข้าถึง

แหล่งขอ้มูลข่าวสาร 

2) เผยแพร่ผลการดําเนินงานของ 

สกช. และ สกจ. ที่เกี่ยวข้องกบัด้าน

การเกษตรสู่เกษตรกร องค์กร

เกษตรกร และประชาชนทัว่ไป 

3) สร้างการมีส่วนรว่มของเกษตรกร 

องค์กรเกษตรกร และประชาชนทัว่ไป 

4) รับรู้ความตอ้งการของเกษตรกร 

องค์กรเกษตรกร ประชาชนทัว่ไป 

สกช. 

59,987.45 

 

สภาเกษตรกรจังหวัดตากดําเนินกิจกรรมประชาสัมพันธ์ 

ดังน้ี 

 1) รายการวิทยุ “พูดจาภาษาเกษตร” ตั้งแต่ ม.ค.62 – 

ก.ย. 62 ดําเนินการเผยแพร่การดําเนินงานสภา

เกษตรกรจังหวัดตากและข้อมูลด้านการเกษตรผ่าน

รายการวิทยุทุกวันอาทิตย์ของสัปดาห์  

2) เผยแพร่นโยบาย มาตรการ/โครงการ ภาครัฐ และ

ข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวกับด้านการเกษตรกรฯ ผ่าน

เครือข่ายระบบสารสนเทศ เว็บไซด์สํานักงานฯ 

www.nfctak.com, เครือข่าย Social Network : 

Facebook, Line และเอกสารเผยแพร่ 

สภจ.ตาก 

และ 

สกจ.ตาก 
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แนวทางพฒันา/โครงการ/กจิกรรม 

วตัถปุระสงค ์

แหลง่

งบประมาณ 

(บาท) 

การดาํเนนิงาน ปงีบประมาณ 2562 
หนว่ยงาน

รบัผดิชอบ 
แนวทางพฒันา โครงการ/กจิกรรม 

 
 

4. กิจกรรมรับข้ึนทะเบียน

องค์กรเกษตรกร 

(งานที่ สกช. มอบหมาย) 

 

 

สภาเกษตรกรแหง่ชาต ิมีกลุ่ม

เกษตรกรขึ้นทะเบียนองค์กร

เกษตรกรกับสํานักงานสภา

เกษตรกรจังหวดัตาก และได้รับ

การส่งเสริมและพัฒนาด้านการ

ผลิต การแปรรปู และการ

บริหารจัดการ 

 

หมายเหต ุ: 

ใช้งบประมาณ 

ในหมวดงบ

ดําเนินงาน 

ของ สกจ.ตาก  

 

 

- ประชาสัมพันธ์และรับข้ึนทะเบียนองค์กรเกษตรกร 

- รับข้ึนทะเบียนองค์กรเกษตรกร ตามประกาศ 

สภาเกษตรกรแหง่ชาต ิเรื่องหลักเกณฑ์ วิธีการ และ

เงื่อนไขการรับข้ึนทะเบียนองค์กรเกษตรกร พ.ศ. 2556 

- ปีงบประมาณ 2562 มีกลุ่มเกษตรกร/ องค์กรเกษตรกร 

ข้ึนทะเบียนองค์กรเกษตรกรกับสํานักงานสภาเกษตรกร

จังหวดัตาก รวมทั้งสิ้น 8 กลุ่ม  

 

 

สกจ.ตาก/

คณะทํางาน

และคณะ

ผู้ปฏิบัติงาน 

สกจ.ตาก  
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    ประเด็นยุทธศาสตร์แผนแม่บทเพื่อพัฒนาเกษตรกรรม    :  ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาและคุ้มครองทรัพยากรการผลิตทางการเกษตร 
 

 

แนวทางพฒันา/โครงการ/กจิกรรม 

วตัถปุระสงค ์

แหลง่

งบประมาณ 

(บาท) 

การดาํเนนิงาน ปงีบประมาณ 2562 
หนว่ยงาน

รบัผดิชอบ แนวทางพฒันา โครงการ/กจิกรรม 

1. การส่งเสริมพัฒนาคุ้มครอง

พื้นที่เกษตรกรรม และการแก้ไข

ปัญหาดินและทีด่ิน โดยส่งเสริม

และคุ้มครองสิทธเิกษตรกร ให้มี

กรรมสิทธิ์หรือสิทธิในทีด่ินเพื่อ

ประกอบเกษตรกรรมของตน 

2. การพฒันาแหล่งน้ําและ

จัดระบบชลประทานเพื่อ

เกษตรกรรม 

3. การอนุรักษ์ การฟืน้ฟ ู 

และการใช้ประโยชน์จาก

ทรัพยากรธรรมชาตสิิ่งแวดล้อม 

และความหลากหลายทาง

ชีวภาพเพื่อการเกษตร 

4. การส่งเสริมและคุ้มครอง

สิทธิเกษตรกรและการเพิ่มสิทธิ

และบทบาทของเกษตรกรที่

เกี่ยวข้องกับการทํากิน และการ

เข้าถึงแหล่งทรัพยากรที่จําเป็น

ต่อการประกอบการเกษตร 

1. การประชุม 

สภาเกษตรกรจังหวดั  

(อํานาจหน้าที่ตาม พรบ.

สภาเกษตรกรแหง่ชาต ิ

พ.ศ.2553) 

สมาชิกสภาเกษตรกร

จังหวดัและคณะทํางาน

สภาเกษตรกรจังหวดั 

มีส่วนรว่มในการแก้ไข

ปัญหาและเสนอแนะแนว

ทางการพัฒนาด้านเกษตร 

กรรมในพื้นที่อย่างเปน็

ระบบ 

สกช. 

612,695 

(รวมค่าเบี้ย

ประชุม) 

 

- ปงีบประมาณ 2562 จดัประชุมสภาเกษตรกรจังหวดัตาก 

รวม 6 ครัง้ และมีการตดิตาม สรุปผลการปฏิบตัิงานตามมติ

ที่ประชุมสภาเกษตรกรจังหวดัตากในแต่ละครัง้ อนึ่ง หากการ

ประชุมฯ ครัง้ใดมวีาระหารือเกี่ยวข้องกับหน่วยงานอื่นๆ สภา

เกษตรกรจังหวดัตาก ไดเ้รยีนเชิญผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

เข้าร่วมหารือในการประชุมฯ เพื่อให้สมาชิกสภาเกษตรกร

จังหวัดตากได้รับทราบข้อมูลข้อเท็จจรงิ และรวบรวมข้อมูล

ประกอบการจัดทําข้อเสนอเพื่อการแก้ไขปัญหาและพฒันา

เกษตรกรรมเสนอหน่วยงานทีเ่กี่ยวข้องพิจารณาดําเนนิการ 

สภจ.ตาก 

และ 

สกจ.ตาก 

2. การประชุมคณะทํางาน

ด้านยุทธศาสตร์การ

ขับเคลื่อนแผนพัฒนา

เกษตรกรรมและ

งบประมาณ และ

คณะทํางานพฒันาองค์กร

เกษตรกร  

(แผนปฏิบัตงิานฯ สกจ.

ตาก) 

คณะทํางานสภาเกษตรกร

จังหวดั มีสว่นรว่มในการ

แก้ไขปัญหาและเสนอแนะ

แนวทางการพัฒนาด้าน

เกษตรกรรมในพื้นที่อย่าง

เป็นระบบ 

สกช. 

40,806 

(รวมค่าเบี้ย

ประชุม) 

 

- ปีงบประมาณ 2562 จัดประชุมคณะทํางานด้านยุทธศาสตร์

การขับเคลื่อนแผนพัฒนาเกษตรกรรมและงบประมาณ สภา

เกษตรกรจังหวดัตาก 2 ครั้งและ คณะทํางานพฒันาองค์กร

เกษตรกร สภาเกษตรกรจังหวดัตาก 3 ครั้ง เพื่อขับเคลื่อน

การดําเนินงานตามนโยบายสภาเกษตรกรแห่งชาติ แผนปฏิบัติ

งานและการใช้จ่ายงบประมาณของสภาเกษตรกรจงัหวัดตาก  

และหารือแนวทางการแก้ไขปัญหาและพัฒนาภาคเกษตรกรรม

พื้นที่จังหวัดตากร่วมกับภาคส่วนทีเ่กี่ยวข้อง ก่อนนําเสนอที่

ประชุมสภาเกษตรกรจังหวดัตากพจิารณาต่อไป 
 

สกจ.ตาก/ 

คณะทํางาน

สภาฯ  
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แนวทางพฒันา/โครงการ/กจิกรรม 

วตัถปุระสงค ์
แหลง่งบประมาณ 

(บาท) 
การดาํเนนิงาน ปงีบประมาณ 2562 

หนว่ยงาน

รบัผดิชอบ แนวทางพฒันา โครงการ/กจิกรรม 

 3. การประชมุ 

สภาเกษตรกรแหง่ชาต ิ

(อํานาจหน้าที่ตาม พรบ.

สภาเกษตรกรแหง่ชาต ิ

พ.ศ. 2553) 

เพื่อทําหน้าที่ในฐานะตัวแทนของ

เกษตรกรในการดําเนินการ

ต่างๆ เกี่ยวกับเกษตรกรรมอัน

จะนําไปสู่การพฒันาภาค

การเกษตรและระบบเศรษฐกิจ 

สังคม การเมือง อย่างต่อเนื่อง 

ให้เป็นไปเพื่อเกษตรกรอย่าง

แท้จรงิ ตามอํานาจหน้าที่ซึ่ง

กําหนดไว้ ตาม พรบ.สภา

เกษตรกรแหง่ชาต ิพ.ศ. 2553 

สกช. 

44,542 

 

 

- ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดตาก ในฐานะสมาชิก

สภาเกษตรกรแห่งชาติ  ร่วมประชุมสภาเกษตรกร

แห่งชาติ เพื่อพิจารณาแนวทางการแก้ไขปัญหาและ

พัฒนาภาคเกษตรกรรม ในภาพรวมระดับประเทศ 

   

 

สภช. 

สภจ.ตาก  

 

4. ประชมุคณะกรรมการ/

คณะกรรมอนุกรรมการ 

สภาเกษตรกรแหง่ชาต ิ

(อํานาจหน้าที่ตาม พรบ.

สภาเกษตรกรแหง่ชาต ิ

พ.ศ. 2553) 

ประธานสภาเกษตรกรจังหวัด 

(สมาชิกสภาเกษตรกรแหง่ชาติ)  

ในฐานะตวัแทนเกษตรกรจังหวดั

ตาก พิจารณาประเด็นปญัหา

และข้อเสนอการพัฒนาด้าน

เกษตรกรรมอย่างเปน็ระบบ 

ตามกรอบหน้าที่คณะ

กรรมการฯ ก่อนนําเสนอที่

ประชุมสภาเกษตรกรแหง่ชาต ิ

(อํานาจหน้าที่ตาม พรบ.สภา

เกษตรกรแหง่ชาต ิพ.ศ. 2553) 

สกช. 

68,913 

หมายเหตุ : 

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป

ปฏิบัติงานของประธาน 

สภาเกษตรกรจังหวัดในฐานะ

คณะกรรมการ/คณะทํางาน 

ของสภาเกษตรกรแห่งชาติ 

เบิกจ่ายจากงบประมาณของ

สํานักงานสภาเกษตรกร

แห่งชาติ โดยสํานักงานสภา

เกษตรกรจังหวัดสํารอง

ค่าใช้จ่ายดังกล่าวไปก่อน 

- ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดตาก ได้รับแต่งตั้งและเข้า

ร่วมเป็นคณะกรรมการ/คณะอนุกรรมการ 

สภาเกษตรกรแห่งชาติ ประกอบด้วย 

  1) คณะทํางานด้านยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนแผนพัฒนา

เกษตรกรรมและงบประมาณ 

  2) คณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ 

ในการแข่งขันทางการเกษตร สิทธิเกษตรกร  สิทธิที่ดินทํา

กิน  สิทธิการเข้าถึงแหล่งทุนและหน้ีสินเกษตรกร 

  3) คณะทํางานศึกษาผลกระทบจากการบังคับใช้

กฎหมายเกษตรพันธสัญญา สภาเกษตรกรแห่งชาติ 

  4) ร่วมประชุมในฐานะสมาชิกสภาเกษตรกรแห่งชาติ 

 

สภช. 

สภจ.ตาก  
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แนวทางพฒันา/โครงการ/กจิกรรม 

วตัถปุระสงค ์
แหลง่งบประมาณ 

(บาท) 
การดาํเนนิงาน ปงีบประมาณ 2562 

หนว่ยงาน

รบัผดิชอบ 
แนวทางพฒันา โครงการ/กจิกรรม 

 
 

5. ประสานนโยบายการ

ดําเนินงานระหว่างองค์กร

เกษตรกร/ เกษตรกร 

สถาบันวจิยั สถาบันการศึกษา 

และหน่วยงานของรัฐ  

(อํานาจหน้าที่ตาม พรบ.

สภาเกษตรกรแหง่ชาต ิ 

พ.ศ. 2553) 

 

สภาเกษตรกรจังหวดั

ประสานและบูรณาการ

พัฒนาและแก้ไขปญัหาด้าน

การเกษตรรว่มกับหน่วยงาน

ที่เกี่ยวข้อง 

 

สกช. 

221,960 

หมายเหตุ : 

ขับเคลื่อนโดยกลไก

การดําเนินงานของ

คณะทํางานฯ  

ซึ่งเบิกค่าใช้จ่ายใน

การเดินทางไป

ปฏิบัติงาน ในหมวด

งบดําเนินงาน 

 

สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวดัตาก/ คณะทํางาน/

ผู้ปฏิบัติงานสภาเกษตรกรจังหวัดตาก และพนักงาน

สํานักงานสภาเกษตรกรจงัหวัดตาก เข้ารว่มประชมุในฐานะ

คณะกรรมการ/ คณะอนุกรรมการ/ คณะทํางาน  เพื่อเป็น

ผู้แทนเกษตรกรในการนําเสนอสภาพปัญหาและแนว

ทางแก้ไขปัญหาและการพัฒนาทีเ่กี่ยวข้องกับภาค

เกษตรกรรม ตลอดจนขับเคลื่อนการส่งเสริมและพัฒนา

ภาคเกษตรกรรม  ให้คําปรึกษา แนะนํา แก่เกษตรกร/

องค์กรเกษตรกร ในพื้นที่จงัหวัดตาก 

 

 

สภจ.ตาก 

สกจ.ตาก 

และ

หน่วยงานที่

เกี่ยวข้อง 
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    ประเดน็ยทุธศาสตร์แผนแมบ่ทเพือ่พฒันาเกษตรกรรม     :    ยุทธศาสตรท์ี่ 3  การพฒันาประสทิธภิาพการผลิต และการรกัษาเสถยีรภาพดา้นราคาสนิค้าเกษตร 

 

แนวทางพฒันา/โครงการ/กจิกรรม 

วตัถปุระสงค ์

แหลง่

งบประมาณ 

(บาท) 

การดาํเนนิงาน ปงีบประมาณ 2562 
หนว่ยงาน

รบัผดิชอบ 
แนวทางพฒันา โครงการ/กจิกรรม 

1. การสร้างความ

เป็นธรรมด้านราคา

ผลผลิตทาง

เกษตรกรรม โดย

คํานึงถึงการส่งเสริม

ให้สินค้าเกษตรได้รับ

ผลตอบแทนสูงสุด 

 

 

1. โครงการจดัทํา

แผนพัฒนาเกษตร 

กรรมระดับตําบลเป็น

เกษตรอุตสาหกรรม 

 

1) เพื่อให้มีการจดัทํา

แผนพัฒนาเกษตรกรรม

ในระดับจงัหวัด ที่เกิด

จากการสะท้อนปัญหา

และความต้องการของ

เกษตรผู้มีส่วนได้เสยี

อย่างแท้จริง นําไปสู่

การเสนอเพื่อแก้ไข

ปัญหาในระดับ 

ผู้กําหนดนโยบาย 

สกช. 

84,777 

- สภาเกษตรกรจังหวัดตาก ได้ดําเนินการประชุมจัดทําแผนพัฒนาเกษตรกรรม

ระดับตําบล โดยเชิญเกษตรกร ผู้แทนเกษตรกร และผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  

ร่วมจัดทําแผนฯ ให้คําปรึกษา/แนะนําด้านการเกษตรกร ตลอดจนประชาสัมพันธ์

มาตรการช่วยเหลือเกษตรกรตามนโยบายภาครัฐให้เกษตรกรได้รับทราบ  

 - สํานักงานสภาเกษตรกรจังหวัดตาก รวบรวม วิเคราะห์ข้อมูล สภาพการเกษตร 

ปัญหาความต้องการของเกษตรกร พร้อมแนวทางการพัฒนาการเกษตรในตําบล 

รวม 9 ตําบลเป้าหมาย 

 - สํานักงานสภาเกษตรกรจังหวัดตาก ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมส่งเสริม 

สนับสนุน กลุ่มเกษตรกร/องค์กรเกษตรกร ตําบลเป้าหมาย พัฒนาศักยภาพการผลิต 

แปรรูป และการตลาด สร้างมูลค่าเพิ่มสินค้าเกษตร ต่อยอดสู่การเป็นเกษตร

อุตสาหกรรม ปีงบประมาณ 2562 รวม 8 กลุ่ม ตลอดจนเสนอหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

พื้นที่จังหวัดตากพิจารณาแผนแม่บทเพื่อพัฒนาเกษตรกรรม พ.ศ. 2560 – 2564  

สภาเกษตรกรแห่งชาติ ใช้ประโยชน์ในการดําเนินการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาและ

พัฒนาภาคเกษตรกรรมของจังหวัดตาก  

 - สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดตาก และคณะทํางานสภาเกษตรกรระดบัอําเภอ 9 

อําเภอ จังหวัดตาก ร่วมบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขและพัฒนาภาคเกษตรกรรมที่

สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ ภายใต้แผนแม่บทเพื่อพัฒนาเกษตรกรรม พ.ศ. 2560 – 2564 

สภาเกษตรกรแห่งชาติ และเสนอแนวทางแก้ไขและพัฒนาด้านการเกษตร เสนอ

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาดําเนินการ ตลอดจนรวบรวมข้อมูลสภาพปัญหาและ

และแนวทางแก้ไข เสนอที่ประชุมสภาเกษตรกรจังหวัดตาก วิเคราะห์ ประมวลผล 

จัดทําข้อเสนอเพื่อการพัฒนาภาคเกษตรกรรม เสนอสภาเกษตรกรแห่งชาติ และ

หน่วยงานระดับกระทรวง/กรม  
 

สกจ.ตาก  
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แนวทางพฒันา/โครงการ/กจิกรรม 

วตัถปุระสงค ์

แหลง่

งบประมาณ 

(บาท) 

การดาํเนนิงาน ปงีบประมาณ 2562 
หนว่ยงาน

รบัผดิชอบ 
แนวทางพฒันา โครงการ/กจิกรรม 

2. การค้นคว้า วิจัย 

และพัฒนาภูมิปัญญา

พันธุกรรมพืชและสัตว์

ท้องถิ่น นวัตกรรม 

เทคโนโลยีที่เหมาะสม 

และการถ่ายทอดองค์

ความรู้ที่ได้จากการ

ค้นคว้า วิจัยและ

พัฒนาเพื่อประโยชน์

ทางเกษตรกรรม และ

เกษตรอุตสาหกรรม 

- สร้างหรือพัฒนา

นวัตกรรมเกษตร โดย

ยกระดับและสร้างให้

เกิดความแตกตา่งของ

สินค้าเกษตรหรือกรรม 

วิธีการผลิต แปรรูปและ

การตลาดทีแ่ตกต่าง

เพิ่มมูลค่าให้สูงขึ้น 

(งบภายใต้

โครงการ 

วิจัยฯ) 

 

- ปีงบประมาณ 2562 สํานักงานสภาเกษตรกรจังหวัดตาก ร่วมกับ  

รศ.ดร.กัสมา กาซ้อน หัวหน้าแผนงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ดาํเนินงาน

โครงการวิจัยแผนพัฒนาประสิทธิภาพของจุลินทรีย์และอาหารจุลินทรีย์ เพื่อจัดตั้งศูนย์การ

เรียนรู้โค-กระบือ พื้นที่จังหวัดตาก เพื่อพัฒนาศักยภาพการเลี้ยงโคเน้ือให้แก่เกษตรกร 

ผู้เลี้ยงโคจังหวดัตาก และร่วมกับมลูนิธิกฤษณา ไกรสินธุ์ ส่งเสริมและพัฒนาเกษตร

อินทรีย ์

สภจ.ตาก,  

สกจ.ตาก, 

มหาวิทยาลัย

ราชภัฏ

เชียงราย และ 

กลุ่มเกษตรกร 

3. การสร้างเครือข่าย

องค์กรเกษตรกร

เชื่อมโยงและพัฒนา

ความร่วมมือในด้าน

การผลิตทาง

เกษตรกรรม การแปร

รูปการตลาดและการ

บริโภคเพื่อการยังชีพ 

ระหว่างเครือข่าย

องค์กรเกษตรกรกับ

ภาครัฐและเอกชน 

2. กิจกรรมจัดตั้งและ

สร้างเครือข่ายสภา

เกษตรกรระดับอาํเภอ 

(คณะทํางาน/คณะ

ผู้ปฏิบัติงานเครอืข่าย

ระดับอําเภอ)   

1) การสร้างความ

เข้มแข็งของกลุ่ม/องค์กร

เกษตรกรรายชนิดสินค้า 

2) สร้างความเข้มแข็ง

ของกลุ่ม/องค์กร

เกษตรกรในการใช้ข้อมูล

ร่วมวางแผนพัฒนาฯ 

3) เกษตรกรมีส่วนร่วมใน

การแก้ไขปัญหาและ

เสนอแนะแนวทางการ

พัฒนาด้านเกษตรกรรม

ในพื้นที่อย่างเป็นระบบ 

สกช. 

151,980 

(รวมค่าเบ้ีย

ประชุม) 

หมายเหตุ : 

สนับสนุนการจัด

ประชุมคณะ 

ทํางานสภา

เกษตรกรระดับ

อําเภอ ซ่ึงเบิก

ค่าเบี้ยประชมุฯ 

ในหมวดค่าตอบ 

แทน และหมวด

งบดําเนินงาน 

- คัดเลือกและแต่งตั้งคณะผู้ปฏิบัติงานสภาเกษตรกรระดับตําบล รวม 9 อําเภอ  

จํานวน 178 คน 

- จัดประชุมชี้แจงแนวทางการดําเนินงาน/บทบาทหน้าที่, แนวทางการดําเนินงาน/ตาม

ยุทธศาสตรส์ภาเกษตรกรแห่งชาติ และภารกิจอื่นๆ ซึ่งสนับสนุนการดําเนินงานของสภาเกษตรกร

แห่งชาติ/สภาเกษตรกรจังหวัดตาก ตลอดจนเผยแพร่และขับเคล่ือนการดําเนินงานตาม

ยุทธศาสตร์สภาเกษตรกรแห่งชาติ  

- สนับสนุนให้เครือข่ายสภาเกษตรกร สามารถปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย

จากสภาเกษตรกรแห่งชาติ/สภาเกษตรกรจังหวัดตาก ได้อย่างต่อเนื่อง โดยร่วมกันปฏิบัติงาน

สํารวจ รวบรวม และประมวลข้อมูลด้านการผลิต การตลาด รวมทั้งข้อมูลปัญหาความต้องการ 

สินค้าเกษตรท่ีสําคัญ ภายใต้โครงการจัดทําแผนพัฒนาเกษตรกรรมระดับตําบล และสนับสนุน

การขับเคลื่อนการดําเนินงานพัฒนาศักยภาพแก้ไขปัญหาเกษตรกร 

- สนับสนุนการประชุมผู้ประสานงานคณะทํางานสภาเกษตรกรอําเภอ ทั้ง 9 อําเภอ  

จํานวน 99 คน อย่างต่อเนื่อง อําเภอละ 3 ครั้ง/ปี (ไตรมาสที่ 1, 2 และ 3 ไตรมาสละ 1 คร้ัง) 

คณะทํางาน/

คณะ

ผู้ปฏิบัติงาน

เครือข่าย

ระดับอําเภอ

และ 

สกจ.ตาก 
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แนวทางพฒันา/โครงการ/กจิกรรม 

วตัถปุระสงค ์

แหลง่

งบประมาณ 

(บาท) 

การดาํเนนิงาน ปงีบประมาณ 2562 
หนว่ยงาน

รบัผดิชอบ 
แนวทางพฒันา โครงการ/กจิกรรม 

4. พัฒนาประสิทธภิาพ

การผลิตสินค้าเกษตร

ปลอดภยั ตอบสนอง

ความต้องการของตลาด 

5. การสร้างมูลค่าเพิ่ม 

และการลดตน้ทุนในการ

ผลิตสินค้าเกษตร  

ให้สามารถแข่งขันได ้

6. พัฒนาระบบคมนาคม

ขนส่งและศูนย์กลางใน

การรวบรวมผลผลิตและ

กระจายสินค้าเกษตร 

3. กิจกรรมพัฒนา

ศักยภาพการแก้ไข

ปัญหาเกษตรกร 

เพื่อรับฟังความคิดเห็น 

หาข้อสรุปประเด็นปัญหาที่มี

ผลกระทบต่อการประกอบ

อาชีพเกษตรกรรมของ

เกษตรกร และการบริหาร

จัดการขององค์กรเกษตรกร  

รวบรวม วเิคราะห์สภาพ

ปัญหา เสนอหน่วยงานที่

เกี่ยวข้องดําเนินการแกไ้ข

ปัญหา 

หมายเหตุ : 

ขับเคลื่อน 

โดยคณะทํางาน/

คณะผู้ปฏิบัติงาน

สภาเกษตรกร 

ซึ่งเบิกค่าใช้จ่าย

ค่าตอบแทน  

ในหมวดงบ

ดําเนินงาน 

รวบรวมประเด็นปัญหาและความต้องการประกอบการ เพื่อเป็น

ข้อมูลประกอบการจัดทําข้อเสนอแนวทางการพัฒนาและแก้ไข

ปัญหาเกษตรกรรม 

    - จัดประชุมระดมความคิดเหน็ของเกษตรกร สมาชิกสภา

เกษตรกรจังหวดั ผู้แทนองค์กรเกษตร เพื่อให้ได้ประเด็นปญัหา

หรือแนวทางพฒันา ป้องกัน แก้ไข อาทิ การแก้ไขปัญหาภัยแล้ง

และการพัฒนาแหล่งน้ํา จังหวดัตาก, ราคาผลผลิตเกษตรตกต่ํา, 

การแก้ไขปัญหาโรคระบาดในสตัว,์ การแก้ไขปัญหาศัตรูพืช

ระบาด, การส่งเสรมิอาชีพให้สอดคล้องกับบริบทพื้นที่ ฯลฯ 

    - ประสานข้อมูลจากผู้แทนเกษตรกรระดับตําบล ผู้แทนเกษตรกร

ระดับหมู่บ้าน ผู้ประสานงานเครือข่าย เพื่อให้ได้ข้อมูลปัญหา  

แนวทางการแก้ปัญหา ป้องกัน แก้ไขที่หลากหลายรอบด้าน 

     เพื่อให้เกษตรกรและภาคสว่นที่เกี่ยวข้อง มีส่วนร่วมในการ

แสดงความคดิเหน็ ให้ได้ประเด็นปญัหาหรือแนวทางพัฒนา 

ป้องกัน แก้ไข ที่เกี่ยวข้องกับภาคเกษตรกรรม  ดําเนนิการผ่าน

การประชุมคณะทํางานสภาเกษตรกรระดับอําเภอ และรวบรวม

ข้อมูลโดยคณะทํางาน/ คณะผูป้ฏบัิติงานเครือข่ายระดับอําเภอ 

และ สกจ.ตาก รว่มกับหน่วยงานทีเ่กี่ยวข้อง 

สภจ.ตาก 

สกจ.ตาก 

คณะทํางาน/

คณะ

ผู้ปฏิบัติงาน

เครือข่าย

ระดับอําเภอ 

และ

หน่วยงานที่

เกี่ยวขอ้ง 
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    ประเดน็ยทุธศาสตร์แผนแมบ่ทเพือ่พฒันาเกษตรกรรม    :   ยทุธศาสตร์ที ่4  การแกไ้ขปญัหาหนี้สนิภาคการเกษตร และการสรา้งความเขม้แขง็การบริหารจดัการ 

                                                                     ดา้นกองทนุการเกษตร 

 

แนวทางพฒันา/โครงการ/กจิกรรม 

วตัถปุระสงค ์

แหลง่

งบประมาณ 

(บาท) 

การดาํเนนิงาน ปงีบประมาณ 2562 
หนว่ยงาน

รบัผดิชอบ 
แนวทางพฒันา โครงการ/กจิกรรม 

1. การเสนอแนะแนว

ทางการเข้าถึงแหล่งทุน 

และการแก้ไขปัญหาหนี้สิน

ของเกษตรกร 
 

2 ใช้มาตรการ/กลไก

ภาครัฐด้านการเกษตรทีม่ี

อยู่ให้สามารถช่วยเหลือ

เกษตรกรได้อย่างครบ

วงจรและลดความซ้ําซ้อน 

4. กิจกรรมพัฒนาศักยภาพ

การแก้ไขปัญหาเกษตรกร 

(ขับเคลื่อนการดําเนนิการ

แก้ไขปัญหาหนี้สิน

เกษตรกร) 

บูรณาการหน่วยงานที่

เกี่ยวข้องขับเคลื่อนการแกไ้ข

ปัญหาหนี้สินให้แก่เกษตรกร 

หมายเหต ุ:  

ใช้

งบประมาณ

ในหมวดงบ

ดําเนินงาน 

ของ สกจ.

ตาก 

 

สํานักงานสภาเกษตรกรจงัหวัดตาก เปน็หน่วยงานประสาน

หน่วยงานทีเ่กี่ยวข้อง อาทิ สํานักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและ

ช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดจีังหวดั, สํานักงาน

ยุตธิรรมจงัหวัด, สํานักงานบังคับคดจีังหวดั ฯลฯ บูรณาการ

ประสานการแก้ไขปัญหาหนี้สนิให้แก่เกษตรกร และจัดทํา

ฐานข้อมูลหนี้สินเกษตรกร, สรุปประเด็นปัญหาและสภาพหนี้สิน

เกษตรกร จ.ตาก,  ให้คําแนะนําชอ่งทาง มาตรการ/กลไก 

ภาครัฐที่มีอยู่ในการแก้ไขปญัหาหนี้สินให้แก่เกษตรกร ตลอดจน

นําเสนอปัญหา-ข้อเสนอแนวทางแก้ไขหนี้สินเกษตรกร เสนอ

คณะกรรมการ/อนุกรรมการ และหรือ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

พิจารณาหารือกําหนดแนวทาง/มาตรการแก้ไขปัญหาให้แก่

เกษตรกร ต่อไป อนึ่ง การกิจกรรมฯ ข้างต้น บางขั้นตอน 

ดําเนินการภายใตโ้ครงการจัดทําแผนพัฒนาเกษตรกรรมระดับ

ตําบลเป็นเกษตรอุตสาหกรรม ซึ่งกําหนดกิจกรรมขับเคลื่อน

การแก้ไขปัญหาเกษตรกร 5 เรื่องหลัก ได้แก่ ปัญหาราคา

สินค้าเกษตร ทีด่ินทํากิน แหล่งน้ําเพื่อการเกษตร สวสัดิการ

เกษตรกร สิทธิเกษตรกร การไม่ได้รับความเปน็ธรรม  และ

ปัญหาด้านการเกษตรอื่นๆ 

สภจ.ตาก 

และ

หน่วยงานที่

เกี่ยวข้อง 

 



 

 

 

 

 

 

 

 
 

สรปุผลการด าเนนิงาน 

- โครงการจดัท าแผนพฒันาเกษตรกรรมระดบัต าบลฯ 

- โครงการบรูณาการขบัเคลือ่นการพฒันาและแกไ้ขปญัหาฯ 

- กจิกรรมการประชมุสภาเกษตรกรจงัหวดั 

- กจิกรรมสรา้งเครอืขา่ยและการสือ่สารประชาสมัพนัธ์ 

- กจิกรรมจดัท าขอ้เสนอเชงินโยบายเพือ่การพฒันาฯ 

 

 

 

 

ส่วนท่ี 2 



~ 18 ~ 
 

 

 

กจิกรรมภายใตย้ทุธศาสตรส์ภาเกษตรกรแหง่ชาต ิ
และแผนปฏบิตังิานของสภาเกษตรกรจงัหวดัตาก 

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

เพื่อให้การดําเนินงานตามบทบาทหน้าที่ของสภาเกษตรกรจังหวัด ซึ่งกําหนดไว้ตาม

พระราชบัญญัติสภาเกษตรกรแห่งชาติ พ.ศ. 2553 มาตรา 33 เป็นไปเพื่อเกษตรกรอย่างแท้จริง นําไปสู่การ

พัฒนาภาคเกษตรกรรมและระบบเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศอย่างยั่งยืนในอนาคต บรรลุตามเจตนารมณ์

ของรัฐธรรมนูญในการจัดตั้งสภาเกษตรกรแห่งชาติ เพื่อให้ทําหน้าที่เป็นตัวแทนของเกษตรกรในการดําเนิน

กิจกรรมต่างๆ เกี่ยวกับภาคเกษตรกรรม  

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 สภาเกษตรกรจังหวัด ได้ดําเนินกิจกรรมภายใต้ยุทธศาสตร์

สภาเกษตรกรแห่งชาติและภายใต้แผนการปฏิบัติงานของสภาเกษตรกรจังหวัด รวมทั้งสิ้น 5 กิจกรรม 

ประกอบด้วย 

1.  โครงการจัดทําแผนพัฒนาเกษตรกรรมระดับตําบลและการพัฒนาเป็นเกษตรอุตสาหกรรม 

    1.1 กิจกรรมการจัดทําแผนพัฒนาเกษตรกรรมระดับตําบล 

                       1.2 กิจกรรมสนับสนุนเกษตรกรหรือองค์กรเกษตรกรรายสินค้าเกษตร ยกระดับการ 

                           ดําเนินธุรกิจเป็นเกษตรอุตสาหกรรม 

2.  โครงการบูรณาการขับเคลื่อนการพัฒนาและแก้ไขปัญหาด้านการเกษตร 

3.  กิจกรรมการประชุมสภาเกษตรกรจังหวัด 

4.  กิจกรรมการสร้างเครือข่ายสภาเกษตรกรและการส่ือสารประชาสัมพันธ์ 

5.  กิจกรรมจัดทําข้อเสนอเชิงนโยบายเพื่อการพัฒนาแก้ไขปัญหาเกษตรกรรมระดับจังหวัด 

ทั้งนี้ กิจกรรมที่ 1-2 เป็นแผนงาน/โครงการ ที่สภาเกษตรกรแห่งชาติกําหนด และกิจกรรม

ที่ 3-5 เป็นภารกิจและกิจกรรมที่สภาเกษตรกรจังหวัดตาก ดําเนินการภายใต้บทบาทหน้าที่ที่กําหนดไว้ตาม

พระราชบัญญัติสภาเกษตรกรแห่งชาติ พ.ศ. 2553 โดยสภาเกษตรกรจังหวัดตากได้พิจารณากําหนด

แผนการขับเคลื่อนการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่เกษตรกรในพื้ นที่

จังหวัดตาก ดังนี้ 

 



~ 19 ~ 
 

1. โครงการจัดท าแผนพัฒนาเกษตรกรรมระดับต าบลและการพัฒนาเป็น 
    เกษตรอุตสาหกรรม 
 

พระราชบัญญัติสภาเกษตรกรแห่งชาติ พ.ศ. 2553 กําหนดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ประการ

หนึ่งคือ “เพื่อสนับสนุนสิทธิและการมีส่วนร่วมของเกษตรกร ในการกําหนดนโยบายและวางแผนการพัฒนา

เกษตรกรรมอย่างเป็นระบบ เพื่อให้รัฐรักษาเสถียรภาพด้านราคาและความมั่นคงในอาชีพเกษตรกรรม  

เพิ่มศักยภาพและยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกรให้ดีขึ้นทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง  

อย่างต่อเนื่องให้เป็นไปเพื่อเกษตรกรอย่างแท้จริง” ปัจจุบันเกษตรกรที่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม 

ส่วนใหญ่ยังเป็นเกษตรกรรายย่อยที่มีฐานะยากจน และประสบปัญหาอุปสรรคนานัปการ อาทิ ขาดแคลนน้ํา

เพื่อทําการเกษตร ไม่มีที่ดินทํากิน หรือทํากินในที่ดินไม่มีเอกสารสิทธ์ิ หรือมีที่ดินทํากินน้อย ไม่เพียงพอต่อ

การประกอบอาชีพเลี้ยงครอบครัว ปัญหาดินเสื่อมโทรม ขาดความอุดมสมบูรณ์ ขาดพันธ์ุพืชที่ดีมีคุณภาพ  

ขาดองค์ความรู้ เทคโนโลยี นวัตกรรมทางการเกษตรใหม่ๆ รวมถึงเงินทุน เพื่อการเพิ่มศักยภาพการผลิต 

และแปรรูปผลผลิต ปัญหาผลผลิตออกสู่ตลาดพร้อมกันหรือใกล้เคียงกัน ทําให้ผลผลิตล้นตลาด เมื่อผนวก

กับการขาดการรวมกลุ่มที่เข้มแข็ง และเกษตรกรส่วนใหญ่ยังผลิตและขายผลผลิตในรูปวัตถุดิบ มีการแปรรูป

น้อยจึงทําให้ถูกกดราคารับซื้อผลผลิต บางฤดูกาลยังประสบภัยธรรมชาติ ฝนแล้ง น้ําท่วม โรคแมลงศัตรูพืช

ระบาด ผลผลิตเสียหาย ขาดรายได้ มีหนี้สินเพิ่มพูน ทั้งนี้ การแก้ปัญหาดังกล่าวให้แก่เกษตรกร นอกจาก

หน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จําเป็นจะต้องได้รับการสนับสนุนช่วยเหลือจากหน่วยงาน  

ที่เกี่ยวข้องด้วย อาทิ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงพาณิชย์ 

กระทรวงมหาดไทย และกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นต้น นอกจากนี้เพื่อให้เกิดการ

พัฒนาและแก้ปัญหาของเกษตรกรอย่างยั่งยืน จะต้องส่งเสริมให้เกิดกระบวนการร่วมคิด วิเคราะห์  

และแสวงหาแนวทางการแก้ไขปัญหาของเกษตรกรด้วยตัวของเกษตรกรเอง ซึ่งตัวเกษตรกรจะเป็นผู้ที่เข้าใจ

ปัญหาความต้องการของตนเองได้ดีที่สุด สภาเกษตรกรแห่งชาติ จึงได้ริเริ่มให้สภาเกษตรกรจังหวัดต่างๆ 

จัดให้มีเวทีสําหรับเกษตรกรที่จะได้ร่วมคิด วิเคราะห์ ปัญหาความต้องการของตนเอง พร้อมคิดหาแนว

ทางการพัฒนาแก้ปัญหาความต้องการดังกล่าว ซึ่งอาจประกอบด้วยปัญหาความเดือดร้อนด้านหนี้สิน ที่ดิน

ทํากิน แหล่งน้ํา ราคาปัจจัยการผลิต และผลิตผลการเกษตร สวัสดิการ สิทธิเกษตรกร และการไม่ได้รับ

ความเป็นธรรม เป็นต้น แล้วสรุปรวมจัดทําเป็นแผนพัฒนาเกษตรกรรมระดับตําบล พร้อมกิจกรรม/

โครงการที่จะดําเนินการเพื่อการพัฒนาแก้ไขปัญหาในพื้นที่ตําบลดังกล่าว และสนับสนุนให้เกษตรกร

รวมกลุ่มเพื่อดําเนินการพัฒนาแก้ปัญหาของตนด้วยตัวของเกษตรกรเอง รวมทั้งประสานงานหน่วยงาน 

ที่เกี่ยวข้องให้การช่วยเหลือ ทั้งนี้ได้เริ่มดําเนินการตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 เป็นต้นมา โดยในการ

แก้ปัญหาผลิตผลการเกษตรมีราคาตกต่ําและไม่มีเสถียรภาพ ได้มุ่งเน้นให้มีการพัฒนา ยกระดับ เกษตรกร 

จากเกษตรกรที่ทําการผลิตสินค้าเกษตร และขายผลผลิตในรูปวัตถุดิบที่ได้ราคาต่ํา >>> ให้ดําเนินการ
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แปรรูปผลผลิตเพื่อเพิ่มมูลค่าและจําหน่ายในราคาที่สูงขึ้น มีรายได้มากขึ้น ยกระดับเป็นผู้ประกอบการ

เกษตรอุตสาหกรรม ดําเนินการครอบคลุมเชื่อมโยงตั้ งแต่การผลิต แปรรูป จนถึงการตลาด  

เพื่อผลประโยชน์ส่วนใหญ่ตกแก่เกษตรกร ซึ่งเป็นแนวทางที่สภาเกษตรกรแห่งชาติเห็นควรดําเนินการต่อเนื่อง

ในปีงบประมาณ 2561 จนถึงอย่างน้อยปี 2564 ซึ่งเป็นปีสิ้นสุด ยุทธศาสตร์สภาเกษตรกรแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) 

ปี 2560-2564 

ดังนั้น เพ่ือให้บรรลุตามเป้าประสงค์ยุทธศาสตร์สภาเกษตรกรแห่งชาติ และเป็นการดําเนิน

โครงการอย่างต่อเนื่อง ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 สภาเกษตรกรจังหวัดตาก จึงดําเนินงาน “โครงการ

จัดทําแผนพัฒนาเกษตรกรรมระดับตําบลและการพัฒนาเป็นเกษตรอุตสาหกรรม” ประกอบด้วย  

2 กิจกรรมหลัก คือ 

1.1 กจิกรรมการจดัทาํแผนพฒันาเกษตรกรรมระดบัตาํบล 

เพื่อให้บรรลุตามเป้าประสงค์ยุทธศาสตร์ชาติและสภาเกษตรกรแห่งชาติ ในปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2562 สภาเกษตรกรจังหวัดตากจึงดําเนินงาน “โครงการจัดทําแผนพัฒนาเกษตรกรรมระดับตําบลเป็น

เกษตรอุตสาหกรรม” ในส่วนของกิจกรรมการจัดทําแผนพัฒนาเกษตรกรรมระดับตําบล และการขับเคลื่อน

การแก้ไขปัญหาภาคเกษตรกรรม โดยมุ่งเน้น 5 ประเด็นหลัก ประกอบด้วย ปัญหาหนี้สิน ปัญหาแหล่งน้ํา

เพื่อการเกษตร ปัญหาที่ดินทํากิน ปัญหาราคาสินค้าเกษตร เรื่องสวัสดิการเกษตรกร สิทธิเกษตรกรและ

การไม่ได้รับความเป็นธรรม ในพื้นที่ 9 อําเภอๆ ละ 1 ตําบล รวม 9 ตําบล 

วตัถปุระสงคข์องกจิกรรม 

1. เพื่อให้มีการจัดทําแผนพัฒนาเกษตรกรรมในระดับตําบล เพื่อการพัฒนาและแก้ปัญหา

ด้านการเกษตรในพื้นที่ จากการร่วมคิด วิเคราะห์ และค้นหาแนวทางพัฒนาแก้ปัญหาความต้องการของ

เกษตรกรด้วยตัวของเกษตรกรเอง   

2. ประสานงานและบูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมขับเคลื่อนการแก้ ไขปัญหาภาค

เกษตรกรรม ปัญหาหนี้สิน ปัญหาแหล่งน้ําเพื่อการเกษตร ปัญหาที่ดินทํากิน ปัญหาราคาสินค้าเกษตร เรื่อง

สวัสดิการเกษตรกร สิทธิเกษตรกรและการไม่ได้รับความเป็นธรรม ให้เกิดผลในทางปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม 

การดําเนินงาน 

ที่ประชุมสภาเกษตรกรจังหวัดตากพิจารณาคัดเลือกตําบลเป้าหมายที่มีความพร้อม  

มีศักยภาพ และพร้อมที่จะปรับปรุงเปลี่ยนแปลงให้มีความเป็นอยู่ที่ดี ขึ้น ตามที่คณะทํางานสภาเกษตรกร

ระดับอําเภอแต่ละอําเภอเสนอ อําเภอละ 1 ตําบล รวม 9 ตําบล ประกอบด้วย   
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1) อําเภอเมือง  : ตําบลหนองบัวใต้ 

2) อําเภอบ้านตาก : ตําบลตากตก 

3) อําเภอสามเงา : ตําบลสามเงา 

4) อําเภอแม่สอด : ตําบลพะวอ 

5) อําเภอแม่ระมาด : ตําบลแม่จะเรา 

6) อําเภอท่าสองยาง : ตําบลแม่อุสุ 

7) อําเภอพบพระ  : ตําบลวาเล่ย์ 

8) อําเภอพบพระ  : ตําบลพบพระ 

9) อําเภออุ้มผาง  : ตําบลแม่ละมุ้ง 

หมายเหตุ : อําเภอวังเจ้า ดําเนินการจัดทําแผนพัฒนาเกษตรกรรมระดับตําบลครบทั้ง 3 ตําบล

เรียบร้อยแล้ว ในปีงบประมาณ 2562 จึงได้จัดทําแผนฯ เพิ่มเติม ในพื้นที่อําเภอพบพระ 

สํานักงานสภาเกษตรกรจังหวัดตาก ประสานข้อมูลปัญหาหนี้สินแหล่งน้ําเพื่อการเกษตร 

ที่ดินทํากิน สวัสดิการและสิทธิเกษตรกร ที่ไม่ได้รับความเป็นธรรมของเกษตรกร ของพื้ นที่ตําบลเป้าหมาย

จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนนําข้อมูลที่ได้จากการจัดทําแผนพัฒนาเกษตรกรรมระดับตําบล-อําเภอ 

ในปีงบประมาณ 2557 และแบบสํารวจข้อมูลด้านการผลิต การตลาด และข้อมูลปัญหาความต้องการ 

สินค้าเกษตรที่สําคัญจังหวัดตาก ซึ่งเครือข่ายผู้ปฏิบัติงานสภาเกษตรกร สภาเกษตรกรจังหวัดตาก

ดําเนินการในปีงบประมาณ 2558 และข้อมูลหนี้สินเกษตรกรซึ่งได้จากการเก็บรวบรวมข้อมูลของ

กระทรวงมหาดไทยและกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (ปีงบประมาณ 2558) เป็นข้อมูลพื้นฐานเพื่อจัดทําแผน  

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 สภาเกษตรกรจังหวัดตาก ได้ดําเนินการจัดประชุมเพื่อรับฟัง

ความคิดเห็นข้อเสนอแนะของเกษตรกรและภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในการจัดทําแผนพัฒนาเกษตรกรรมระดับ

ตําบล ตลอดจนขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาภาคเกษตรกรรม โดยเชิญผู้แทนหน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง 

ประกอบด้วย ผู้แทนสํานักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดตาก ผู้แทนสํานักงานยุติธรรมจังหวัดตาก ผู้แทน

สํานักงานบังคับคดีจังหวัดตาก ผู้แทนธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์จังหวัด ร่วมให้คําปรึกษาและ

แนะนําการแก้ไขปัญหาหนี้สินและความไม่เป็นธรรมให้แก่เกษตรกร ตลอดจนประชาสัมพันธ์มาตรการ

ช่วยเหลือเกษตรกรตามนโยบายภาครัฐให้เกษตรกรได้รับทราบ มีขั้นตอนการปฏิบัติงาน ดังนี้ 

1) ระดมความคิดเห็น ปัญหาและกําหนดแนวทางการส่งเสริม และการแก้ไขปัญหาราคา

สินค้าเกษตร 

2) ระดมความคิดเห็น ปัญหาและกําหนดแนวทางการส่งเสริม และการแก้ไขปัญหาที่ดิน

โดยส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิในที่ดินเพื่อประกอบเกษตรกรรมของเกษตรกร 

3) การส่งเสริม การพัฒนา และการแก้ไขปัญหาแหล่งน้ําและระบบชลประทานเพื่อการ

เกษตรกรรม 
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4) การส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิเกษตรกร และกําหนดสวัสดิการให้เกษตรกร 

5) พัฒนาความร่วมมือในด้านการผลิต การแปรรูป และการตลาด สนับสนุนการรวมกลุ่มสรา้ง

เครือข่ายรายอาชีพ รายสินค้า เพื่อการลดรายจ่าย และสร้างมูลค่าเพิ่มตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

6) การแก้ไขปัญหาหนี้สินของเกษตรกร และการเข้าถึงแหล่งทุนเพื่อเป็นทิศทางในการ

ขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาในแต่ละประเด็นให้บรรลุผล 

เพื่อให้การจัดทําแผนพัฒนาเกษตรกรรมระดับตําบล เกิดผลในทางปฏิบัติอย่างเป็น

รูปธรรมและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่เกษตรกร และเป็นไปตามเป้าหมายโครงการฯ สภาเกษตรกรจังหวัดตาก 

จึงได้จัดทํา (ร่าง) ข้อเสนอโครงการด้านการส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกรรม ซึ่งได้จากการรับฟังความ

คิดเห็น ปัญหา และความต้องการของเกษตรกรจากการจัดทําแผนพัฒนาเกษตรกรรม และประสานผู้แทน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมหารือวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของโครงการฯ และจัดทํา (ร่าง) ข้อเสนอแผนงาน/

โครงการด้านการพัฒนาการเกษตร เพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณตามแผนพัฒนาจังหวัด 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และข้อเสนอโครงการ/กิจกรรม พัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ เพื่อจัดทํา

แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาคเหนือ : ภาคเหนือตอนล่าง ผ่านหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งสิ้น 6 

โครงการ ประกอบด้วย 

   1) โครงการส่งเสริมการการปลูกพืชทางเลือกสู่ ผู้บริโภคแบบปลอดภัยได้

มาตรฐาน GAP อินทรีย์ มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพกลุ่มเกษตรกรและเพิ่มประสิทธิภาพผลผลิ ต

เกษตรปลอดภัย และปรับโครงการสร้างการผลิตสินค้าเกษตรจากพืชไร่เป็นพืชทางเลือกอื่น 

       หน่วยดําเนินการ :   สํานักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดตาก 

       งบประมาณ  : 2,446,300 บาท 

   2) โครงการพัฒนาศักยภาพสมาชิกและคณะกรรมการสหกรณ์การเกษตรแบบ 

มีส่วนร่วม มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการป้องกันปัญหาและพัฒนาสมาชิกสหกรณ์และ

คณะกรรมการสู่การเป็นกลุ่มสมาชิกสหกรณ์ต้นแบบได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

       หน่วยดําเนินการ :   สํานักงานสหกรณ์จังหวัดตาก 

       งบประมาณ       : 1,057,950 บาท 

   3) โครงการพัฒนาศักยภาพด้านการตลาดนําการผลิตไก่พื้นเมืองจังหวัดตาก  

มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและพัฒนาด้านการตลาดนําการผลิตและปรับระบบการเลี้ยงไก่พื้นเมืองจังหวัดตาก  

       หน่วยดําเนินการ :   สํานักงานปศุสัตว์จังหวัดตาก 

       งบประมาณ       : 1,108,500 บาท 

   4) โครงการเสริมสร้างการรับรู้ด้านกฎหมายและการให้ความช่วยเหลือประชาชน

ผู้ด้อยโอกาส มีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างการรับรู้ด้านกฎหมายและช่องทางการให้ความช่วยเหลือ

ประชาชนตามกลไก/มาตรการของภาครัฐ 

       หน่วยดําเนินการ :   สํานักงานยุติธรรมจังหวัดตาก 

       งบประมาณ   : 1,034,500 บาท 
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   5) โครงการเสริมสร้างการผลิตพืชผักปลอดภัย มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นแหล่ง

เรียนรู้และพัฒนาทักษะอาชีพด้านการผลิตพืชผักปลอดภัยให้แก่ผู้ต้องขังที่ใกล้พ้นโทษและถูกคุมประพฤติ  

และเกษตรกรทั่วไป  

       หน่วยดําเนินการ  :   เรือนจํากลางตาก 

       งบประมาณ   : 1,000,000 บาท 

    6) ข้อเสนอโครงการ/กิจกรรม พัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ เพื่อจัดทําแผนงาน

บูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาคเหนือ : ภาคเหนือตอนล่าง “โครงการส่งเสริมเกษตรเชิงนิเวศน์และการ

ป้องกันปัญหามลพิษหมอกควันอย่างยั่งยืน”    

หน่วยดําเนินการ  :   เกษตรจังหวัดตาก ผ่านคณะอนุกรรมการ 

          พัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัดตาก 

       งบประมาณ   : 15,575,000 บาท 

 

 

 

 

 

 แผนพัฒนาเกษตรกรรมระดับตําบลหนองบัวใต้ อ.เมืองตาก   แผนพัฒนาเกษตรกรรมระดับตําบลตากตก อ.บ้านตาก 

 

 

 

 

 

     แผนพัฒนาเกษตรกรรมระดับตําบลสามเงา อ.สามเงา      แผนพัฒนาเกษตรกรรมระดับตําบลพะวอ อ.แมส่อด   

 

 

 

 

 

  แผนพัฒนาเกษตรกรรมระดับตําบลแม่จะเรา อ.แมร่ะมาด  แผนพัฒนาเกษตรกรรมระดับตําบลแม่อุสุ  อ.ท่าสองยาง   
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   แผนพัฒนาเกษตรกรรมระดับตาํบลพบพระ อ.พบพระ        แผนพัฒนาเกษตรกรรมระดับตําบลวาเล่ย์  อ.พบพระ 

 

 

 

 

                                   แผนพัฒนาเกษตรกรรมระดับตําบลแม่ละมุ้ง อ.อุ้มผาง       

  

1.2 กิจกรรมสนบัสนุนเกษตรกรหรือองค์กรเกษตรกรรายสินค้าเกษตร ยกระดับการดําเนิน

ธุรกิจเป็นเกษตรอุตสาหกรรม 

วตัถปุระสงคข์องกจิกรรม 

  เพื่อจัดตั้งองค์กรเกษตรกรรายสินค้าเกษตรในพื้นที่ตําบลเป้าหมาย ซึ่งจะเป็นสินค้าเกษตร

ชนิดใหม่ในพื้นที่หรือพัฒนาแก้ไขปัญหาสินค้าเกษตรเดิม และเชื่อมโยงเครือข่ายปรับปรุงระบบการผลิตและ

การตลาดสินค้าเกษตรของเกษตรกรในตําบล โดยอาศัยแผนพัฒนาเกษตรกรรม การบริหารจัดการ 

วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม เป็นเครื่องมือสร้างมูลค่าเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรตลอดห่วงโซ่

คุณค่า (value chain) ตั้งแต่ต้นน้ํา กลางน้ํา ปลายน้ํา ในรูปแบบเกษตรอุตสาหกรรม และ SMEs เกษตร 

เปลี่ยนแปลงจากเกษตรแบบดั้งเดิมเป็นเกษตรสมัยใหม่ เน้นบริหารจัดการและเทคโนโลยี สร้างเกษตรกรให้

เป็นผู้ประกอบการ 

  อนึ่ง สภาเกษตรกรจังหวัดตาก พิจารณาขอบเขต “เกษตรอุตสาหกรรม” ตามเป้าหมาย

พัฒนาในระยะเวลา 1 ปี หมายถึง การแปรรูปผลิตภัณฑ์เกษตรขั้นต้น เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มและขยายช่อง

ทางการจําหน่ายสินค้าเกษตรนั้นๆ ได้  
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การดําเนนิงาน 

1. รวบรวมข้อมูลปัญหาและแนวทางพัฒนารายสินค้าเกษตร ที่เกษตรกรมีการรวมกลุ่ม/

องค์กรเกษตรกรรายสินค้าทําการแปรรูปเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม ที่มีความสามารถ และมีความเป็นไปได้ 

ที่จะต่อยอดพัฒนาไปสู่เกษตรอุตสาหกรรม หรือ SMEs เกษตร เพื่อให้การสนับสนุน ส่งเสริมเป็นเกษตร

อุตสาหกรรม  

2. จัดประชุมสมาชิกองค์กรเกษตรกรรายชนิดสินค้า ที่จัดตั้งขึ้นตามแผนพัฒนาเกษตรกรรม

ระดับตําบลในปีที่ผ่านมา หรือในกลุ่มที่มีความสนใจ มีความพร้อม มีศักยภาพต้องการพัฒนายกระดับการ

ดําเนินงานไปสู่เกษตรอุตสาหกรรม หรือ SMEs เกษตร โดยเชิญผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมฯ 

ให้คําแนะนํา การพัฒนาการสร้างมูลค่าเพิ่มสินค้าเกษตร และช่องทางเงินทุนในการพัฒนา เช่น 

สถาบันการศึกษา ธ.ก.ส. ประธานกองทุนหมู่บ้าน เพื่อประสานความร่วมมือ  ปรึกษาหารือสอบถาม

ความเห็นความเป็นไปได้ของการดําเนินโครงการ  

3. รวบรวมรายละเอียดองค์กรเกษตรรายสินค้าทั้งหมดที่มีความพร้อม สนับสนุนการ

ฝึกอบรมการจัดทําแผนธุรกิจให้แก่กลุ่ม/องค์กรเกษตรกร  

4. ประสานงานนําเสนอแผนการลงทุน แผนการดําเนินธุรกิจ เพื่อขอรับการสนับสนุนเงินทุน 

ต่อแหล่งทุนที่เหมาะสม เช่น หน่วยงานองค์กร หรือสถาบันการเงินที่ใหก้ารสนับสนุน 

5. แนะนํา ช่วยเหลือ ให้ดําเนินการตามแผนงานที่กําหนดอย่างเคร่งครัด ให้เกิดประโยชน์

สูงสุดต่อองค์กรหลังจากที่ได้รับอนุมัติเงินสนับสนุนการลงทุนแล้ว 

6. สภาเกษตรกรจังหวัดและสํานักงานสภาเกษตรกรจังหวัด ติดตามให้คําแนะนําและ

ประสานสนับสนุนการดําเนินธุรกิจ/กิจกรรมขององค์กรเป็นระยะๆ 

จากการจัดประชุมกลุ่มเกษตรกร/องค์กรเกษตรกร เพื่อส่งเสริม ชี้แจง และให้คําแนะนําใน

การจัดตั้งองค์กร เกษตรกรรายสินค้าเกษตร เกษตรกรและกลุ่มเกษตรกรสามารถจัดทําข้อมูลต้นทุน – 

รายได้ เพื่อเป็นฐานข้อมูล ประกอบการจัดทําแผนพัฒนาการผลิตเป็นรายบุคคล และแผนพัฒนาการผลิ ต

เป็นรายกลุ่ม กลุ่มเกษตรกรมีองค์ความรู้ในการจัดทําข้อเสนอเพื่อพัฒนาแก้ไขปัญหาสินค้าเกษตร เสนอต่อ

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาให้การสนับสนุนการดําเนินงานของกลุ่ม ตลอดจนเกิดการเชื่อมโยงเครือข่าย

องค์กรเกษตรกรรายสินค้าระหว่างกัน ดังนี้ 
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ที ่ กลุม่ 
สนิคา้หลกั/

แผนธรุกจิ 
การดําเนนิการ 

1 กลุ่มวิสาหกิจชุมชน

พะวอเกษตรกร

พึ่งตนเอง 

ต.พะวอ อ.แม่สอด 

ข้าวโพด 

เลี้ยงสัตว์/ 

ถ่ัวดํา 

- สนับสนุนการจัดทําแผนการผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์  

(ทุนกลุ่ม-ธกส.) 

- พัฒนาองค์ความรู้กิจกรรมการอบรมบ่มเพาะการเป็น

ผู้ประกอบการภายใต้โครงการปั้นนักธุรกิจอุตสาหกรรม

เกษตรแปรรูปไทย (SME เกษตร) ตามแนวประชารัฐ 

- เสนอขอรับสนับสนุนจัดหาช่องทางการจําหน่ายผลผลิต

(ถั่วดํา) ให้เกษตรกร ผ่านสํานักงานพาณิชย์จังหวัด   

(ได้รับการประสานจัดหาตลาดให้กับเกษตรกรแล้ว) 
 

2 กลุ่มวิสาหกิจชุมชน

เกษตรสามัคคี  

ต.ประดาง 

อ.วังเจ้า 

ไก่พื้นเมือง

ประดู่หางดํา 

 

- สนับสนุนการจัดทําแผนการผลิต/แปรรูปไก่พื้นเมือง 

เสนอกลุ่มเกษตรกรเข้าร่วมโครงการส่งเสริมการเกษตร

แบบบูรณาการ กิจกรรมย่อยพฒันาศักยภาพการเลี้ยงสัตว์

ปีกพื้นเมือง 

- เสนอขอรับสนับสนุนงบประมาณเพื่อใช้ดําเนินกิจกรรม

ของกลุ่มฯ ด้านการเพิ่มประสิทธิภาพการเลี้ยงไก่และ

กิจกรรมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ตามโครงการส่งเสริมคุณภาพ

ชีวิตเพื่อแก้ไขปัญหาความยากจน  (ได้รับสนับสนุนฯ และ

ผ่านการพิจารณาแล้ว) 

 

3 กลุ่มวิสาหกิจชุมชน

เกษตรผ่านศึก 

ต.ตลุกกลางทุ่ง  

อ.เมืองตาก 

ข้าว/ 

แปรรูป

จําหน่าย

ข้าวสาร 

- สนับสนุนการจัดทําแผนการผลิต/แปรรูปข้าว เสนอขอ

งบประมาณโครงการเกษตรแปลงใหญ่ ปีงบประมาณ 2561 

(ผ่านการพิจารณา) 

- สนับสนุนการจัดทําแผนการผลิต/แปรรูปข้าวสาร 

(ทุนกลุ่ม-ธกส.) 

 - เสนอกลุ่มเกษตรกรเข้าร่วมโครงการส่งเสริมการเกษตร

แบบอินทรีย์ (ผ่านการพิจารณาเข้าร่วมโครงการฯ) 
 

4 กลุ่มวิสาหกิจชุมชน

เกษตรกรปลูกผัก

ปลอดสารพิษ 

บ้านวาเล่ย์เหนือ  

ต.วาเล่ย์ อ.พบพระ 

ผักปลอด

สารพิษ/    

แปรรูป 

น้ําพริกกุ้ง 

 

- สนับสนุนการจัดทําแผนการผลิต/แปรรูปนํ้าพริกกุ้ง 

- เสนอกลุ่มเกษตรกรเข้าร่วมโครงการส่งเสริมการปลูกพืช

ทางเลือกสู่ผู้บริโภคแบบปลอดภัยได้มาตรฐาน GAP/

อินทรีย ์

- พัฒนาองค์ความรู้กิจกรรมการฝึกอบรมการจัดทําแผน

ธุรกิจ Start up  
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ที ่ กลุม่ 
สนิคา้หลกั/

แผนธรุกจิ 
การดําเนนิการ 

5 กลุ่มเกษตรกรผู้

ปลูกกล้วยหอม

ทอง ต.พบพระ  

อ.พบพระ 

กล้วยหอม

ทอง/ 

แปรรูป 

กล้วยหอม

ทอง 

- สนับสนุนการจัดทําแผนการผลิตกล้วยหอมทอง เสนอขอ

งบประมาณโครงการเกษตรแปลงใหญ่ ปีงบประมาณ 2561 

(ผ่านการพิจารณา) 

- พัฒนาองค์ความรู้กิจกรรมการฝึกอบรมการจัดทําแผนธุรกิจ 

Start up  

6 กลุ่มเกษตรกรผู้

ปลูกกล้วยไข่  

ต.สามเงา  

อ.สามเงา 

กล้วยไข่/ 

แปรรูป

จําหน่าย 

กล้วยไข ่

- สนับสนุนการจัดทําแผนการผลิต/แปรรูป  

- พัฒนาองค์ความรู้กิจกรรมการอบรมบ่มเพาะการเป็น

ผู้ประกอบการภายใต้โครงการปั้นนักธุรกิจอุตสาหกรรมเกษตร

แปรรูปไทย (SME เกษตร) ตามแนวประชารัฐ 

- พัฒนาองค์ความรู้กิจกรรมการฝึกอบรม Start up  

7 กลุ่มแปรรูปกล้วย

บ้านคลองห้วยทราย 

ต.หนองบัวใต้  

อ.เมืองตาก  

กล้วย/ 

แปรรูป

ผลิตภัณฑ์

จากกล้วย 

- สนับสนุนการจัดทําแผนการผลิต/แปรรูปกล้วย  

- เสนอเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาเครือข่ายมะพร้าวและเครือข่าย

กล้วย ภายใต้โครงการสนับสนุนเครือข่าย SME  

ปี 2561 (กิจกรรมพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการเครือข่ายใน

กลุ่มอุตสาหกรรมกล้วย) โดยสถาบันอาหารกระทรวง

อุตสาหกรรม 

- เสนอเข้าร่วมกลุ่มเกษตรกรผู้มีความต้องการนวัตกรรมและ

ภูมิปัญญาท้องถิ่นทางการเกษตร เพื่อการต่อยอด 

ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้วยองค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี (ผ่านศูนย์เชี่ยวชาญนวัตกรรมเกษตรสร้างสรรค์ 

ได้รับการสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์นวัตกรรมในการผลิต/ 

แปรรูป) 

- พัฒนาองค์ความรู้กิจกรรมการฝึกอบรมการจัดทําแผนธุรกิจ 

Start up  

8 กลุ่มเกษตรกร 

ผู้ปลูกมะละกอ

ฮอลแลนด์บ้าน 

แม่ละมุ้ง  

ต.แม่ละมุ้ง 

อ.อุ้มผาง 

มะละกอ 

ฮอลเเลนด์ 

- สนับสนุนการจัดทําแผนการผลิต/แปรรูปมะละกอ 

- เสนอกลุ่มเกษตรกรเข้าร่วมโครงการส่งเสริมการปลูกพืช

ทางเลือกสู่ผู้บริโภคแบบปลอดภัยได้มาตรฐาน GAP/อินทรีย ์

- พัฒนาองค์ความรู้ให้คําปรึกษาแนะนําการปลูก การจัดการ

โรคและศัตรูพืช การปรับเปล่ียนสู่การผลิตพืชปลอดภัย สินค้า

มะละกอฮอลแลนด์ เพื่อให้เป็นพื้นที่ต้นแบบแปลงปลูกมะละกอ

พันธ์ุฮอลแลนด์ปลอดภัย  
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2. โครงการบรูณาการขบัเคล่ือนการพฒันาและแกไ้ขปญัหาดา้นการเกษตร 

 

ตามพระราชบัญญัติสภาเกษตรกรแห่งชาติ พ.ศ. 2553 ได้กําหนดให้สภาเกษตรกรแห่งชาติ 

สภาเกษตรกรจังหวัด มีบทบาทหน้าที่ในการประสานงานและบูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อการพัฒนา

และแก้ปัญหาด้านการเกษตร พัฒนาเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่เกษตรกรและองค์กรเกษตรกร  โดยใน

ปีงบประมาณ 2562 รัฐบาลได้มีนโยบายให้หน่วยงานต่างๆ เชื่อมโยงการทํางานในลักษณะของการ 

บูรณาการตามแนวทางประชารัฐ โดยมีการจัดสรรงบประมาณรองรับทีช่ัดเจน จัดแบ่งเป็น  

(1) งบประมาณเพื่อการปฏิบัติงานตามภารกิจพื้นฐาน (Function)  

(2) งบประมาณเพื่อการบูรณาการในการดําเนินงานตามนโยบาย/ยุทธศาสตร์ (Agenda)  

(3) งบประมาณเพื่อการบูรณาการในการพัฒนาเชิงพื้นที่ (Area)    

  ดังนั้น การประสานงานและบูรณาการหน่วยงานต่างๆ ในการจัดการพัฒนาแก้ปัญหาด้าน

การเกษตรให้แก่เกษตรกร นอกจากจะเป็นบทบาทสําคัญของสภาเกษตรกรแห่งชาติ และสภาเกษตรกร

จังหวัดตามกฎหมายแล้ว ยังเป็นการดําเนินการที่สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลในปัจจุบัน ซึ่งสมควร

จะต้องดําเนินการอย่างต่อเนื่อง และเพิ่มระดับความเข้มข้นให้มากขึ้น   

วัตถุประสงค์ 

เพื่อให้สภาเกษตรกรจังหวัด/สํานักงานสภาเกษตรกรจังหวัด มีการประสานงานและ 

บูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการจัดการพัฒนาและแก้ปัญหาด้านการเกษตรให้แก่

เกษตรกรในพื้นที่ 

ขัน้ตอน/วิธกีารดาํเนนิโครงการ 

  1. สํานักงานสภาเกษตรกรจังหวัด ติดตามวิเคราะห์สถานการณ์ด้านการเกษตร รวบรวม 

ศึกษา วิเคราะห์ ข้อมูลประเด็นความต้องการพัฒนาแก้ปัญหาของเกษตรกร กลุ่ม/องค์กรเกษตรกรที่อยู่ใน

พื้นที่ โดยเฉพาะกลุ่มองค์กรเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนกับสํานักงานสภาเกษตรกรจังหวัด และภาคีภาคส่วนที่

เกี่ยวข้อง เช่น เครือข่ายผู้ปฏิบัติงานสภาเกษตรกรระดับตําบล/อําเภอ และภาคีกลุ่มยุวเกษตรกร แล้ว

ดําเนินการสรุปรวมจัดกลุ่มข้อมูล สรุปรายละเอียดสภาพปัญหาความต้องการ และแนวทางการพัฒนา

แก้ปัญหาเบื้องต้น เตรียมพร้อมในการบูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง   

  2. สภาเกษตรกรจังหวัด/สํานักงานสภาเกษตรกรจังหวัด ดําเนินกิจกรรม/โครงการความ

ร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยอาจดําเนินการใน 3 ลักษณะ ได้แก่   
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   2.1 การร่วมดําเนินกิจกรรม/โครงการกับหน่วยงานที่สํานักงานสภาเกษตรกร

แห่งชาติ ได้ประสานงานและบูรณาการความร่วมมือไว้กับหน่วยงานในส่วนกลาง โดยมีกรอบแนวทางความ

ร่วมมือไว้โดยชัดเจนแล้ว อาทิ   

   (1) การร่วมมือกับสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ในการสร้างความเข้มแข็ง 

การรวมกลุ่มของเกษตรกรผู้ผลิตสินค้าเกษตรให้ครอบคลุมห่วงโซ่อุปทาน ตั้งแต่ ต้นน้ํา กลางน้ํา และปลาย

น้ํา เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตตามความต้องการของผู้ประกอบการ 

    (2) ความร่วมมือกับกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในการสร้างนวัตกรรม

จากการต่อยอดภูมิปัญญาท้องถ่ินด้วยการวิจัยแบบมีส่วนร่วมตามความต้องการของเกษตรกร และการ

ถ่ายทอดเทคโนโลยนีวัตกรรมทางการเกษตรให้แก่เกษตรกร/องค์กรเกษตรกร เป็นต้น 

   (3) ความร่วมมือกับสํานักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (ปปส.)  

ในเป้าหมายเพื่อกําหนดกิจกรรมที่จะดําเนินร่วมกัน เช่น การร่วมหารือการจัดทําแผนพัฒนาเกษตรกรรม

ตําบลมุ่งแก้ไขปัญหาด้านคุณภาพชีวิต การถ่ายทอดองค์ความรู้ให้ตระหนักถึงพิษภัยยาเสพติด การพัฒนา

อาชีพสร้างรายได้แก่เกษตรกร ทายาทเกษตรกรในพื้นที่เป้าหมาย เป็นต้น 

   (4) ความร่วมมือกับสถาบันการอาชีวศึกษาเกษตร ในการเสริมสร้างพัฒนา 

องค์ความรู้ให้แก่เกษตรกร ด้านการจัดการฟาร์ม การลดต้นทุน การเพิ่มผลผลิต พัฒนาคุณภาพผลผลิต 

การจัดการแปรรูปผลผลิต การจัดการด้านการตลาด สนับสนุนให้เกษตรกรมีโอกาสศึกษาระดับ ปวช./

ปวส. หรือประสานสถาบันการศึกษารับบุตรหลานเกษตรกรเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี เป็นต้น 

   (5) ความร่วมมือกับกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ ในการถ่ายทอดความรู้

ด้านการผลิต การตลาด รายสินค้าเกษตรที่มีศักยภาพเพื่อพัฒนาด้านการบริหารจัดการการแปรรูป  

การบรรจุภัณฑ์เพื่อการส่งออกของเกษตรกร กลุ่ม/องค์กรเกษตรกร ที่มีความพร้อมในการดําเนินธุรกิจ 

   (6) ความร่วมมือกับสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) 

ดําเนินโครงการ “1 ตําบล 1 นวัตกรรม” เป้าหมาย 878 ตําบล เพื่อต่อยอดและพัฒนาภูมิปัญญาท้องถ่ิน 

ด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้เกิดเป็นนวัตกรรมที่สามารถถ่ายทอดแก่เกษตรกรได้ในวงกว้าง 

   (7) ความร่วมมือกับสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ําและการเกษตร องค์การ

มหาชน (สสนก.) ดําเนินโครงการพัฒนาภูมิสารสนเทศน้ําระดับตําบลเพื่อรวบรวมข้อมูลแหล่งน้ํา 

และโครงการพัฒนาแหล่งน้ําในขอบเขตพื้นที่ระดับตําบล เพื่อจัดทําระบบภูมิสารสนเทศ เพื่อการบริหาร

จัดการน้ําในจังหวัด 

   (8) ความร่วมมือกับกองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.) ในการนําเกษตรกรให้เข้าถึง

สวัสดิการเกษตรกร เพื่อให้เกษตรกรมีการออมเงินไว้เป็นหลักประกันความมั่นคงในชีวิตยามเกษียณ 

   (9) ร่วมมือกับหน่วยงานอื่นตามภารกิจหน้าที่ของหน่วยงาน นั้นๆ 
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   2.2 การร่วมดําเนินกิจกรรม/โครงการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ โดยการ

ริเริ่มบูรณาการความร่วมมือของสภาเกษตรกรจังหวัด/สํานักงานสภาเกษตรกรจังหวัด อาทิ   

(1) การร่วมมือกับสํานักงานยุติธรรมจังหวัด ในการแก้ปัญหาหนี้นอกระบบให้แก่

เกษตรกร   

   (2) การร่วมมือกับสํานักปศุสัตว์จังหวัดตาก ในการพัฒนาการเลี้ยงไก่พื้นเมือง/

โคเนื้อ ฯลฯ เพื่อเป็นอาชีพทางเลือกด้านการเกษตรทดแทนการปลูกพืชเชิงเดี่ยว 

   2.3 การเสนอกิจกรรม/โครงการของสภาเกษตรกรจังหวัด/สํานักงานสภา

เกษตรกรจังหวัด เพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยงานต่างๆ เช่น องค์การบริหารส่วนจังหวัด 

องค์การบริหารส่วนตําบล ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร เพื่อการดํา เนินกิจกรรม/

โครงการดังกล่าว ของสภาเกษตรกรจังหวัด/สํานักงานสภาเกษตรกรจังหวัด   

  3. สภาเกษตรกรจังหวัด/สํานักงานสภาเกษตรกรจังหวัด ดําเนินกิจกรรม/โครงการ หรือ

ร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการดําเนินกิจกรรม/โครงการ เพื่อการพัฒนาแก้ปัญหาด้านการเกษตร 

ของเกษตรกร     

4. การติดตามความก้าวหน้าผลการดําเนินกิจกรรม/โครงการ และรายงานต่อหน่วยงาน 

ที่เกี่ยวข้อง 

ผลการดําเนนิโครงการ 

  ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 สภาเกษตรกรจังหวัดตาก/สํานักงานสภาเกษตรกรจังหวัด

ตาก ได้ประสานงานและบูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการจัดการพัฒนาและแก้ปัญหา

ด้านการเกษตรให้แก่เกษตรกรในพื้นที่ ดังนี้ 

2.1  โครงการปัน้นกัธุรกจิอุตสาหกรรมเกษตรแปรรปูไทย (SMEs เกษตร) ตามแนวประชารัฐ 

   ตามที่สภาเกษตรกรแห่งชาติได้บูรณาการแผนงานและงบประมาณร่วมกับ

กระทรวงอุตสาหกรรม เพื่อพัฒนาองค์กรเกษตรกรและเกษตรกรให้มีความเข้มแข็ง สร้างเศรษฐกิจฐานราก

ตามแนวทางประชารัฐ  ร่วมกับกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2561 โดยให้สภาเกษตรกร

จังหวัดร่วมดําเนินโครงการปั้นนักธุรกิจอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป (SMEs เกษตร) ตามแนวทางประชารัฐ 

และประสานกลุ่มเป้าหมายองค์กรเกษตรกร/เกษตรกร เข้าร่วมกิจกรรมภายใต้โครงการฯ ดังกล่าว ซึ่งสภา

เกษตรกรจังหวัดตากได้นํากลุ่มเกษตรกรเป้าหมายเข้าร่วมโครงการฯ รวม 6 องค์กร  

   ผลจากการดําเนินโครงการฯ ข้างต้น ในปีงบประมาณ 2562 กลุ่มวิสาหกิจชุมชน

มันสําปะหลังดงซัฏก้อม ตําบลโป่งแดง อําเภอเมืองตาก จังหวัดตาก ได้รับการพิจารณาสนับสนุนเครื่องสับ

มันสําปะหลัง มูลค่า 50,000 บาท เพื่อใช้ประโยชน์ในการแปรรูปผลผลิตมันสําปะหลัง ภายใต้โครงการปั้น

นักธุรกิจอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปไทย (SMEs เกษตร) ตามแนวประชารัฐ โดยสภาเกษตรกรจังหวัดตาก 
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ได้ติดตามและให้คําแนะนําการจัดทําแผนการแปรรูปผลผลิตมันสําปะหลังให้แก่กลุ่มเกษตรกรอย่างต่อเนื่อง 

ปัจจุบัน กลุ่มวิสาหกิจชุมชนมันสําปะหลังดงซัฏก้อม มีการแปรรูปมันเส้นเป็นอาหารเลี้ยงโคเนื้อ เพื่อลด

ต้นทุนให้กับสมาชิกภายในกลุ่ม และจําหน่ายให้แก่เกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อในพื้นที่ใกล้เคียง 

 

 

 

 

 

2.2 โครงการ 1 ตาํบล 1 นวตักรรมเกษตร 

  ตามที่สภาเกษตรกรจังหวัดตากได้บูรณาการความร่วมมือกับสํานักงานวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี (วว.) ดําเนินงานโครงการ 1 ตําบล 1 นวัตกรรม โดยสภาเกษตรกรจังหวัดตากได้สํารวจและ

รวบรวมข้อมูลนวัตกรรมภูมิปัญญาท้องถ่ิน เพื่อเสนอ วว. พิจารณาวิเคราะห์และทดสอบนวัตกรรมจาก  

ภูมิปัญญาเป้าหมายในการต่อยอดและพัฒนานวัตกรรมดังกล่าวตามแนวทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

พัฒนาศักยภาพการผลิต แปรรูป และสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ผลผลิตสินค้าเกษตร ซึ่งดําเนินงานต่อเนื่องมา

ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 นั้น 

             ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 สํานักงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วว.) ได้พิจารณา

วิเคราะห์และทดสอบนวัตกรรมจากภูมิปัญญาเป้าหมาย ตามที่สภาเกษตรกรจังหวัดตากเสนอเรียบร้อยแล้ว 

ผลการพิจารณาได้สนับสนุนอุปกรณ์การผลิต ตลอดจนอุปกรณ์แปรรูปสินค้าเกษตรให้แก่ เกษตรกร/ 

กลุ่มเกษตรกร จํานวน 3 รายการ ดังนี้ 

              1) สนับสนุนเครื่องอบลมร้อนพร้อมอุปกรณ์มูลค่า 50,000 บาท และซองใส่กล้วย

พร้อมสติ๊กเกอร์ และผลการทดสอบคุณค่าทางโภชนาการ “ผงแป้งกล้วย” ให้แก่กลุ่มกล้วยเอนไซน์ฉาบ  

ต.หนองบัวใต้ อ.เมืองตาก จ.ตาก 
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2) อุปกรณ์ให้ปุ๋ยแบบสะพายหลัง พัฒนาต่อยอดจากอุปกรณ์ตามภูมปัญญาเดิม

ของนางอรวรรณ  บุญมาก อําเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก 

 

 

 

 

 

3) ผลทดสอบประสิทธิภาพ “เจลไล่หนู” ให้แก่ นายคธาเทพ เหลืองอรุณ สมาชิก

สภาเกษตรกรจังหวัดตาก (เจ้าของภูมิปัญญา) 

 

 

 

 

นอกจากความร่วมมือตามโครงการ 1 ตําบล 1 นวัตกรรม กับ สถาบันวิจัยและเทคโนโลยี

แห่งประเทศไทย (วว.) แล้ว ในปีงบประมาณ 2562 สถาบันวิจัยและเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.)  

ได้พิจารณาดําเนินงานโครงการพัฒนาผู้ประกอบการ OTOP ระดับหมู่บ้านด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

(หมู่บ้านเห็ดวิทยาศาสตร์) ให้แก่กลุ่มเกษตรกรตามที่สภาเกษตรกรจังหวัดตาก เสนอ 2 กลุ่ม ประกอบด้วย 

      1) กลุ่มเกษตรสร้างสรรค์รักษ์ดินน้ําป่า บ้านต้นผ้ึง ต.สามหมื่น อ. แม่ระมาด จ. ตาก 

      2) กลุ่มเกษตรบ้านคีรีราษฎร์ ต. คีรีราษฎร์ อ. พบพระ จ.ตาก  

โดยจัดกิจกรรมอบรมถ่ายทอดเทคโนโลยีเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “กระบวนการเพาะเห็ดป่า

และเห็ดเศรษฐกิจแบบครบวงจร” เมื่อวันที่ 24 – 25 ตุลาคม 2562 และสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์เตานึ่งก้อนเห็ด 

600 ก้อนและเตานึ่งภาชนะใส่อาหารเลี้ยงเชื้อเห็ดให้แก่กลุ่มเกษตรกร เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2562  
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2.3 โครงการพฒันาเครอืขา่ยสภาเกษตรกรปอ้งกนัภยัยาเสพตดิ 

      สภาเกษตรกรแห่งชาติ ได้ตกลงร่วมมือกับสํานักงานคณะกรรมการป้องกันและ

ปราบปรามยาเสพติด ในการดําเนินการให้เกษตรกร ครอบครัว หมู่บ้าน/ชุมชน ปลอดภัยจากยาเสพติด  

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มอบหมายให้สํานักงานสภาเกษตรกรจังหวัดดําเนินการและคัดเลือกเครือข่าย

สภาเกษตรกรระดับตําบลทุกตําบลทั่วประเทศที่มีจิตอาสา และมีความตั้งใจในการขยายองค์ความรู้และ

วิธีการป้องกันภัยยาเสพติดให้แก่บุคคลรอบข้างรับทราบ ในลักษณะของการสื่อสารแบบสองทาง เพื่อเข้า

ร่วมประชุมโครงการพัฒนาเครือข่ายสภาเกษตรกรป้องกันภัยยาเสพติด โดยสภาเกษตรกรจังหวัดตาก 

ดําเนินการจัดประชุมโครงการพัฒนาเครือข่ายสภาเกษตรกรป้องกันภัยยาเสพติด เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 

2562 ณ บริเวณที่ทําการกลุ่มวิสาหกิจชุมชนชาวนาอยู่ดีมีสุข ต.ตากตก อ.บ้านตาก จ.ตาก มีผู้แทนสภา

เกษตรกรระดับตําบลเข้าร่วมโครงการฯ จํานวน 66 ราย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



~ 34 ~ 
 

2.4  กจิกรรมการฝกึอบรมเชงิปฏบิัตกิารแม่สอดโมเดล “การอบรมการปลกูผกัในหว่งยาง” 

   สภาเกษตรกรจังหวัดตาก ได้จัดทําบันทึกข้อตกลงร่วมกับมูลนิธิกฤษณา ไกรสินธ์ุ 

เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2562 โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้ 

   - ส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตร เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้แก่ราษฎรพื้นที่

จังหวัดตากผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชน 

   - ส่งเสริมและพัฒนาองค์ความรู้ ด้านการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัย เกษตร

อินทรีย์ และการผลิต-แปรรูป สร้างรายได้และมูลค่าเพ่ิมจากพืชสมุนไพรและพืชผักอินทรีย์  

และได้ร่วมดําเนินกิจกรรมการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “การอบรมการปลูกผักใน

ห่วงยาง” ภายใต้โครงการแม่สอดโมเดล สร้างทักษะอาชีพที่สามารถสร้างรายได้ให้แก่ครัวเรือน ผ่านการ

ฝึกอบรมให้ความรู้ด้านเกษตรอินทรีย์ในการปลูกผักและการปลูกพืชสมุนไพรในล้อยางรถยนต์ ควบคู่กับการ

ปรับปรุงดินในแปลงปลูก เพื่อให้ระยะแรกสามารถเริ่มปลูกผักอินทรีย์ที่มีคุณภาพได้อย่างรวดเร็ว ในพื้นที่เขต

ตําบลแม่สอด ณ สวนเกษตรด้านหลังโรงพยาบาลแม่สอด ต.แม่สอด อ.แม่สอด จ.ตาก ร่วมกับมูลนิธิ

กฤษณา ไกรสินธ์ุ โดยศาสตราจารย์ ดร.กฤษณา ไกรสินธ์ุ ประธานมูลนิธิฯ ทั้งนี้ได้รับความอนุเคราะห์ให้ใช้

พื้นที่ของคุณประยูร นายอง ผู้แทนเกษตรกร สภาเกษตรกรจังหวัดตาก/คณะทํางาน สภาเกษตรกรอําเภอ 

แม่สอด เจ้าของที่ดินที่มีจิตสาธารณะ ในการดําเนินกิจกรรมในครั้งนี้ รวม 3 รุ่น ประกอบด้วย 

   รุ่นที่ 1 กลุ่มเป้าหมายให้แก่อบรมสตรีมุสลิม วันที่ 17 – 18 มีนาคม 2562  

   รุ่นที่ 2 กลุ่มเป้าหมายกลุ่มเป้าหมายนักเรียน วันที่ 24 – 25 มิถุนายน 2562   

   รุ่นที่ 3 กลุ่มเป้าหมายกลุ่มเป้าหมายนักเรียน วันที่ 26 – 27 มิถุนายน 2562 

สภาเกษตรกรจังหวัดตาก ได้ปฏิบัติหน้าที่ในการประสานการดําเนินงานระหว่างยุติธรรม

จังหวัดตาก/ผู้อํานวยการสํานักงานคุมประพฤติจังหวัดตาก หารือร่วมกับศาสตราจารย์ ดร.กฤษณา  

ไกรสินธ์ุ ประธานมูลนิธิกฤษณา ไกรสินธ์ุ ถึงแนวทางฟื้นฟูและสร้างอาชีพด้านการเกษตรให้แก่ผู้พ้นจากการ

คุมประพฤติและผู้ผ่านการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด และได้นําแนวทางที่ได้รับจากการหารือฯ 

ดังกล่าว เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการพัฒนาการบริหารงานยุติธรรมระดับจังหวัดตาก ครั้งที่ 2/2562 

(กพยจ.) เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2562 โดย ผู้บัญชาการเรือนจํากลางตาก ได้นําแนวทางดังกล่าวไปนําร่อง

ขับเคลื่อนให้แก่ผู้ต้องขังที่ใกล้พ้นโทษ เพื่อให้มีทักษะและอาชีพภายหลังพ้นโทษ โดยเฉพาะอย่างยิ่งทักษะอาชีพ

ด้านการเกษตร ทั้งนี้ สํานักงานสภาเกษตรกรจังหวัดตาก สนับสนุนการจัดทําข้อเสนอโครงการฯ  

ในการดําเนินการจัดหาเตาอบรมร้อนแปรรูปผลิตภัณฑ์พืชผักอบแห้งและโรงเรือนปลูกผักปลอดภัยให้แก่

เรือนจํากลางตาก เสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากผู้ว่าราชการจังหวัดตาก และได้รับสนับสนุน

งบประมาณดําเนินโครงการฯ รวมกว่า 160,000 บาท 
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2.5 โครงการพฒันาองคก์รเกษตรกรและกลุม่วสิาหกจิชมุชนสูเ่กษตร 4.0 

   สภาเกษตรกรจังหวัดตาก นําเสนอโครงการพัฒนาองค์กรเกษตรกรและกลุ่ม

วิสาหกิจชุมชนสู่เกษตร 4.0 ผ่านเกษตรและสหกรณ์จังหวัดตาก ตามหนังสือที่ สภจ.ตก 0104/ว171 ลว 27 

ก.ค. 60 เพื่อขอรับงบประมาณสนับสนุนการดําเนินโครงการฯ ตามแผนพัฒนาจังหวัดตาก ปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2562 และได้รับสนับสนุนงบประมาณและการดําเนินงานผ่านสํานักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดตาก 

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มศักยภาพการบริหารจัดการกลุ่ม/องค์กรเกษตรกรให้มีความเข้มแข็ง ทั้งนี้  

สภาเกษตรกรจังหวัดตาก ร่วมดําเนินการคัดเลือกกลุ่มเกษตรเป้าหมายเข้าร่วมโครงการฯ และจัดทําหัวข้อ

ในการจัดฝึกอบรมฯ ภายใต้โครงการฯ ดังกล่าว รวม 2 รุ่นๆ ละ 100 ราย ดังนี้ 

    รุ่นที่ 1 : จัดฝึกอบรมฯ วันที่ 15 – 16 ม.ค. 62 ณ โรงแรมเวียงตาก ริเวอร์ไซด์  

อําเภอเมืองตาก จังหวัดตาก 

   รุ่นที่ 2 :  จัดฝึกอบรมฯ วันที่ 17 – 18 ม.ค. 62 ณ โรงแรมอิโค่อิน อําเภอแม่สอด  

จังหวัดตาก 
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2.6 โครงการวิจัยแผนพัฒนาประสิทธิภาพของจุลินทรีย์และอาหารจุลินทรีย์เพื่อจัดตั้งศูนย์  

การเรียนรู้โค-กระบือของชุมชนในจังหวัดพะเยาและจังหวัดตาก 

   ภายใต้โครงการวิจัยแผนพัฒนาประสิทธิภาพของจุลินทรีย์และอาหารอินทรีย์ 

เพื่อจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้โค-กระบือของชุมชนในจังหวัดพะเยาและจังหวัดตาก โดยคณะวิจัยฯ มหาวิทยาลัย 

ราชภัฎเชียงรายร่วมกับสภาเกษตรกรจังหวัดตาก จัด “กิจกรรมการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการลดต้นทุน

การผลิตอาหารสําหรับโค-กระบือใช้เอง โดยใช้วัตถุดินในท้องถิ่น” และ “กิจกรรมอบรมและถ่ายทอดความรู้

เทคโนโลยีกระบวนการผลิตทําวัตถุดิบเข้าสู่ขบวนการจุลินทรีย์และผลิตภัณฑ์จากจุลินทรีย์เป็นสารเสริมใน

อาหารโค-กระบือของชุมชน”  ให้แก่กลุ่มวิสาหกิจชุมชนชาวนาอยู่ดีมีสุข ตําบลตากตก อําเภอบ้านตาก 

จังหวัดตาก และเครือข่ายเกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อ ตําบลโป่งแดง/ตําบลวังประจบ อําเภอเมืองตาก และ

ตําบลบ้านนา อําเภอสามเงา ซึ่งมีสมาชิกกลุ่มประกอบอาชีพการเลี้ยงโคเนื้อ และพื้นที่มีการปลูกพืชที่

สามารถนํามาเป็นอาหารสัตว์ที่หลากหลาย อาทิ ข้าว , ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์, หญ้าเนเปียร์, มะรุม, กระถ่ิน  

มาปรับใช้ในการผลิตอาหารสัตว์และอาหารจุลินทรีย์ โดยใช้วัตถุดิบในท้องถ่ิน เพื่อส่งเสริมและพัฒนาองค์

ความรู้เกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อให้มีการใช้อาหารอินทรีย์สําหรับโค-กระบือ ภายในท้องถ่ินให้เหมาะสม 

พัฒนาต่อยอดความพร้อมให้เป็นศูนย์เรียนรู้โคแก่เกษตรกรในพื้นที่ ถ่ายทอดภูมิปัญญาอาชีพของตนต่อ

เกษตรกรผู้ที่สนใจ เป็นการพัฒนาความรู้ของเกษตรกรโดยเกษตรกรต่อไป โดยนายสมเพชร สุริยวงษ์ 

สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดตาก (ผู้ทรงคุณวุฒิ) ร่วมเป็นวิทยากรถ่ายทอดองค์ความรู้ให้แก่เกษตรกร 

ผลจากการดาํเนนิงานวจิยั 

   ด้านการผลิต : การสร้างรายได้เพิ่มด้วยการลดต้นทุนการผลิตอาหารโค การ

ทําอาหารหมักจากใบไม้แห้ง  การนําผลิตภัณฑ์จากจุลินทรีย์เป็นสารเสริมในอาหารโคเนื้อไปใช้ โดยการ

หมักอาหารโคเนื้อ ทําให้โคเนื้อมีความแข็งแรง อ้วน ผิวหนังและขนเป็นมัน ร่าเริง ไม่เป็นโรค  มูลโคไม่มี

กลิ่นเหม็น และนําหัวเชื้อจุลินทรีย์ผสมน้ําให้โคกินเป็นประจําทุกวัน หรือนําไปราดบริเวณคอก จะสามารถ

ป้องกันและรักษาโรคปากเท้าเปื่อยในโคเนื้อได้ 

   โครงสร้างพื้นฐานการผลิต : ชุมชนบ้านสันป่าป่วย ม.5 ต.บ้านนา อ.สามเงา  

จ.ตาก ได้รับการสนับสนุนเครื่องสูบน้ําพลังงานแสงอาทิตย์และเครื่องตะบันน้ํา เพื่อเพิ่มทางเลือกในการ

จัดการน้ําให้เพียงพอกับความต้องการของชุมชนในฤดูแล้ง 
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3. กจิกรรมการประชมุสภาเกษตรกรจงัหวดั 
 

การปฏบิตังิานของสมาชกิสภาเกษตรกรจงัหวดัตาก 

ตามพระราชบญัญตัสิภาเกษตรกรแหง่ชาต ิพ.ศ. 2553 

การประชมุสภาเกษตรกรจงัหวดัตาก ปงีบประมาณ พ.ศ. 2562 

(ตลุาคม 2561– กนัยายน 2562) 

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

  ปีงบประมาณ 2562 ได้ดําเนินการจัดประชุมสภาเกษตรกรจังหวัด เพื่อปฏิบัติงานตาม

อํานาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติฯ ในการประชุมหารือ การเสนอนโยบายและแนวทางในการพัฒนาและ

แก้ไขปัญหาที่เกี่ยวข้องกับภาคเกษตรกรรม รวมทั้งราคาผลผลิตทางการเกษตรที่ไม่เป็นธรรมเพื่อเสนอ

ปัญหาต่อสภาเกษตรกรแห่งชาติ  รวมทั้งการพิจารณาแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ 

พ.ศ. 2562 ของสํานักงานสภาเกษตรกรจังหวัดตาก รวมทั้งสิ้น 6 ครั้ง ดังนี้ 

- การประชุมสภาเกษตรกรจังหวัดตาก ครั้งที่ 5/2561  เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2561  

- การประชุมสภาเกษตรกรจังหวัดตาก ครั้งที่ 6/2561  เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2561  

       - การประชุมสภาเกษตรกรจังหวัดตาก ครั้งที่ 1/2562  เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562 

       - การประชุมสภาเกษตรกรจังหวัดตาก ครั้งที่ 2/2562  เมื่อวันที่ 13 เมษายน 2562  

- การประชุมสภาเกษตรกรจังหวัดตาก ครั้งที่ 3/2562  เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2562 

- การประชุมสภาเกษตรกรจังหวัดตาก ครั้งที่ 4/2562  เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2562 

การประชุมฯ ครั้งใดมีวาระหารือเกี่ยวข้องกับหน่วยงานอ่ืนๆ สภาเกษตรกรจังหวัดตาก  

ได้เรียนเชิญผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมหารือในการประชุมฯ เพื่อให้สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดได้รับ

ทราบข้อมูลข้อเท็จจริง ตลอดจนมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ อนึ่ง การประชุม

สภาเกษตรกรจังหวัด มีวัตถุประสงค์หลักคือการนําข้อมูลปัญหาและความต้องการพัฒนาด้านการเกษตร 

ซึ่งได้รวบรวมจากผู้แทนเกษตรกรในแต่ละพื้นที่ หมู่บ้าน ตําบล ร่วมกันพิจารณาแนวทางแก้ไขปัญหาและ

พัฒนา ตลอดจนจัดทําแผนงาน/โครงการ และข้อเสนอเชิงนโยบาย ประสาน/เสนอ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อ

พิจารณาช่วยเหลือเกษตรกร รวมถึงร่วมกําหนดกรอบแนวทางการดําเนินงานตามแผนงาน/โครงการ 

ภายใต้ยุทธศาสตร์สภาเกษตรกรแห่งชาติร่วมกับสํานักงานสภาเกษตรกรจังหวัดตากให้บรรลุเป้าหมายฯ 

เกิดประโยชน์สูงสุดต่อเกษตรกรพื้นที่จังหวัดตาก 
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4. กจิกรรมการสรา้งเครอืขา่ยสภาเกษตรกรและการส่ือสารประชาสัมพนัธ์ 
 

ตามพระราชบัญญัติสภาเกษตรกรแห่งชาติ พ.ศ. 2553 กําหนดให้สภาเกษตรกรจังหวัด  

มีอํานาจหน้าที่ในการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งแก่เกษตรกร องค์กรเกษตรกร ประสานนโยบาย

และการดําเนินงานระหว่างองค์กรเกษตรกร เกษตรกร สถาบันวิจัย สถาบันการศึกษา และหน่วยงานของรัฐ 

ส่งเสริมและสนับสนุน เกษตรกร/องค์กรเกษตรกร/ยุวเกษตรกร การศึกษา ในการรวมกลุ่ม การฝึกอบรม 

และการถ่ายทอดเทคโนโลยี เสนอแผนพัฒนาเกษตรกรรมจังหวัดต่อสภาเกษตรกรแห่งชาติ เพื่อบูรณาการ

เป็นแผนแม่บทพัฒนาเกษตรกรรมเสนอคณะรัฐมนตรี เสนอนโยบายและแนวทางพัฒนาและแก้ไขปัญหาภาค

เกษตรกรรม รวมทั้งให้คําปรึกษาและข้อแนะนําแก่เกษตรกร ตลอดจนเตรียมความพร้อมในการเลือกตั้ง

ผู้แทนเกษตรกร ซึ่งสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดมีกําหนดครบวาระในการดํารงตําแหน่ง  ในปี พ.ศ. 2559  

และรักษาการตําแหน่งสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัด ในปี พ.ศ. 2562 

  ดังนั้น เพื่อให้สภาเกษตรกรจังหวัดตากสามารถสะท้อนปัญหา แนวทางแก้ไขปัญหา  

และการพัฒนาการเกษตรจากพื้นที่ได้อย่างครอบคลุมทุกพื้นที่ ได้ข้อมูลที่ถูกต้องรวดเร็ว ตลอดจนเผยแพร่

และสนับสนุนขับเคลื่อนงานตามยุทธศาสตร์สภาเกษตรกรแห่งชาติได้อย่างมีประสิทธิภาพเกิดประโยชน์สูงสุด

แก่เกษตรกร สภาเกษตรกรจึงจําเป็นต้องมีกลไกดําเนินงานเชื่อมโยงการปฏิบัติงานจากล่างสู่บน โดยจัดตั้ง

เครือข่ายสภาเกษตรกรระดับอําเภอและเครือข่ายสภาเกษตรกรระดับตําบล เป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุน

การดําเนินงานของสภาเกษตรกรจังหวัด เพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติสภา

เกษตรกรแห่งชาติ พ.ศ. 2553 

การดําเนนิงาน 

  สภาเกษตรกรจังหวัดตาก แต่งตั้งคณะทํางานสภาเกษตรกรระดับอําเภอและคณะ

ผู้ปฏิบัติงานสภาเกษตรกรระดับตําบล เพื่อเป็นเครือข่ายผู้ปฏิบัติงานสภาเกษตรกรจังหวัดตาก สนับสนุนการ

ดําเนินงานของสภาเกษตรกรจังหวัดตาก รวมทั้งสิน 178 คน ในปีงบประมาณ 2562 สภาเกษตรกรจังหวัด

ตาก สนับสนุนให้คณะทํางานสภาเกษตรกรระดับอําเภอ 9 อําเภอ จัดประชุมคณะทํางานฯ เพื่อหารือปัญหา

และแนวทางพัฒนาด้านการเกษตร และการปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่ รวม 3 ครั้งต่อปี โดยคณะทํางาน/

คณะผู้ปฏิบัติงาน ร่วมกันปฏิบัติงานตามอํานาจหน้าที่ๆ กําหนด ในระเบียบสภาเกษตรกรแห่งชาติ ว่าด้วย

การจัดตั้งเครือข่ายสภาเกษตรกร พ.ศ. 2556 และสนับสนุนการปฏิบัติงานโครงการจัดทําแผนพัฒนา

เกษตรกรรมระดับตําบล 9 ตําบล (อําเภอละ 1 ตําบล) โครงการบูรณาการขับเคลื่อนการพัฒนาและแก้ไข

ปัญหาด้านการเกษตร ประสานงานโครงการตามนโยบายภาครัฐ การแก้ไขปัญหาหนี้สิน  การแก้ไขปัญหา

แหล่งน้ําเพื่อการเกษตร การแก้ไขปัญหาที่ดินทํากิน และ การแก้ไขปัญหาสวัสดิการ สิทธิเกษตรกร การ

ไม่ได้รับความเป็นธรรม ภายใต้ยุทธศาสตร์สภาเกษตรกรแห่งชาติ ตลอดจนรวบรวมสภาพปัญหาและ

ข้อเสนอแนะด้านการเกษตรในพื้นที่ เสนอสภาเกษตรกรจังหวัดตาก เพื่อประกอบการจัดทําข้อเสนอแนว

ทางแก้ไขปัญหาระดับจังหวัด และข้อเสนอเชิงนโยบายเพื่อการพัฒนาแก้ไขปัญหาภาคเกษตรกรรม สรุป

สาระสําคัญการประชุมคณะทํางานสภาเกษตรกรระดับอําเภอ 9 อําเภอ ปีงบประมาณ 2562 ได้ดังนี้ 
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ประชมุครัง้ที ่3/61 (1) เรือ่งเพือ่พจิารณา มตทิีป่ระชมุ 

 

วันที่ 12 พ.ย. 61 

- อ.แม่สอด ณ สนง.เกษตร

อําเภอแม่สอด 

- อ.บ้านตาก ณ เทศบาล 

ต.ทุ่งกระเชาะ อ.บ้านตาก 

- อ.วังเจ้า ณ ศาลา

ประชาคมบ้านนาแพะ  

ต.นาโบสถ ์

 

วันที่ 13 พ.ย. 61 

- อ.สามเงา ณ บ้านนาย

ปรีชาพล สงค์โพธิ์ ม.7  

ต.สามเงา  

- อ.พบพระ ณ ศูนย์เรียนรู้

บ้านวาเล่ห์เหนือ ต.วาเล่ห์ 

 

วันที่ 15 พ.ย. 61 

- อ.แมร่ะมาด ณ แปลง

สัมมาชีพต้นแบบนายเครื่อง 

เสมา  

- อ.ท่าสองยาง  

ณ องค์การบริหารส่วน

ตําบลแม่ต้าน  

 

วันที่ 16 พ.ย. 61 

- อ.เมืองตาก ณ สนง. 

สภาเกษตรกรจังหวดัตาก 

 

 

1. แผนปฏิบัตงิานคณะทํางานและ

คณะผู้ปฏิบัติงานสภาเกษตรกร

ระดับตําบล โครงการหลักภายใต้

ยุทธศาสตร์สภาเกษตรกรแหง่ชาต ิ

(พื้นที่ตําบลเป้าหมาย ที่สภา

เกษตรกรจังหวดัตากพจิารณา

คัดเลือกเป็นพื้นที่นําร่องในการ

ดําเนินการ) 

2. ประเด็นปัญหาที่เกินขีด

ความสามารถไมส่ามารถแก้ไขได้

ในระดับพื้นที ่ส่งต่อให้สํานักงาน

สภาเกษตรกรจังหวดัตาก  พร้อม

ข้อเสนอแนะความต้องการ และ

แนวทางในการแก้ไขปัญหา 

3. คดัเลือกประเภทสินค้าเกษตร

พื้นที่ตําบลเป้าหมาย  ที่เกษตรกรมี

ความประสงค์ใหเ้กิดการรวมกลุ่มฯ 

เพื่อแก้ไขปัญหาด้านต้นทุนการผลิต 

การแปรรูป และการตลาด สู่การ

พัฒนาเปน็เกษตรอุตสาหกรรม 

4. สถานการณ์ภัยธรรมชาต/ิราคา

สินค้าเกษตร//แรงงานเกษตร และ

อื่นๆ 

 

คณะทํางานสภาเกษตรกรระดับอาํเภอ ทั้ง 9 อําเภอ 

มีมติที่ประชุมเพื่อพิจารณาคดัเลือกเป็นพืน้ที่นําร่อง

ในการดําเนนิการตามแผนปฏิบัตงิานคณะทํางาน

และคณะผู้ปฏิบัตงิานสภาเกษตรกรระดับตําบล 

(โครงการหลักภายใตยุ้ทธศาสตรส์ภาเกษตรกร

แห่งชาติ) ดังนี้  

 - อําเภอแม่สอด เสนอ ตําบลแม่กุ (ผลิตภัณฑ์ 

ปลาดุก) 

 - อําเภอพบพระ เสนอตําบลคีรีราษฎร์ (ผลิตภัณฑ ์

อะโวคาโด/้วัว) 

 - อําเภอแม่ระมาด เสนอ พระธาตุ (ผลิตภัณฑ์  

พืชสมุนไพร)  

 - อําเภอท่าสองยาง เสนอตําบลแม่วะหลวง 

(ผลิตภัณฑ์ กาแฟอะราบิก้า) 

 - อําเภออุ้มผาง เสนอตําบลโมโกร (ผลิตภัณฑ ์

กาแฟโรบัสต้า)  

 - อําเภอเมืองตาก เสนอตําบลวงัประจบ 

(ผลิตภัณฑ์ โค/ไผ่) 

 - อําเภอบ้านตาก เสนอตําบลทุ่งกระเชาะ 

(ผลิตภัณฑ์ ถั่วเหลือง/ข้าว) 

 - อําเภอสามเงา เสนอ ตําบลวังจันทร ์(ผลิตภัณฑ ์

จิ้งหรดี/ผลไม ้ฝรัง่,มะละกอ,กล้วยไข่) 

 - อําเภอวังเจ้า เสนอ ตําบลเชียงทอง (ผลิตภัณฑ ์

ลําไย) 
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ประชมุครัง้ที ่1/62 (2) เรือ่งเพือ่พจิารณา มตทิีป่ระชมุ 

 

วันที่ 11 ม.ค. 62 

- อ.แม่สอด ณ ศูนยพ์ัฒนา

ชีวิตบ้านต้นผึง้ ม.5  

ต.สามหมื่น 

- อ.แมร่ะมาด ณ ศูนย์

พัฒนาชีวิตบ้านต้นผึ้ง  

ม.5 ต.สามหมืน่ 

 

วันที่ 21 ม.ค. 62 

- อ.วังเจ้า ณ ศาลา

ประชาคมบ้านนาแพะ  

ต.นาโบถส ์

 

วันที่ 24 ม.ค. 62 

- อ.บ้านตาก ณ ศนูยด์ํารง

ธรรมตําบลท้องฟ้า  

ม.2 ต.ท้องฟ้า 

- อ.พบพระ ณ ศูนย์เรียนรู้

บ้านวาเล่ห์เหนือ ต.วาเล่ห์ 

 

วันที่ 25 ม.ค. 62 

- อ.เมืองตาก ณ สนง.สภา

เกษตรกรจังหวดัตาก 

- อ.ท่าสองยาง  

ณ องค์การบริหารส่วน

ตําบลแม่ต้าน 

 

วันที่ 29 ม.ค. 62 

- อ.สามเงา ณ ศาลาวัด

สันป่าป๋วย ม.5 ต.บ้านนา 

 

วันที่ 5 ก.พ. 62 

- อ.อุ้มผาง ณ ศาลาประ

ชมคม ม.4 บ้านแม่กลอง 

 

 

1. การสอดส่องดูแล

ผู้ประกอบการรับซื้อข้าวโพด

เลี้ยงสตัว์ให้เป็นไปตามกําหนด

มาตรฐาน 

2. ประเด็นปัญหาการเกิดภยั

พิบัติกรณีโรคพืชและศตัรพูืช

ระบาด     

3. สถานการณ์ภยัธรรมชาติ /

ราคาสินค้าเกษตร /แรงงาน

เกษตร และอื่นๆ  

4. ข้อเสนอแนวทางพัฒนาพืน้ที่

บ้านต้นผึ้ง ม.5 เป็นชุมชน

ท่องเที่ยวเชงิวัฒนธรรม 

ประจําปงีบประมาณ 2563  

5. คดัเลือกผู้แทนเกษตรกรเป็น

คณะทํางานสภาเกษตรกร

อําเภอวังเจ้าแทนตําแหนง่ที่ว่าง   

 

 

คณะทํางานสภาเกษตรกรระดับอาํเภอ ทั้ง 9 อําเภอ 

มีมติที่ประชุมเรื่องเพื่อพิจารณา ดงันี ้

- อําเภอแม่สอดประสานเตรยีมการเฝ้าระวงัปัญหา

ในพื้นที่พร้อมสั่งการใหค้ณะทํางานระดับอําเภอเก็บ

ข้อมูลปัญหาและนําเสนอแนวทาวแก้ไข หากมีปัญหา

เร่งด่วนให้แจ้งสภาเกษตรกรจงัหวดัรับทราบทันที 

- อําเภอแมร่ะมาด ยังไม่พบปัญหาตามข้อพิจารณา

แต่ก็สั่งการเฝ้าระวงัหากพบปัญหาให้แจ้งหน่วยงานที่

เกี่ยวข้องทราบทันที  ทัง้นี้ได้พจิารณาคัดเลือกกลุ่ม

เกษตรกรสร้างสรรค์อนรุักษ์ดิน น้าํ ป่า ม.5 ต.สาม

หมื่น เป็นกลุ่มเป้าหมายในการคดัเลือกเป็นชุมชน

ท่องเที่ยวเชงิวัฒนธรรม 

- อําเภอบ้านตาก พบปัญหาภัยพบัิติโรคศัตรูพืช

ระบาดในพื้นที่บางส่วน ซึ่งไดด้ําเนนิการแจ้งความ

เสียหายไปยังเกษตรอําเภอบ้านตากแล้วในเบื้องตน้ 

พร้อมท้ังหาวธิีการป้องกัน-กําจัดศัตรูพืชด้วยตนเอง 

- อําเภอพบพระ เสนอแนวทางพฒันาการเกษตร

ด้านการปลูกบุก ซึ่งมเีกษตรกรใหค้วามสนใจแตไ่ม่มี

ทุนในการซื้อพันธุ์บุก จงึขอให้สภาเกษตรกรจังหวดั

ประสานหน่วยงานทีเ่กี่ยวข้องสนับสนุนพันธุ์บุกและให้

ความรูเ้รื่องการปลูกและการตลาด 

- อําเภอเมืองตาก ไม่พบปัญหาตามข้อพิจารณาแต่

ก็สั่งการให้คณะทํางานเฝ้าระวังปญัหาในพื้นที่อย่าง

เคร่งครดั 

- อําเภอสามเงา เสนอปัญหาเรื่องวัคซนีโรคระบาด

ไม่เพยีงพอต่อโค กระบือ รวมทัง้การจัดหาไม่ถูก

เวลา ล่าช้า ประสานให้สภาเกษตรกรจงัหวัดช่วย

ดําเนินการเรื่องวัคซนีโค กระบือ และปัญหาศัตรูพืช

ระบาด (หนอนกระทู้ในข้าวโพดเลีย้งสตัว์)  

- อําเภอวงัเจ้า พิจารณาคัดเลือกนายวิไลย ์มะณีทูล 

เป็นคณะทํางานสภาเกษตรกรอําเภอวังเจ้า แทน

ตําแหน่งที่ว่าง 
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ประชมุครัง้ที ่2/62 (3) เรือ่งเพือ่พจิารณา มตทิีป่ระชมุ 

 

วันที่ 7 พ.ค. 62 

- อ.บ้านตาก ณ เทศบาล

ตากออก 

- อ.แมร่ะมาด ณ ศูนยพ์ัฒนา

ชีวิตบ้านต้นผึง้ ม.5  

ต.สามหมื่น 

 

วันที่ 8 พ.ค. 62 

- อ.วังเจ้า ณ ศาลา

ประชาคมบ้านนาแพะ  

ต.นาโบถส ์

- อ.พบพระ ณ ศูนย์เรียนรู้

บ้านวาเล่ห์เหนือ ต.วาเล่ห์ 

 

วันที่ 10 พ.ค. 62 

- อ.เมืองตาก ณ สนง.สภา

เกษตรกรจังหวดัตาก 

- อ.แม่สอด ณ สนง.เกษตร

อําเภอแม่สอด 

- อ.ท่าสองยาง ณ องค์การ

บริหารส่วนตําบลแม่ต้าน 

- อ.อุ้มผาง ณ ศาลาประชม

คม ม.4 บ้านแม่กลอง 

 

วันที่ 14 พ.ค. 62 

- อ.สามเงา ณ บ้านนาย

ปรีชาพล สงค์โพธิ ์ม.7  

ต.สามเงา  

 

 

 

 

 

1. การเข้าร่วมโครงการพัฒนา

เครือข่ายสภาเกษตรกรป้องกนัภัย

ยาเสพติดและประชมุเครือข่าย

สภาเกษตรกรจังหวดั 

2. สถานการณภ์ัยธรรมชาต ิ/

ราคาสินค้าเกษตร /แรงงาน

เกษตร และอื่นๆ 

3. พิจารณาสง่รายชื่อเกษตรกรผู้ท่ี

สนใจเข้ารว่มโครงการส่งเสริม

ศักยภาพทางเศรษฐกิจและพัฒนา

ทักษะการปลกูพืชสมุนไพรแบบ

เกษตรอินทรียร์่วมกับมูลนิธิ

กฤษณา ไกรสินธุ ์ 

 

 

- จํานวนผู้เข้าร่วมโครงการพัฒนาเครือข่าย

สภาเกษตรกรป้องกันภัยยาเสพติดและการ

ประชุมเครือข่าย ดงันี ้ 

     อ.บ้านตาก 11 คน / อ.แม่ระมาด 5 คน / 

อ.วังเจ้า 8 คน อ.พบพระ 8 คน / อ.เมืองตาก 

10 คน / อ.แมส่อด 7 คน /  

อ.ท่าสองยาง 2 คน / อ.อุ้มผาง 5 คน /  

อ.สามเงา 8 คน 

- อําเภอบ้านตาก พบปัญหาเกษตรกรขาด

แคลนน้ําใช้ในการเกษตร และราคาพืชผลทาง

การเกษตรตกต่ํา  

- อําเภอแมร่ะมาด สง่รายชื่อเข้าร่วมโครงการ

ส่งเสริมการปลูกพืชสมุนไพร จํานวน 8 คน 

- อําเภอวงัจ้า ประสบปัญหาการไม่รับความ

เป็นธรรมจากคดีลําไย  มีการผิดนัดชําระเงิน

และจ่ายค่าเสียหายให้ไดเ้พยีงบางส่วน จึง

ประสาน สนง.สภาเกษตรกรจังหวดัตาก 

ช่วยเหลือนดัประสานไกล่เกล่ีย 

- อําเภอพบพระ ประสบปัญหาขาดแคลนน้ําทํา

การเกษตร ปัญหานี้สินเกษตรกร ปัญหาด้าน

แรงงาน จงึสรปุประเด็นปญัหาเสนอต่อสภา

เกษตรกรจังหวดัในการชว่ยเหลือ  และสง่รายชื่อ

เข้าร่วมโครงการส่งเสริมการปลกูพืชสมุนไพรฯ 

จํานวน 11 คน 

- อําเภอเมือง พิจารณาปญัหาเรง่ด่วน คือ 

เรื่องน้ําสําหรับอุปโภคบริโภค โดยเฉพาะ 4 

ตําบลฝ่ังตะวันออก เร่งสรุปปัญหาเพื่อนําเสนอ

ต่อสภาเกษตรกรจงัหวัดต่อไป 
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นอกจากนี้ คณะทํางานสภาเกษตรกรระดับอําเภอและคณะผู้ปฏิบัติงานสภาเกษตรกร

ระดับตําบล 9 อําเภอ ได้ร่วมปฏิบัติงานกับส่วนราชการตามนโยบายของจังหวัดตาก งานสภาเกษตรกร

แห่งชาติและงานสภาเกษตรกรจังหวัด ในเรื่องต่างๆ ดังนี้ 

   1. ประสานแจ้งข้อมูลสถานการณ์ปัญหาเร่งด่วนทางการเกษตรในพื้นที่ให้

หน่วยงานที่รับผิดชอบทราบเพ่ือพิจารณาแนวทางการช่วยเหลือ ดังนี้ 

           1.1) ติดตามและรายงานข้อมูลสถานการณ์ภัยธรรมชาติ/โรคพืช-สัตว์/

สถานการณ์ราคาผลผลิตสินค้าเกษตรที่อาจส่งผลให้สภาเกษตรกรจังหวัดตากและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ระดับพื้นที่ทราบและพิจารณาให้การช่วยเหลือ 

    1.2) รวบรวมและประสานแจ้งข้อมูลความต้องการการช่วยเหลือจาก

ภาครัฐ อาทิ ปัญหาหนี้สิน ที่ดินทํากิน ราคาสินค้าเกษตรและการไม่ได้รับความเป็นธรรมของเกษตรกร 

   2. ร่วมดําเนินการมาตรการ/โครงการ ตามนโยบายภาครัฐเพื่อช่วยเหลือเกษตรกร 

    2.1) ร่วมเป็นคณะกรรมการบริหารศูนย์ยุติธรรมชุมชน ตามคําสั่ง

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

และประสานงานการดําเนินงานของส่วนราชการ หน่วยงานและองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ในการ

เสริมสร้างความเข้าถึงความยุติธรรมของชุมชน  

    2.2) สนับสนุนข้อมูลปัญหาหนี้สินและที่ดินทํากิน ให้แก่สมาชิกสภา

เกษตรกรจังหวัดในเขตพื้นที่อําเภอ ประกอบการดําเนินงานในฐานะคณะอนุกรรมการช่วยเหลือเกษตรกรและ

ผู้ยากจนระดับอําเภอ/จังหวัดตาก ตามคําสั่งคณะกรรมการช่วยเหลือเกษตรและผู้ยากจน ที่ 1/2556  

ลงวันที่ 31 ตุลาคม 2556 และคณะกรรมการประสานการแก้ไขปัญหาหนี้สินเกษตรกรจังหวัดตาก  

ตามคําสั่งจังหวัดตาก ที่ 1729/2558 ลงวันที่ 2 สิงหาคม 2558 และ ที่ 2001/2559 ลงวันที่ 8 กันยายน 

2559 เรื่องจัดตั้งศูนย์ประสานการแก้ไขปัญหาหนี้สินเกษตรกรและแต่งตั้งคณะกรรมการประสานหนี้สิน

เกษตรกรระดับจังหวัด 

   3. ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านการเกษตร และการดําเนินงานของ

สภาเกษตรกรแห่งชาติ/สภาเกษตรกรจังหวัด ให้เกษตรกรและประชาชนในพื้นที่ทราบ 

   4. สนับสนุน ส่งเสริม และประสานการถ่ายทอดองค์ความรู้ การรวมกลุ่มฯ 

การแก้ไขปัญหาแก่เกษตรกร ยุวเกษตรกร กลุ่มเกษตรกร และองค์กรเกษตรกร เพื่อเพิ่มขีดความสามารถ

ในการประกอบอาชีพเกษตรกรรม 
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การประชุมคณะทํางานสภาเกษตรกรอําเภอเมืองตาก/อําเภอแม่สอด 

 

 

 

 

 

การประชุมคณะทํางานสภาเกษตรกรอําเภอพบพระ/อําเภอแมร่ะมาด 

 

 

 

 

 

                                        การประชุมคณะทํางานสภาเกษตรกรอาํเภอบ้านตาก 
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สภาเกษตรกรจังหวัดตาก มีภารกิจสําคัญในการคุ้มครองและรักษาประโยชน์ของ

เกษตรกรในการผลิต การแปรรูปและการตลาด ส่งเสริมให้เกษตรกรได้รับผลตอบแทนสูงสุด รวมทั้ง

ส่งเสริมการรวมกลุ่มของเกษตรกรเพื่อวางแผนเกษตรกรรมและรักษาผลประโยชน์ร่วมกันของเกษตรกร  

เพื่อสนับสนุนการมีส่วนร่วมของเกษตรกร ในการกําหนดนโยบายและวางแผนการพัฒนาเกษตรกรรมอย่าง

เป็นระบบให้เป็นไปเพื่อเกษตรกรอย่างแท้จริง ประกอบกับพระราชบัญญัติสภาเกษตรกรแห่งชาติ พ.ศ. 2553 

หมวด 4 มาตรา 38 (3) กําหนดให้สํานักงานสภาเกษตรกรจังหวัด ประชาสัมพันธ์ให้เกษตรกร และองค์กร

เกษตรกรได้ทราบถึงนโยบาย แผนพัฒนาเกษตรกรรมจังหวัดและการดําเนินงานของสภาเกษตรกรจังหวัด 

  ภาพลักษณ์ท่ีดีของสภาเกษตรกรจังหวัด มาจากประสิทธิภาพของผลการดําเนินงาน ซึ่งเป็น

ที่ประจักษ์แก่สาธารณะ และความพึงพอใจของเกษตรกร รวมทั้งความคาดหวังที่มีต่อสภาเกษตรกรจังหวัด 

การผลิตสื่อประชาสัมพันธ์เพื่อเผยแพร่นโยบาย แผนพัฒนาเกษตรกรรมจังหวัด ผลการดําเนินงานและการ

ติดตามแก้ไขปัญหาด้านเกษตรกรรรมของจังหวัด จึงถือเป็นความจําเป็นอย่างยิ่งในการสร้างความเชื่อมั่น 

ศรัทธา ตลอดจนสร้างความเข้าใจอันดีของเกษตรกร ซึ่งจะนําไปสู่การให้ความร่วมมือในการมีส่วนร่วมของ

เกษตรกรในการกําหนดนโยบายและวางแผนพัฒนาเกษตรกรรมอย่างเป็นระบบ สํานักงานสภาเกษตรกร

จังหวัดตาก จึงได้จัดทําสื่อประชาสัมพันธ์ เพื่อนําเสนอข้อมูลการดําเนินงานของสภาเกษตรกรแห่งชาติ/  

สภาเกษตรกรจังหวัดตาก/เครือข่ายสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดตาก/คณะทํางาน/ผู้แทนเกษตรกร/

พนักงานสํานักงานสภาเกษตรกรจังหวัดตาก และข้อมูลข่าวสารด้านการเกษตรที่สําคัญ ตลอดจนนโยบาย

ของภาครัฐที่เกี่ยวข้องผ่านช่องทางต่างๆ ดังต่อไปนี้ 

 เวบ็ไซต์ สํานกังานสภาเกษตรกรจงัหวัดตาก  :   www.nfctak.com  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 สื่อ Social Media (Line)   :   ID line : nfctak เบอร์โทรศัพท์ 088-278-1280 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.facebook.com/nfc.tak
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 สื่อวีดทีศัน ์(VTR)  :  ผ่าน YouTube 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 สื่อวิทย ุ

ดําเนินการจัดรายการ “พูดจาภาษาเกษตร” ผ่านสื่อวิทยุ คลื่น FM 102 MHz. พร้อมกัน  

2 สถานี คือ สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดตาก (สวท.ตาก) และสถานีวิทยุกระจายเสียง

แห่งประเทศไทยแม่สอด (สวท.แม่สอด) ทุกวันอาทิตย์ เวลา  5.00 – 6.00 น. (1 ชั่วโมง) โดยประธานสภา

เกษตรกรจังหวัดตาก หรือสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดตาก ประชาสัมพันธ์งานสภาเกษตรกรจังหวัดตาก 

ข่าวสารด้านการเกษตรกรรม แผนงาน และข่าวอ่ืนๆ ทั่วไป ที่เป็นประโยชน์แก่เกษตรกร ซึ่งได้รับความ

ร่วมมือจากผู้ใหญ่บ้าน/กํานัน แต่ละหมู่บ้าน เปิดเสียงตามสายกระจายข่าวเป็นประจําทุกวัน 
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 สื่อสิง่พมิพ์  :  รายงานประจําปี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ขา่วประชาสมัพนัธ์ 
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5. กจิกรรมจดัท าขอ้เสนอเชงินโยบายเพือ่การพฒันาแกไ้ขปญัหาเกษตรกรรม 
    ระดบัจงัหวดั 
 

ด้วยพระราชบัญญัติสภาเกษตรกรแห่งชาติ พ.ศ. 2553 กําหนดให้สภาเกษตรกรจังหวัด 

มีอํานาจหน้าที่ในการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งแก่เกษตรกร องค์กรเกษตรกร ประสานและเสนอ

นโยบายแนวทางในการพัฒนาและแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวข้องกับภาคเกษตรกรรม  รวมทั้งราคาผลผลิตทาง

เกษตรกรรมที่ไม่เป็นธรรมนโยบายระหว่างองค์กรเกษตรกร เกษตรกร สถาบันวิจัย สถาบันการศึกษา และ

หน่วยงานของรัฐ  

ดังนั้น ในการดําเนินงานโครงการจัดทําแผนพัฒนาเกษตรกรรมระดับตําบล และการ

ขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาหนี้สิน การแก้ไขปัญหาแหล่งน้ําเพื่อการเกษตร การแก้ไขปัญหาที่ดินทํากิน  

การแก้ไขปัญหาสวัสดิการ สิทธิเกษตรกร และการไม่ได้รับความเป็นธรรม ยุทธศาสตร์สภาเกษตรกร

แห่งชาติมาอย่างต่อเนื่อง โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 สภาเกษตรกรจังหวัดตากได้ประมวลผลและ

วิเคราะห์ข้อมูลสภาพปัญหาและความต้องการของเกษตรกร จัดทําข้อเสนอเชิงนโยบายเพื่อการพัฒนา  

และแก้ไขปัญหาเกษตรกรรม เสนอสภาเกษตรกรแห่งชาติและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  พิจารณาใช้เป็นข้อมูล

ประกอบการกําหนดนโยบาย/มาตรการภาพรวม ระดับจังหวัด/ระดับประเทศ เพื่อช่วยแก้ไขปัญหาและ

พัฒนาภาคเกษตรกรรม ดังนี้ 

5.1  ขอ้เสนอเพือ่การแกไ้ขปญัหา “หนีส้นิเกษตรกรกบัสหกรณก์ารเกษตร” 

  ด้วยสภาเกษตรกรจังหวัดตาก ได้รับหนังสือร้องทุกข์ปัญหาหนี้สินเกษตรกรกับสหกรณ์

การเกษตร และถูกสหกรณ์ฟ้องร้องดําเนินคดีจํานวนมาก โดยเกษตรกรดังกล่าวมีแนวโน้มจะต้องถูกบังคับ

คดียึดทรัพย์สินและที่ดินทํากินเพื่อชําระหนี้ ประกอบกับข้อมูลข้อร้องทุกข์ของเกษตรกรพื้นที่จังหวัดตาก 

ในการกําหนดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ของสหกรณ์การเกษตร สภาเกษตรกรจังหวัดตากในฐานะทําหน้าที่เป็น

ตัวแทนของเกษตรกรในการประสานนโยบายและการดําเนินการระหว่างเกษตรกร และหน่วยงานของรัฐ 

ตามอํานาจหน้าที่ซึ่งกําหนดไว้ในพระราชบัญญัติสภาเกษตรกรแห่งชาติ พ.ศ. 2553 ประกอบกับประธาน 

สภาเกษตรกรจังหวัดตาก ในฐานะคณะกรรมการประสานการแก้ไขปัญหาหนี้สินระดับจังหวัด ได้นําประเด็น

ปัญหาฯ ข้างต้น หารือแนวทางแก้ไขปัญหาในระดับจังหวัดและภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในเบื้องต้นแล้ว อย่างไร  

ก็ตาม พบว่ามาตรการ/กลไก ที่มีอยู่ของภาครัฐมีข้อจํากัดและอุปสรรคหลายประการไม่สามารถแก้ไข

ปัญหาได้ในระดับจังหวัด 

  เพื่อคุ้มครองสิทธิเกษตรกร ตลอดจนปรับปรุงกระบวนการบริหารของสหกรณ์การเกษตร

ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์กรเกษตรกร/เกษตรกร สภาเกษตรกรจังหวัดตาก จึงได้สรุปสาระ 

สําคัญประเด็นปัญหากรณีหนี้สินเกษตรกรกับสหกรณ์การเกษตร และข้อเสนอเพื่อการแก้ไขปัญหาฯ  

เสนอต่อคณะกรรมาธิการเกษตรและสหกรณ์ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ พิจารณาผลักดันให้เกิดการ 
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ตรวจสอบ/ปรับปรุงแก้ไขระบบการดําเนินงานของสหกรณ์ และระเบียบ/ข้อบังคับของสหกรณ์ที่เกี่ยวข้อง  

ให้สามารถพัฒนาระบบการบริหารจัดการของสหกรณ์และสร้างความเป็นธรรมให้ทั้งสมาชิกสหกรณ์ 

และสหกรณ์ ดังนี้ 

ประเดน็ปญัหา 

 1) หลักเกณฑ์การพิจารณาอัตราดอกเบี้ยบริการสินเชื่อให้แก่สมาชิกสหกรณ์ 

      สหกรณ์คิดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ ตั้งแต่ ร้อยละ 7 – 12 ขึ้นอยู่กับการจัดชั้นสมาชิกสหกรณ์ 

โดยมีหลักเกณฑ์ในการจัดชั้นสมาชิกสหกรณ์ ประกอบด้วย การชําระหนี้ เงินต้นและดอกเบี้ยตาม

กําหนดเวลา การเข้าร่วมการประชุมสหกรณ์ การถือหุ้นเพิ่มพิเศษ และการร่วมกิจกรรม ซื้อ – ขาย ปัจจัย

การผลิตการเกษตรและผลผลิตสินค้าเกษตรกับสหกรณ์ อนึ่ง แม้ว่าเกษตรกรจะชําระหนี้เงินต้นและดอกเบี้ย

ได้ตามกําหนดเวลา แต่หากไม่เข้าร่วมการประชุมสหกรณ์ และหรือไม่ร่วมกิจกรรม ซื้อ – ขาย ปัจจัยการ

ผลิตและขายผลผลิตสินค้าเกษตรกับสหกรณ์ จะส่งผลให้อัตราดอกเบี้ยเพ่ิมขึ้น   

 2) กรณีการบริหารสินเชื่อ/เงินให้สมาชิกกู้ยืมของสหกรณ์การเกษตร 

     สําหรับการชําระหนี้สินของเกษตรกรกับสหกรณ์การเกษตร ได้รับทราบว่าสหกรณ์จะเรียก

ให้เกษตรกรมาทําสัญญาเงินกู้ใหม่กับสหกรณ์ โดยการทําสัญญาเงินกู้ใหม่จะรวมยอดหนี้สินเดิม + ดอกเบี้ย 

+ หนี้จากการรับปัจจัยการผลิตจากสหกรณ์ เป็นยอดรวมและปรับทําสัญญาใหม่ โดยข้อสังเกตที่พบกรณี

เกษตรกรที่เป็นหนี้กับสหกรณ์การเกษตรแม่ระมาด ซึ่งสหกรณ์ฯ ฟ้องร้องดําเนินคดีกับเกษตรกรให้ชําระหนี้  

พบว่าในการทําสัญญาเงินกู้ใหม่กับสหกรณ์ ในสัญญาคําขอกู้เงินกับสหกรณ์ระบุวัตถุประสงค์การกู้เงินไว้ว่า 

“เพื่อสร้างบ้าน” ซึ่งขัดแย้งกับข้อเท็จจริงที่เกษตรกรแจ้งว่าได้กู้เงินไปเพื่อลงทุนประกอบอาชีพเกษตรกรรม

ส่งผลให้เกษตรกรเสียสิทธิและโอกาสในการยื่นขอรับความช่วยเหลือจาก กองทุน กฟก. และ อชก. ซึ่งเป็นที่

พึ่งสุดท้ายในการช่วยเหลือเกษตรกรให้สามารถรักษาที่ดินของตนเองไว้ได้ (ตามมติที่ประชุม กชก. ครั้งที่ 

2/2550 เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2550 มีมติ กรณีเป็นนิติบุคคลตามกฎหมายว่าด้วยสหกรณ์จะให้ความ

ช่วยเหลือเฉพาะลูกหนี้ที่เป็นเกษตรกรที่เป็นหนี้กับเจ้าหนี้สหกรณ์การเกษตร ที่กู้ยืมไปเพื่อลงทุนทาง

การเกษตรและจะรับพิจารณาให้ความช่วยเหลือโดยต้องถูกสหกรณ์ฟ้องดําเนินคดีและศาลมีคําพิพากษาถึง

ที่สุดให้ชําระหนี้แล้ว จึงไม่เข้าหลักเกณฑ์การขอรับความช่วยเหลือจากกองทุนฯ)  

    3) กรณีสมาชิกสหกรณ์ไม่สามารถขอเงินหุ้นที่สะสมไว้กับสหกรณ์คืนได้ 

กรณีสมาชิกสหกรณ์ไม่สามารถขอเงินหุ้นที่สะสมไว้กับสหกรณ์คืนได้ เนื่องจากสหกรณ์แจ้ง

ว่าสหกรณ์ขาดทุน ณ ปัจจุบัน กรณีดังกล่าวส่งผลให้เกิดข้อขัดแย้งระหว่างสมาชิกสหกรณ์กับสหกรณ์ 

ในวงกว้าง สืบเนื่องจากการขาดการสร้างความรู้ความเข้าใจ กฎระเบียบ ข้อบังคับ ต่างๆ ของสหกรณ์ 

ให้แก่เกษตรกรก่อนเข้าร่วมเป็นสมาชิกสหกรณ์ สมาชิกสหกรณ์หลายรายมีความเข้าใจว่าเมื่อชําระหนี้สินกับ
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สหกรณ์ครบถ้วนแล้วสามารถขอเงินหุ้นคืนกับสหกรณ์ได้ หรือ เมื่อสหกรณ์ฟ้องร้องดําเนินคดีให้ชําระหนี้

สมาชิกสหกรณ์สามารถร้องขอให้สหกรณ์นําเงินหุ้นมาชําระหนี้ได้ 

 4) กรณีเกษตรกรเป็นเจ้าหนี้สหกรณ์แต่ไม่ได้รับชําระหนี้จากผู้รับซื้อผลผลิตทางการเกษตร 

  มูลเหตุแห่งการเกิดหนี้ที่สําคัญประการหนึ่งของเกษตรกรเกิดจากการถูกฉ้อโกงจากการ

ขายผลผลิตสินค้าเกษตรแต่ไม่ได้รับชําระเงิน ส่งผลให้ไม่มีเงินไปชําระหนี้ตามรอบระยะเวลาและขาดทุน

หมุนเวียนในการนําไปประกอบอาชีพในรอบการผลิตต่อไป กระบวนการแก้ไขปัญหาดังกล่าวที่ผ่านมา

เกษตรกรพึ่งพาการดําเนินคดีด้านกฎหมายเป็นหลัก แม้ว่ามาตรการกลไกภาครัฐจะช่วยเหลือให้คําแนะนํา/

การดําเนินคดี/ค่าธรรมเนียมศาล จนกระทั้งมีคําพิพากษาให้ผู้รับซื้อชําระหนี้ให้แก่เกษตรกร แต่ในห่วง

ระยะเวลาในการดําเนินการฟ้องร้องมีระยะเวลายาวนานและไม่มีมาตรการแนวทางเยียวยาช่วยเหลือในการ

ฟื้นฟูอาชีพให้แก่เกษตรก่อให้เกิดหนี้สินเพิ่มพูนในเวลาดังกล่าว เนื่องจากต้องกู้ยืมเงินเพื่อประกอบอาชีพ

เกษตรให้มีรายได้มาใช้จ่ายต่อไป ประกอบกับแม้ว่าศาลจักได้มีคําพิพากษาให้ผู้รับซื้อชําระหนี้ให้แก่

เกษตรกรแล้ว ส่วนมากพบว่าไม่สามารถบังคับคดีตามคําพิพากษาให้เกิดการชําระหนี้ได้จริง โดยมีสาเหตุ

หลายประการ อาทิ สืบทรัพย์ผู้รับซื้อแล้วไม่พบทรัพย์สินให้บังคับคดีนํามาขายทอดตลาดเพ่ือชําระหนี้ เป็นต้น  

ขอ้เสนอ 

  1) พิจารณาให้มีการตรวจสอบการทําสัญญากู้เงินระหว่างสมาชิกสหกรณ์กับสหกรณ์ ให้มี

ความโปร่งใส ถูกต้องและเป็นธรรม 

  2) พิจารณาเสนอ/ผลักดัน ให้เกิดการแก้ไขปัญหากรณีหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการเข้าร่วม

เป็นสมาชิกสหกรณ์ โดยเฉพาะในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการเก็บเงินค่าหุ้นและเงื่อนไขการคืนเงินหุ้น การกําหนด

อัตราดอกเบี้ยบริการสินเชื่อให้แก่สมาชิกสหกรณ์ และระบบการบริหารสินเชื่อของสหกรณ์ ต่อหน่วยงานที่

เกี่ยวข้องพิจารณาปรับปรุงระเบียบข้อบังคับของสหกรณ์เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมแก่สมาชิกสหกรณ์  

  3) ผลักดันให้หน่วยงานที่มีอํานาจหน้าที่ในการกํากับดูแลสหกรณ์  

   - ติดตามตรวจสอบสถานะภาพทางการเงิน/การบริหารงานของสหกรณ์อย่าง

เข้มงวด อาทิ หากพบว่าสหกรณ์มีผลประกอบการขาดทุนควรมีการติดตามสาเหตุปัญหา/ให้คําแนะนําก่อน

ปัญหาทีเ่กิดขึ้นจะส่งผลกระทบให้ปิดกิจการสหกรณ์ และหรือไม่สามารถจัดการแผนฟื้นฟูสหกรณ์ได้ 

   - มีมาตรการป้องกันความเสี่ยงให้แก่สมาชิกสหกรณ์กรณีคณะกรรมการบริหารงาน

สหกรณ์ผิดพลาด/ฉ้อโกง อาทิ การให้สหกรณ์นําหลักธรรมาภิบาลมาใช้ในองค์กร กรณีสหกรณ์ใดพบข้อร้อง

ทุกข์/ร้องเรียน และพิสูจน์ได้ว่าเกิดจากข้อผิดพลาดในการบริหารงานของสหกรณ์จริง ให้นําประเด็นดังกล่าว

ประกอบการพิจารณาให้สหกรณ์กู้ยืมเงินของกองทุนพัฒนาสหกรณ์จากกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นต้น  
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5.2  ขอ้เสนอเพือ่การแกไ้ขปญัหา “การสง่ออกโคเนือ้ของประเทศไทยไปประเทศจนี”  

ด้วยสถานการณ์ปัจจุบัน เกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อต้องประสบปัญหาด้านโครงสร้างการตลาด 

และการแข่งขันทางเศรษฐกิจที่รุนแรง ส่งผลกระทบให้ราคาโคเนื้อลดลงอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ปี 2551 โคมีชีวิตที่

เกษตรกรขายได้มีราคาเฉลี่ยกิโลกรัมละ 87 – 90 บาท ลดลงจาก ปี 2558 ซึ่งมีราคากิโลกรัมละ 104.79 

บาท (ช่วงปีที่ราคาจําหน่ายโคมีชีวิตราคาสูงสุด) ทั้งนี้ ที่ผ่านมาราคาผลผลิตพืชเศรษฐกิจหลัก เช่น ข้าว , 

ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ และมันสําปะหลัง มีราคาตกต่ําอย่างต่อเนื่อง และมีแนวโน้มที่ไม่สามารถสร้างรายได้หลัก

ให้แก่ครัวเรือนเกษตรกรได้ ประกอบกับพบว่ามีความต้องการบริโภคเนื้อสัตว์เพิ่มขึ้น ทั้งจากความต้องการของ

ประชากรในประเทศเองและนักท่องเที่ยวจากต่างประเทศ ตลอดจนความต้องการของตลาดต่างประเทศ โดย

รัฐบาลได้มีนโยบายส่งเสริมการเลี้ยงโคเนื้อเป็นทางเลือกหนึ่งตามแผนปรับโครงสร้างระบบการผลิตการเกษตร

ในพื้นที่ไม่เหมาะสม โดยคาดหวังให้การเลี้ยงโคเนื้อเป็นอาชีพที่ทํารายได้ให้เกษตรกรอย่างสม่ําเสมอ แต่กลับ

พบว่าเกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อเริ่มประสบปัญหาด้านราคาและตลาดรองรับ สาเหตุสําคัญประการหนึ่งเนื่องจาก

การระงับ/เข้มงวดการนําเข้าโคเนื้อของด่านชายแดนประเทศจีน ซึ่งเป็นตลาดต่างประเทศปลายทางที่สําคัญใน

การส่งออกโคเนื้อของประเทศไทย เป็นผลมาจากการตรวจพบสารเร่งเนื้อแดงในโคมีชีวิตที่ส่งไปจีน ส่งผลให้

การส่งออกโคเนื้อมีชีวิตชะลอตัวลงกระทบต่อราคารับซื้อโคมีชีวิต ทั้งนี้ยังไม่รวมถึงผลกระทบจากข้อตกลง

การค้าเสรีของประชาคมอาเซียน (AEC) และข้อตกลงการค้าเสรีระหว่างไทยกับออสเตรเลียซึ่งจะมีผลกระทบ

โดยตรงต่อราคาโคเนื้อในระยะต่อไป สภาเกษตรกรจังหวัดตาก จึงสรุปประเด็นปัญหาการส่งออกโคเนื้อของ

ประเทศไทยไปประเทศจีนและข้อเสนอเพื่อการแก้ไขปัญหาฯ เสนอคณะกรรมาธิการเกษตรและสหกรณ์ สภานิติ

บัญญัติแห่งชาติ พิจารณาแนวทางแก้ไขปัญหาการระงับ/เข้มงวดการนําเข้าโคเนื้อของด่านชายแดนประเทศจีน 

ตลอดจนมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการใช้สารเร่งเนื้อแดง และการป้องกันโรคระบาดโคเนื้อให้เกิดผล

ในทางปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม เพื่อให้ช่วยเหลือเกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อให้เกิดความมั่นคงและยั่งยืนในอาชีพ ดังนี้ 

ประเดน็ปญัหา 

  1) การใช้สารเร่งเนื้อแดงผสมในอาหารสัตว์ให้โคมีชีวิตกินนั้น แม้ว่าภาคส่วนที่เกี่ยวข้องจักได้

ร่วมกันส่งเสริมและพัฒนาองค์ความรู้ด้านการแปรรูปอาหารสัตว์โดยให้ใช้วัตถุดิบท้องถ่ินเพื่อลดต้นทุนอาหารโค

เนื้อและป้องกันการใช้อาหารสัตว์ที่ผสมสารเร่งเนื้อแดง แต่ยังไม่สามารถป้องกันการใช้สารเร่งเนื้อแดงได้อย่าง

เป็นรูปธรรม เมื่อสํารวจข้อมูลจากเกษตรกรผู้เลี้ยงโคถึงมูลเหตุกดดันให้เกษตรกรบางส่วนใช้สารเร่งเนื้อแดง 

พบว่าหากไม่ใช้อาหารของร้านค้าที่กําหนดหรือไม่ใส่สารเร่งเนื้อแดง พ่อค้าคนกลาง/ผู้รับซื้อโคมีชีวิตจักถูกกด

ราคารับซื้อ  

  2) การระงับ/เข้มงวดการนําเข้าโคเนื้อของด่านชายแดนประเทศจีน ส่งผลให้โคมีชีวิตจาก

ประเทศไทยจําเป็นต้องส่งออกผ่านไปยัง สปป.ลาว และส่งต่อไปยังประเทศจีน (ผู้รับซื้อปลายทาง) ซึ่งเป็น

สาเหตุสําคัญที่ส่งกระทบให้ราคาโคเนื้อลดลงอย่างต่อเนื่อง กระบวนการจําหน่ายโคเนื้อของเกษตรกรไทยที่

ต้องผ่าน สปป. ลาว นั้น เชื่อว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องภาครัฐทราบข้อมูลฯ ดังกล่าวเป็นอย่างดี เห็นได้จากบท

วิเคราะห์สถานการณ์สินค้าเกษตรที่สําคัญในปี 2559 และแนวโน้ม ปี 2560 ของสํานักงานเศรษฐกิจ
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การเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยบทวิเคราะห์ฯ ข้างต้น ยังได้เสนอรัฐบาลควรมีการเจรจากับ

รัฐบาลท้องถ่ินของจีนและควรงดการใช้สารเร่งเนื้อแดงผสมในอาหารให้โคมีชีวิตกินไว้ด้วย  

  3) จากการศึกษาข้อมูลการส่งเสริมการเลี้ยงโคเนื้อ ที่ผ่านมาภาครัฐได้มีนโยบายสนับสนุน

และมีงบประมาณสนับสนุนกิจกรรมการเลี้ยงโคเนื้อจํานวนมาก โดยมุ่งหวังให้การเลี้ยงโคเนื้อเป็นอาชีพ

ทางเลือกให้แก่เกษตรกร อย่างไรก็ตาม การลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐานที่เกี่ยวเนื่องกับการส่งเสริมและ

พัฒนาศักยภาพการเลี้ยงโคเนื้อไม่ได้นํามาใช้ประโยชน์/ขาดประสิทธิภาพ การลงทุนไม่เกิดประโยชน์โดยรวม

ต่อเกษตรกร/กลุ่มเกษตรกร จึงไม่สามารถพัฒนากระบวนการผลิต – แปรูป โคเนื้อได้ 

ขอ้เสนอ 

  1) การแก้ไขปัญหาการใช้สารเร่งเนื้อแดง โดยบังคับใช้เรื่องการขึ้นทะเบียนโคเนื้อและการ

จัดทําตั๋วรูปพรรณแก่เกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้ออย่างจริงจัง ใช้กลไกตลาดซื้อขาย-แลกเปลี่ยนโคเนื้อ ให้อยู่

ภายใต้การกํากับดูแลของหน่วยงานภาครัฐ เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการตรวจสอบย้อนกลับและควบคุมการใช้

สารเร่งเนื้อแดงและโรคระบาด โดยอาจเริ่มจากการตรวจสอบโคเนื้อท่ีจําหน่ายผ่านตลาดโคเนื้อมีชีวิต  

  2) ในระยะเริ่มต้น การจัดทําทะเบียนโคเนื้อและตั๋วรูปพรรณ เสนอภาครัฐสนับสนุน

ค่าใช้จ่ายสําหรับการลงทะเบียนและตั๋วรูปพรรณ และหรือการตรวจโรค/สารเร่งเนื้อแดง ให้แก่เกษตรกร

โดยกําหนดระยะเวลารับขึ้นทะเบียน หากพ้นกําหนดดังกล่าวให้เกษตรกรเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายด้วยตนเอง 

และเพื่อป้องกันปัญหาลักลอบสับเปลี่ยนเบอร์หูโคเนื้อ ในระยะยาวเสนอให้มีการศึกษาเรื่องการใช้ไมโครชิพ

ในโคเนื้อ เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาตลาดสินค้าโคเนื้อในการตรวจสอบย้อนกลับแหล่งผลิต และการรับรอง

คุณภาพโคเนื้อสู่ตลาดสากล ต่อไป 

  3) ปรับปรุง/พัฒนา กระบวนการ “ตลาดกลางสินค้าเกษตร - โคเนื้อ” ให้เกิดขึ้นในระดับ

ภูมิภาค เพื่อเป็นศูนย์กลางในการซื้อขายแลกเปลี่ยนโคเนื้อระหว่างเกษตรกร/กลุ่มเกษตรกร และผู้รับซื้อ

ปลายทางโดยตรง ไม่ต้องผ่านพ่อค้าคนกลาง/ผู้รวบรวม 

  4) กรณีโครงสร้างพื้นฐาน/ครุภัณฑ์ เพื่อพัฒนาศักยภาพการเลี้ยงโคเนื้อซึ่งภาครัฐได้

สนับสนุนงบประมาณไปแล้ว แต่พบว่าไม่มีการขับเคลื่อนการดําเนินงานหรือใช้ประโยชน์ เสนอพิจารณา

คัดเลือกองค์กรเกษตรกร (กลุ่มเกษตรกร/วิสาหกิจชุมชน/สหกรณ์) โดยคํานึงถึงศักยภาพในการบริหาร

จัดการขององค์กรเกษตรกรและแผนการประกอบธุรกิจที่คํานึงถึงประโยชน์โดยรวมของเกษตรกรผู้เลี้ยงโค

เนื้อเป็นสําคัญ 

  คณะกรรมาธิการเกษตรและสหกรณ์ฯ ได้มอบหมายให้คณะอนุกรรมาธิการฯ พิจารณา

เรื่องดังกล่าวโดยได้มีหนังสือที่ สว (สนช)(กมธ1) 0009/1456 ลว 24 เม.ย. 62 แจ้งผลการพิจารณาคณะ 

อนุกรรมาธิการฯ มีมติเห็นสมควรทําหนังสือถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และอธิบดีกรม

ส่งเสริมสหกรณ์ซึ่งสํานักงานรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้มีหนังสอแจ้งว่าได้มอบหมายให้

อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์พิจารณาดําเนินการ 
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5.3  ข้อเสนอเพื่อการปรับปรุงการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยพิบัติด้านพืช และเงื่อนไข

การประกันภัยพืช  

ตามที่ภาครัฐโดยสํานักงานคณะกรรมการกํากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย 

(คปภ.) ร่วมกับสํานักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง กรมส่งเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตร

และสหกรณ์ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร และสมาคมประกันวินาศภัยไทย ได้ดําเนิน

โครงการประกันภัยข้าวนาปี และโครงการประกันภัยข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ มีวัตถุประสงค์ คือ 

1) ช่วยบริหารความเส่ียงภัยธรรมชาติให้เกษตรกรที่เพาะปลูกข้าว และข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ 

2) บรรเทาความเสียหายที่เกิดขึ้นจากภัยพิบัติ 

โดยสรุปรายละเอียดการรับประกันภัยและเงื่อนไขการได้รับค่าสินไหมทดแทน ดังนี้ 

ประเภทภยัพบิตัิ / อัตราค่าสนิไหมทดแทน เงื่อนไข 

ประกันภัยข้าวนาปี (ขั้นพื้นฐาน Tier 1) 

- เสียหายจากภัยธรรมชาต ิ6 ภัย ไดแ้ก ่น้ําท่วมหรือฝนตก

หนัก ภัยแล้ง ฝนแล้งหรือฝนทิ้งช่วง ลมพายุหรือพายุไต้ฝุ่น  

ภัยอากาศหนาวหรือนํ้าค้างแข็ง ลกูเห็บ และไฟไหม้   

ความคุ้มครอง 1,260 บาท/ไร่ 

- เสียหายที่เกิดจากศัตรูพืชหรือโรคระบาด  

ความคุ้มครอง 630 บาท/ไร่ 
 

จ่ายตามระเบียบกระทรวงการคลัง  

ว่าด้วยเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ

กรณีฉุกเฉิน พ.ศ. 2556 และจ่าย

เพิ่มเติมกรณีที่เสียหายจริงแต่ไม่อยู่ใน

เขตประสบภัยตามที่ราชการกําหนด  

โดยวิธีการประเมินรายบุคคล 

ประกันภัยข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ (ขั้นพื้นฐาน Tier 1) 

- เสียหายจากภัยธรรมชาต ิ6 ภัย ไดแ้ก ่น้ําท่วมหรือฝนตก

หนัก ภัยแล้ง ฝนแล้งหรือฝนทิ้งช่วง ลมพายุหรือพายุไต้ฝุ่น 

ภัยอากาศหนาวหรือนํ้าค้างแข็ง ลกูเห็บ และไฟไหม้   

ความคุ้มครอง 1,500 บาท/ไร่ 

- เสียหายที่เกิดจากศัตรูพืชหรือโรคระบาด  

ความคุ้มครอง 750 บาท/ไร่ 
 

 

โดยผู้รับประกันภัย จะพิจารณาจ่ายค่าสินไหมทดแทนจากแบบรายงานข้อมูลความเสียหาย

จริง ทั้งนี้ไม่เกินพื้นที่ที่เอาประกันภัยไว้ เพ่ือรับค่าสินไหมทดแทน เอกสารเพื่อขอรับค่าสินไหมทดแทน (กษ.02) 

ที่ได้รับการรับรองจากคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติอําเภอ (ก.ช.ภ.อ) กั บทะเบียน

เกษตรกร (ทบก.) ภายใน 15 วัน นับจากวันที่ผู้รับประกันภัยได้รับหลักฐานจากผู้ถือกรมธรรม์ประกันภัย  

ซึ่งผู้รับประกันภัยจะโอนเงินเข้าบัญชีเงินของผู้เอาประกันภัยผ่านผู้ถือกรมธรรม์ประกันภัย โดยมีเงื่อนไข

พิจารณาจ่ายค่าสินไหมทดแทน ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณี
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ฉุกเฉิน พ.ศ. 2556 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 ซึ่งตามระเบียบฯ ดังกล่าว ในข้อ (19) การ

ป้องกันหรือยับยั้งภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน หรือให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติจากภัยที่เกิดจากโรคหรือการ

ระบาดของสัตว์หรือพืชทุกชนิด ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ใช้จ่ายจากเงินงบประมาณของหน่วยงานก่อน 

เมื่อไม่สามารถป้องกันได้และเกิดโรคหรือการแพร่ระบาดแล้วและงบประมาณไม่เพียงพอ อาจใช้จ่ายจาก

เงินทดรองราชการตามข้อ 8 (4) ได้ ประกอบกับแนวทางทางปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การใช้จ่ายเงินทดรอง

ราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. 2556 ข้อ 5.4.1 ด้านพืช ข้อ 5.4.1.1 กําหนดให้

ดําเนินการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยที่พืชตายหรือเสียหาย เป็นค่าพันธ์ุพืชและค่าปุ๋ย ตามหลักเกณฑ์ 

วิธีการ เงื่อนไข และอัตราที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์กําหนด ตามจํานวนพื้นที่ทําการเกษตรจริงที่ได้ รับ

ความเสียหาย ทั้งนี้ไม่เกิน 30 ไร่ โดยกรณีพืชเสียหาย กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้มีหนังสือที่  

กษ 0212/3855 ลว 4 พ.ย. 56 ให้ความหมายหรือคําจํากัดความและแนวทางปฏิบัติการช่วยเหลือ

ผู้ประสบภัยด้านพืช ข้อ 5.1.1 จะให้การช่วยเหลือได้ ก็ต่อเมื่อพืชนั้นตายหรือเสียหายโดยสิ้นเชิง หมายถึง  

“เนื้อที่เพาะปลูกที่ไม่สามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตได้หรือได้ผลผลิตไม่เกินร้อยละ 10 ของผลผลิตที่เคยได้รับ 

ในปีปกติโดยเสียหายในบริเวณเดียวกันขนาดตั้งแต่ 25 ตารางวาขั้นไป หรือหลายบริเวณรวมกันตั้งแต่  

50 ตารางวา ขึ้นไป”  

ข้อเท็จจริงจากการติดตามการดําเนินงานโครงการประกันภัยข้าวนาปีและโครงการ

ประกันภัยข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ในพื้นที่จังหวัดตาก พบว่ามีเกษตรกรที่ทําประกันภัยไว้แล้วและพื้นที่ปลูกข้าวและ

ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ประสบภัยศัตรูพืชหรือโรคระบาดเสียหาย เช่น กรณีหนอนกระทู้ระบาดในไร่ข้าวโพดเลี้ยง

สัตว์ ส่งผลให้เกิดความเสียหายต่อผลผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ การป้องกันของเกษตรกรในเบื้องต้ นได้

ดําเนินการฉีดพ่นยาเพื่อกําจัดป้องกันการแพร่ระบาด โดยการฉีดพ่นยาดังกล่าวมีต้นทุนค่าใช้จ่ายในการ

เพาะปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์สูงขึ้น ไม่ต่ํากว่า 150 – 280 บาท/ไร่/รอบการฉีด (ค่ายาฉีดพ่น+ค่าแรง)  

ซึ่งจากการสอบถามข้อมูลเกษตรกรมีการฉีดพ่นยาไม่ต่ํากว่า 4 – 6 รอบ (รวมค่าใช้จ่ายฉีดพ่นยาเฉลี่ยต่อ

ไร่ 1,075 บาท) จึงจะสามารถบรรเทาความเสียหายที่เกิดขึ้นกับผลผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ได้บางส่วน และมี

เกษตรกรบางรายพิจารณาแล้วเห็นว่าค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นจากการฉีดพ่นยาไม่คุ้มค่ากับการลงทุนจึง

จําเป็นต้องไถทําลายข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ทิ้ง โดยการป้องกันหรือยับยั้งภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน ข้อ (19) ตาม

ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. 2556  หน่วยงานภาครัฐไม่

สามารถจัดหาวัสดุ/ยาฆ่าแมลงมาให้เกษตรกรได้อย่างทันท่วงที เกษตรกรจําเป็นต้องดําเนินการจัดหาด้วย

ทุนของตนเองเพื่อป้องกันผลผลิตเสียหาย รวมถึงแนวทางทางปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การใช้จ่ายเงินทดรอง

ราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. 2556 ข้อ 5.4.1 ด้านพืช ข้อ 5.4.1.1 ยังเป็นเงื่อนไขให้

เกษตรกรไม่ได้รับความช่วยเหลือจากภาครัฐ รวมถึงค่าสินไหมทดแทนจากการประกันภัยด้วย เพื่อให้การ

ช่วยเหลือด้านการเกษตรของภาครัฐและการประกันภัยพืชครอบคลุมในทุกระดับความเสียหาย สภาเกษตรกร

จังหวัดตาก จึงเสนอภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงการคลัง  

และคณะกรรมการกํากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) พิจารณาปรับปรุงหลักเกณฑ์  
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วิธีปฏิบัติปลีกย่อยเกี่ยวกับการให้ความช่วยเหลือด้านการเกษตรต่อผู้ประสบภัยกรณีฉุกเฉิน และเงื่อนไข 

การพิจารณาค่าสินไหมทดแทนประกันภัยข้าวนาปีและประกันภัยข้าวโพดเลี้ยงสัตว์  ให้สามารถช่วยเหลือ

ค่าใช้จ่ายกรณีผลผลิตทางการเกษตรได้รับความเสียหายไม่สิ้นเชิงเพิ่มเติม เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของ

เกษตรกรที่ต้องรับภาระต้นทุนการผลิตที่เพิ่มสูงขึ้นจากการรักษา/ฟื้นฟู ผลผลิตพืชของตนเอง ตลอดจนได้รับ

สิทธิประโยชน์เต็มประสิทธิภาพตามเจตนารมณ์โครงการการประกันภัยพืชต่อไป 

คณะกรรมการกํากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ได้มีหนังสือ 

ที่ 4242/2545 ลว 22 ส.ค. 62 ตอบรับข้อเสนอเพ่ือการปรับปรุงการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยพิบัติด้าน

พืช และเงื่อนไขการประกันภัยพืชประกอบการพัฒนารูปแบบ หลักเกณฑ์ วิธีการปฏิบัติและเงื่อนไขต่ างๆ  

เพื่อเพิ่มสิทธิประโยชน์ให้แก่เกษตรกร ให้เหมาะสมกับความต้องการของเกษตรกรและสอดคล้องกับแนวทาง

ช่วยเหลือของภาครัฐต่อไป 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

พื้นที่ประสบภยั  ต.ท่าสายลวด อ.แม่สอด 

พื้นที่ประสบภยั ต.ประดาง อ.วังเจา้ 
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5.4  ขอ้เสนอเพือ่การแกไ้ขปญัหาภยัแลง้และการพฒันาแหลง่น้าํพืน้ทีจ่ังหวดัตาก 

  สืบเนื่องจากปัญหาภัยแล้งและการขาดแคลนน้ําเพื่อการอุปโภค-บริโภค และน้ําเพื่อ

การเกษตรในพื้นที่จังหวัดตาก สภาเกษตรกรจังหวัดตากได้นําประเด็นปัญหาฯ ดังกล่าว หารือร่วมกับภาค

ส่วนที่เกี่ยวข้องประชุมจัดทําข้อมูลการบริหารจัดการน้ําในพื้นที่ฝ่ังตะวันออกของจังหวัดตาก เมื่อวันที่ 9 

สิงหาคม 2562 ณ ห้องประชุมภูหลวง เขื่อนภูมิพล อําเภอสามเงา จังหวัดตาก พร้อมทั้งได้สรุปข้อเสนอการ

แก้ไขปัญหาภัยแล้งและการพัฒนาแหล่งน้ําพื้นที่จังหวัดตาก เสนอต่อกองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายใน

จังหวัดตาก (กอ.รมน.ตาก) พิจารณาผลักดันข้อเสนอฯ ดังกล่าว ต่อภาคส่วนที่เกี่ยวข้องให้เกิดผลในทาง

ปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมต่อไป ดังนี้ 

ขอ้เสนอเพื่อการแกไ้ขและพฒันาแหลง่น้าํ 

  ระยะสัน้ 

   1) ผลักดันภาคส่วนที่เกี่ยวข้องพิจารณาสนับสนุนเครื่องจักร – อุปกรณ์ขุดลอกสระและ

คลองธรรมชาติ ตลอดจนสนับสนุนการจัดทําฝายชะลอน้ําในแต่ละชุมชน กักเก็บน้ําในช่วงฤดูฝนเพื่อเป็นแหล่ง

น้ําต้นทุน รวมถึงการสร้างความเข้าใจร่วมกับหน่วยงานผู้ดูแลพื้นที่ป่า ซึ่งการขุดสระและหรือคลองธรรมชาติ

บางส่วนอยู่ในเขตพื้นที่ป่าไม้ 

  2) พิจารณาสนับสนุนงบประมาณองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน บริการรถสูบน้ํา – ขนส่งน้ํา 

เพื่อการอุปโภค-บริโภค 

  3) วางแผนสํารวจปริมาณการใช้น้ําและต้นทุนน้ํา เพื่อวางแผนการเกษตรให้เหมาะสมกับ

สถานการณ์ร่วมกับชุมชนก่อนฤดูเพาะปลูก 

  ระยะกลาง 

  1) เร่งรัดผลักดันให้มีการก่อสร้างอ่างเก็บน้ําห้วยฉลอม ตําบลท้องฟ้า อําเภอบ้านตาก  

ซึ่งปัจจุบันได้รับอนุญาตให้ใช้พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติแล้ว 

  2) เร่งรัดให้มีการดําเนินการก่อสร้างอ่างเก็บน้ําห้วยแม่สลิด ซึ่งปัจจุบันหยุดดําเนินการ

เนื่องจากผู้รับจ้างทิ้งงานฯ ให้มีการดําเนินการต่อจนแล้วเสร็จ 

  3) พิจารณาผลักดันหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง/หน่วยงานท้องถ่ิน ส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิด

การพัฒนาระบบระบายน้ํา อาทิ ระบบสูบน้ําพลังงานแสงอาทิตย์ตะบันน้ําให้แก่ชุมชนได้ใช้ประโยชน์  

  ระยะยาว 

  1) พิจารณาผลักดันให้เกิดการศึกษาระบบชลประทานในการส่งน้ําจากอ่างเก็บน้ําห้วย 

แม่ท้อ เพื่อขยายพื้นที่ใช้ประโยชน์ให้แก่ 4 ตําบล ประกอบด้วย ต.แม่ท้อ ต.ป่ามะม่วง ต.หนองบัวใต้ และ  

ต.หนองบัวเหนือ อ.เมืองตาก จ.ตาก (ฝ่ังตะวันตกแม่น้ําปิง) และผันน้ําส่วนเกินจากอ่างเก็บน้ําไปช่วยพื้นที่  

ต.ไม้งาม ต.ตลุกกลางทุ่ง  และ ต.วังหิน อ.เมืองตาก จ.ตาก (ฝ่ังตะวันออกแม่น้ําปิง) เพื่อแก้ไขปัญหา 

ภัยแล้งซ้ําซาก 
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  2) พิจารณาศึกษาออกแบบโครงการผันน้ําจากอ่างเก็บน้ําแม่สลิดและหรือแหล่งน้ําอ่ืนๆ 

มาแก้ไขปัญหาภัยแล้งลุ่มน้ําคลองแม่ระกา ต.วังประจบ ต.โป่งแดง อ.เมืองตาก จ.ตาก และพื้นที่บางส่วน  

ใน ต.ท่าไม้ ต.วังควง อ.พรานกระต่าย จ.กําแพงเพชร 

  3) ศึกษาออกแบบโครงการฝายทดแม่น้ําปิง ยกระดับน้ําให้เอ้ือต่อการสูบน้ําเพื่อนําไปใช้

ด้านการเกษตรสําหรับราษฎรพื้นที่จังหวัดตาก 

  4) พิจารณาศึกษาออกแบบโครงการผันน้ําระหว่างลุ่มน้ําแม่น้ําปิงและลุ่มแม่น้ําวัง ในช่วง

หัวบ้านวังไคร้ – หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา (นกส.3 สทพ. นทพ.) – สถานีป่าไม้บ้านท่าปุย เพื่อประโยชน์

ในการระบายน้ําระหว่างลุ่มน้ํา 2 สาย แก้ไขปัญหาภัยแล้งและอุทกภัยของทั้ง 2 ลุ่มน้ํา 

  5) เสนอภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง แก้ไขประเด็นปัญหากรณีการก่อสร้างแหล่งกักเก็บน้ําในพื้นที่

ป่าไม้  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ประชุมจดัทําข้อมูลการบริหารจัดการน้ําพื้นที่ฝ่ังตะวันออกของจงัหวดัตาก 

เมื่อวันที ่9 สิงหาคม 2562 ณ ห้องประชุมภูหลวง เข่ือนภูมิพล อ.สามเงา จ.ตาก 
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5.5  ข้อเสนอแผนงาน Spearhead ด้านเศรษฐกจิ ปีงบประมาณ 2563 หัวข้อ “แผนพัฒนา

การตลาดนําการผลิตไก่พื้นเมืองแบบบูรณาการของชุมชนเพื่อการส่งออกไปญี่ปุ่นของ

จังหวัดตาก” 

เพื่อต่อยอดการพัฒนาศักยภาพด้านการผลิตและการตลาดสัตว์ปีกพื้นเมือง (ไก่พื้นเมือง) 

ให้แก่เกษตรกรพื้นที่จังหวัดตาก สภาเกษตรกรจังหวัดตาก ร่วมกับ รศ.ดร.กัสมา กาซ้อน หัวหน้าแผนงาน 

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย และ Mr. Takayaki Manaka ตัวแทนผู้ประสานองค์กรเพื่อการจัดจําหน่าย

ไก่เนื้อประเทศญี่ปุ่นได้ร่วมกันจัดทําข้อเสนอโครงการวิจัย หัวข้อ “แผนพัฒนาการตลาดนําการผลิต 

ไก่พื้นเมืองแบบบูรณาการของชุมชนเพื่อการส่งออกไปญี่ปุ่นของจังหวัดตาก” ระยะเวลาดําเนินการ 3 ปี 

(ปีงบประมาณ 2563 - 2565) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาระบบการผลิตและบริหารจัดการเกษตร 

ในจังหวัดตาก มีโครงการพัฒนาไก่พื้นเมืองและเกษตรผสมผสานที่มีเป้าหมายให้มีการผลิตสัตว์ปีกคุณภาพ

ดีสู่ตลาดโดยเฉพาะตลาดส่งออก เสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม 

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จากสํานักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและ

นวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.)  

สรุปการนําเสนอโครงการวิจัย หัวข้อ “แผนพัฒนาการตลาดนําการผลิตไก่พื้นเมืองแบบ

บูรณาการของชุมชน เพื่อการส่งออกไปญี่ปุ่นของจังหวัดตาก” เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2561 ณ โรงแรม 

สุโกศล ห้อง 1 กรุงเทพฯ คณะกรรมการกลั่นกรองแผนงานวิจัยฯ สวทน. ได้ให้คําแนะนําและมีข้อห่วงกังวล

ต่อข้อเสนอแผนงานวิจัยฯ ดังนี้ 

 1) ประเด็นการผลิตองค์ความรู้ด้าน

วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่จะได้

จากข้อเสนอแผนงานวิจัยฯ ยังไม่ชัดเจน ซึ่ง

เป็นเป้าประสงค์หลักในการสนับสนุนทุนของ 

สวทน. ตามแผนงาน Spearhead ด้าน

เศรษฐกิจ – เสนอเข้าช่อง “แผนงานส่งเสริม

พัฒนา” ของ สวทน. 

 2) ระดับความพร้อมทางเทคโนโลยี 

(Technology Readiness Level : TRL)

กําหนดต้องผ่านระดับ 5 ขึ้นไป ซ่ึงที่มีอยู่ คณะ

กรรมการฯ เห็นว่ายังเป็นงานวิจัยระดับชุมชน 

ยังควบคุมกระบวนการไม่ได้ 100% และยังไม่มี

การรับรองงานวิจัยต่อเนื้อไก่โดยตรง 
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   3) Partnet ในบริษัทญี่ปุ่น (Okaya) ในส่วนของการจําหน่ายสินค้าเกษตร ยังคง

ดําเนินธุรกิจในรูปของบริษัทเทรดดิ้ง (ไม่ ใช่บริษัทผู้จัดจําหน่ายหรือประกอบธุรกิจโดยตรงด้านไก่เนื้อ  

ซึ่งจะมีเทคโนโลยีมาสนับสนุนได้มากเท่าที่ควร) 

   4) ความพร้อมปรับเปลี่ยน Organic มาตรฐานโรงฆ่า ระยะเวลา 3 ปี ภายใต้

งานวิจัยอาจไม่เพียงพอ 

   5) เงินทุนเกษตรกรและกระบวนการกํากับควบคุมคุณภาพ เกษตรกรรายย่อย 

ที่เข้าร่วมโครงการฯ ยังไม่มีเจ้าภาพหลัก การดูแลเรื่องโรคยังคงต้องอาศัยเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์จังหวัด  

 

5.6  ข้อเสนอเพื่อการแกไ้ขปญัหาและขอ้เสนอการแก้ไขปัญหาโรคระบาดสัตว์ร้ายแรง ชนิด

โรคแบลคแลค (Black legs) หรือโรคไข้ขา 

  ด้วยพื้นที่ตําบลโป่งแดง อําเภอเมืองตาก จังหวัดตาก ได้มีโคพันธ์ุพื้นเมืองเกิดโรคระบาด

สัตว์ชนิดโรคแบลคเลค (Blackleg) หรือ โรคไข้ขา ซึ่งเป็นโรคระบาดรุนแรงและได้มีประกาศจังหวัดตาก 

เรื่องกําหนดเขตโรคระบาดชั่วคราว ชนิดโรคแบลคเลค (Blackleg) ให้พื้นที่ดังกล่าวเป็นเขตโรคระบาด

ชั่วคราว ตั้งแต่วันที่ 31 สิงหาคม 2561 - 29 กันยายน 2561 ประกาศ ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2561  

สภาเกษตรกรจังหวัดตาก ได้ร่วมติดตามสถานการณ์โรคระบาดสัตว์ชนิดโรคแบลคเลค (Blackleg) หรือ โรค

ไข้ขา และการดําเนินการควบคุมโรคระบาดของภาคส่วนที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่อง เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดโรค

ระบาดในเขตพื้นที่อ่ืนๆ เพิ่มเติม ตลอดจนสนับสนุนภาครัฐในการส่ือสารประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางเครือข่าย

สภาเกษตรกร เพื่อให้เกษตรกรตระหนักรู้ถึงความสําคัญในการเฝ้าระวัง ป้องกันและรักษาโรคระบาดสัตว์ โดย

พบปัญหาอุปสรรคที่ส่งผลกระทบให้การดําเนินการและควบคุมโรคระบาดไม่สัมฤทธ์ิผลเท่าที่ควร ดังนี้  

ประเดน็ปญัหา 

  1) องค์การบริหารส่วนตําบลโป่งแดง มีคลังยาฉีดรักษาโรคระบาดสัตว์ชนิดโรคแบลคเลค 

(Blackleg) สํารองไว้บริการให้แก่เกษตรกรผู้เลี้ยงโค คิดเป็นร้อยละ 40 ของจํานวนโคทั้งหมดที่มีอยู่ในพื้นที่

ตําบล แต่การฉีดยาดังกล่าวจักใช้ต่อเมื่อมีการแสดงอาการของโรคแล้วเท่านั้น ผู้แทนองค์การบริหารส่วน

ตําบล ผู้แทนสํานักงานปศุสัตว์จังหวัดตาก อาสาสมัครปศุสัตว์ และผู้นําชุมชน ได้หารือร่วมกันโดย 

มีข้อตกลงให้แจกจ่ายยาฉีดรักษาโรคให้แก่เกษตรกรที่มีโคติดโรคระบาด และเกษตรกรที่มีพื้นที่ใกล้เคียงกับ

ที่มีโคติดโรคระบาดก่อนเพื่อเตรียมรักษาโรคได้ทันที 

  2) เจ้าหน้าที่ภาครัฐ มีไม่เพียงพอในการจัดตั้งด่านเฝ้าระวังการเคลื่อนย้ายสัตว์หรือ 

ซากสัตว์ ทีเ่ข้า-ออก หรือภายในเขตเฝ้าระวังโรคระบาดสัตว์ตามประกาศจังหวัดตาก  

  3) เกษตรกรบางรายมีความห่วงกังวลว่าเจ้าหน้าที่ซึ่งไปสัมผัสโคที่ป่วย/เสียชีวิตจากโรค

ระบาดมาแล้ว จะนําเชื้อมาแพร่ต่อฝูงโคของตนเอง จึงปฏิเสธรับบริการดังกล่าว โดยขอคําแนะนําจาก

เจ้าหน้าที่เพื่อเฝ้าระวังอาการโคด้วยตนเอง 
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  4) ยาฉีดรักษาโรคที่มีไว้บริการให้แก่เกษตรกร ณ องค์การบริการส่วนตําบลโป่งแดง เป็น

ยารักษาโรคเมื่อโคแสดงอาการแล้วเท่านั้น แต่ขาดวัคซีนป้องกันโรคแบลคเลค (Blackleg) ทั้งนี้วัคซีน

ป้องกันโรคแบลคเลคไม่สามารถหาซื้อได้ตามท้องตลาด เกษตรกรจําเป็นต้องอาศัยวัคซีนที่ได้รับการ

สนับสนุนจากกรมปศุสัตว์ ซึ่งปัจจุบันวัคซีนดังกล่าวมีเก็บสํารองไว้ไม่เพียงพอต่อความต้องการ  

  ทั้งนี้ จากประเด็นปัญหาและอุปสรรคการดําเนินการกักและควบคุมโรคระบาดสัตว์ข้างต้น 

สภาเกษตรกรจังหวัดตาก จึงได้สรุปสภาพปัญหาและข้อเสนอเพื่อเพื่อการแก้ไขปัญหาปัญหาและข้อเสนอ

การแก้ไขปัญหาโรคระบาดสัตว์ร้ายแรง ชนิดโรค แบลคแลค (Black legs) หรือ โรคไข้ขา เสนอผู้ว่า

ราชการจังหวัดตาก พิจารณาดังนี้ 

ขอ้เสนอ 

  1) เสนอพิจารณาให้มีการจัดประชุมเผยแพร่องค์ความรู้ในการสังเกตลักษณะอาการและ

การดูแลป้องกันโรคระบาดสัตว์ในภาพรวมระดับตําบลให้แก่เกษตรกร 

  2) เพื่อให้การควบคุมและป้องกันโรคได้ผลดีกรณีที่มีโรคระบาดเกิดขึ้น นอกจากจะต้อง

แยกสัตว์ป่วยออกจากฝูงพร้อมให้การรักษา และสัตว์ตายจะต้องฝังหรือเผาแล้ว สัตว์ที่เหลือภายในฝูงต้องทํา

วัคซีนควบคู่กับการฉีดยารักษาโรค (Penicillin) และจุดที่เกิดโรคไม่ควรนําสัตว์เข้าไปเลี้ยงในบริเวณนั้นอีก

จนกว่าสัตว์จะมีภูมิต้านทาน คือ 21 วันหลังการทําวัคซีน เนื่องจากปัจจุบันขาดแคลนวัคซีน จึงเสนอให้ขยาย

ระยะเวลาประกาศจังหวัดตาก เรื่องกําหนดเขตโรคระบาดชั่วคราว ชนิดโรคแบลคเลค (Blackleg) ให้พื้นที

ดังกล่าว  

  3) เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรผู้เลี้ยงโคซึ่งโคในฝูงที่ไม่มีอาการโรคระบาดสัตว์ เสนอให้

เกษตรกรมีช่องทางในการขอรับการตรวจรับรองการปลอดโรคระบาดสัตว์จากสํานักงานปศุสัตว์อําเภอ/

จังหวัด เพื่อประกอบการขออนุญาตเคลื่อนย้ายและหรือจําหน่ายโค เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนกรณีมีความ

จําเป็นเร่งด่วนต้องจําหน่ายโคเพื่อชําระหนี้สิน และหรือ เสนอ ธ.ก.ส. พิจารณาขยายระยะเวลาชําระหนี้ให้แก่

เกษตรกรผู้เลี้ยงโคในพื้นที่ประกาศเขตโรคระบาดสัตว์ 

  4) การแก้ไขปัญหาในระยะกลาง – ยาว ดังนี้ 

   4.1) เสนอให้มีการบังคับใช้เรื่องการขึ้นทะเบียนโคเนื้อและการจัดทําตั๋วรูปพรรณ

แก่เกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้ออย่างจริงจัง โดยใช้กลไกตลาดโคเนื้อซึ่งมีอยู่ในพื้นที่ร่วมตรวจสอบการขึ้นทะเบียน

โคเนื้อและตั๋วรูปพรรณประกอบการซื้อ-ขาย โคเนื้อ เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการตรวจสอบย้อนกลับ และ

ควบคุมโรคระบาดและการใช้สารเร่งเนื้อแดง โดยอาจเริ่มจากการสุ่มตรวจสอบโคที่จําหน่ายผ่านตลาด 

โคเนื้อมีชีวิต   
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4.2) เนื่องจากโรคระบาดสัตว์ ชนิดโรคแบลคเลค (Blackleg) หรือ โรคไข้ขา 

มีลักษณะเป็นโรคประจําถ่ินและมักเกิดโรคระบาดซ้ําในพื้นที่เกิดโรคเดิม จึงเสนอให้มีการกําหนดแนวทาง

มาตรการส่งเสริมให้เกษตรกรตระหนักถึงการป้องกันโรค และวางแผนเฝ้าระวังป้องกันโรค การผลิตและ

การฉีดวัคซีนป้องกันโรคระบาดสัตว์พื้นที่จังหวัดตากอย่างต่อเนื่อง เพื่อป้องกันการอุบัติซ้ําของโรคระบาด

สัตว์ดังกล่าว  

จากข้อเสนอฯ ดังกล่าว หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดําเนินการแก้ไขปัญหาฯ ดังนี้ 

  1) สํานักงานปศุสัตว์จังหวัดตากจัดเจ้าหน้าที่เฝ้าระวังอย่างต่อเนื่อง ในส่วนของวัคซีน

ป้องกันโรคระบาดสัตว์ ชนิดโรคแบลคเลค สํานักงานปศุสัตว์จังหวัดตากได้ประสานไปยังกรมปศุสัตว์และจัก

ได้เร่งรัดแจกจ่ายให้แก่เกษตรกรโดยเร็ว ภายในเดือนตุลาคม 2561  

  2) ข้อเสนอในส่วนของการกําหนดแผนเฝ้าระวังและเตรียมการวัคซีนโรคระบาดสัตว์ให้

เพียงพออย่างต่อเนื่อง มีข้อจํากัดซึ่งเป็นผลมาจากข้อท้วงติงของ สตง. กรณีจัดซื้อวัคซีนหรือยาเวชภัณฑ์เก็บ

ไว้เกินความจําเป็นและเพิ่มค่าใช้จ่ายในการเก็บรักษา ซึ่งต้องหารือในการระดับนโยบายต่อไป 

  3) กรณีข้อเสนอขอให้ ธ.ก.ส. จังหวัดตาก พิจารณาขยายระยะเวลาชําระหนี้ โดย

สํานักงานปศุสัตว์จังหวัดตากมีหนังสือขอความร่วมมือไปยัง ธ.ก.ส. จังหวัดตาก พิจารณาชะลอการชําระหนี้

ให้แก่เกษตรกรผู้ได้รับผลกระทบจากโรคระบาดสัตว์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- ค าสัง่แตง่ตัง้ประธานสภาเกษตรกรจงัหวดั 

- ขอ้มูลคณะท างานและคณะผูป้ฏบิตังิานฯ 

- ขอ้มูลสมาชกิสภาเกษตรกรจงัหวดั 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก 
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ค าส่ังแตง่ต้ังประธานสภาเกษตรกรจงัหวดัตาก 
 

ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดตาก/สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดตาก ผู้แทนสภาเกษตรกร

และหัวหน้าสํานักงานสภาเกษตรกรจังหวัดตาก ร่วมเป็นคณะกรรมการ/คณะอนุกรรมการ/คณะทํางาน 

 เพื่อเป็นตัวแทนเกษตรกร ในการนําเสนอสภาพปัญหา แนวทางแก้ไขและการพัฒนาภาคเกษตรกรรม ร่วมกับ

 หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

 

 

ที่ 889/2555 (คําสั่งจังหวัดตาก) เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อ

แก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจจังหวัดตาก (กรอ.) 

ที่ 891/2555 (คําสั่งจังหวัดตาก) เรื่อง แต่งตั้งคณะทํางานพิจารณาการให้ความช่วยเหลือ

ผู้ประสบภัยด้านการเกษตร 

ที่ 1847/2555 (คําสั่งจังหวัดตาก) เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดําเนินการขับเคลื่อน

เกษตรอินทรีย์จังหวัดตาก 

ที่ 2310/2558 (คําสั่งจังหวัดตาก) เรื่อง แต่งตั้งคณะบุคคลเป็นคณะอนุกรรมการกํากับ

ดูแลการแทรกแซงตลาดมันสําปะหลัง ระดับจังหวัด 

ที่ 1/2555 (คําสั่งคณะอนุกรรมการติดตามกํากับดูแลการรับจํานําระดับจังหวัด จังหวัด

ตาก) เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการติดตามกํากับดูแลการรับจํานําระดับจังหวัด จังหวัดตาก (เพิ่มเติม) 

ที่ 824/2555 (คําสั่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์)  เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการ 

โครงการพัฒนาศักยภาพสถาบันเกษตรกรเพื่อรักษาเสถียรภาพราคายาง 

ที่ 907/2555 (คําสั่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์) เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดําเนินงาน

โครงการประกวดเกษตรกรปราดเปรื่องด้านการผลิตข้าว 

ที่ 7/2555 (คําสั่งคณะกรรมการนโยบายข้าวแห่งชาติ) เรื่อง แต่งตั้งอนุกรรมการในคณะ 

อนุกรรมการติดตามกํากับดูแลการรับจํานําระดับจังหวัด (เพิ่มเติม) 

 

  ที่ 685/2556 (คําสั่งจังหวัดตาก) เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนการใช้ประโยชน์

ที่ดินด้านเกษตรกรรมจังหวัดตาก 

  ที่ 1299/2556 (คําสั่งจังหวัดตาก) เรื่อง แต่งตั้งคณะทํางานประชาสัมพันธ์การเกษตรและ

สหกรณ์ระดับจังหวัด จังหวัดตาก 

  ที่ 2418/2556 (คําสั่งจังหวัดตาก) เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการแก้ไขปัญหา

ยางพารา ปี 2557 จังหวัดตาก 

พ.ศ. 2555 

พ.ศ. 2556 
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  ที่ 2782/2556 (คําสั่งจังหวัดตาก) เรื่อง ยกเลิกคําสั่งและแต่งตั้งคณะกรรมการเศรษฐกิจ

จังหวัดตากและคณะทํางานจัดทําสถิติผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดตาก (GPP) แบบ Bottom up 

  ที่ 2/2556 (คําสั่งคณะกรรมการกํากับและขับ เคลื่อนวาระแห่งชาติด้านการสหกรณ์ ) 

เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการกํากับและขับเคลื่อนวาระแห่งชาติด้านการสหกรณ์ระดับจังหวัด 

  ที่ 1/2556 (คําสั่งคณะกรรมการช่วยเหลือเกษตรกรและผู้ยากจน) เรื่อง แต่งตั้งคณะ 

อนุกรรมการช่วยเหลือเกษตรกรและผู้ยากจน 

  ที่ 2083/2556 (คําสั่งคณะกรรมการเพื่อแก้ไขปัญหาเกษตรกรอันเนื่องมาจากผลิตผล

การเกษตร ระดับจังหวัด) เรื่อง แต่งตั้งคณะทํางานกํากับดูแลมาตรฐานการแทรกแซงตลาดข้าวโพด 

เลี้ยงสัตว์ระดับอําเภอ 

  ที่ 87/2556 (คําสั่งสภาเกษตรกรแห่งชาติ) เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประจําสภา

เกษตรกรแห่งชาต ิ

 

  ที่ 42/2557 (คําสั่งจังหวัดตาก) เรื่อง แต่งตั้งคณะทํางานพิจารณาเขตพื้นที่และมาตรการ

คุ้มครองสิ่งแวดล้อมบริเวณลุ่มน้ําแม่ตาวท้องที่ตําบลพระธาตุผาแดง ตําบลแม่ตาว และตําบลแม่กุ อําเภอ

แม่สอด จังหวัดตาก 

  ที่ 125/2557 (คําสั่งจังหวัดตาก) เรื่อง แต่งตั้งคณะทํางานดําเนินโครงการเสริมสร้าง

ความมั่นคงอาหารประมงด้านน้ําจืด ระดับจังหวัด 

  ที่ 359/2557 (คําสั่งจังหวัดตาก) เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารกิจกรรมฟื้นฟูอาชีพ

ภายใต้โครงการพักหนี้เกษตรกรรายย่อยและประชาชนผู้มีรายได้น้อยที่มีหนี้คงค้างต่ํากว่า 500,000 บาท 

ผ่านสหกรณ์/กลุ่มสหกรณ์ 

  ที่ 630/2557 (คําสั่งจังหวัดตาก) เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อ

แก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจจังหวัดตาก (กรอ.จังหวัดตาก) 

  ที่ 1963/2557 (คําสั่งจังหวัดตาก) เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบูรณาการแก้ไขปัญหา

หนี้สินจังหวัดตาก 

  ที่ 2534/2557 (คําสั่งจังหวัดตาก) เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการตลาดนัด

เกษตรกร (Farmer Market) ระดับจังหวัด 

  ที่ 2568/2557 (คําสั่งจังหวัดตาก) เรื่อง จัดตั้งศูนย์บริหารการแก้ไขปัญหาสินค้า

ยางพาราอย่างเป็นระบบครบวงจร ระดับจังหวัดและแต่งตั้งคณะกรรมการดําเนินการแก้ไขปัญหาสินค้า

ยางพาราอย่างเป็นระบบครบวงจร ระดับจังหวัด 

  ที่ 2605/2557 (คําสั่งจังหวัดตาก) เรื่อง แต่งตั้งคณะทํางานขับเคลื่อนนโยบาย Smart 

Farmer และ Smart Officer 

พ.ศ. 2557 
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ที่ 2712/2557 (คําสั่งจังหวัดตาก) เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการขยะมูลฝอย

ของจังหวัดตาก 

ที่ 2938/2557 (คําสั่งจังหวัดตาก) เรื่อง แต่งตั้งคณะทํางานเพื่อดําเนินงานจัดตลาดนัด

ข้าวเปลือก จังหวัดตาก 

ที่ 3004/2557 (คําสั่งจังหวัดตาก) เรื่อง แต่งตั้งคณะทํางานพิจารณาการให้ความ

ช่วยเหลือผู้ประสบภัยด้านการเกษตร 

ที่ 3118/2557 (คําสั่งจังหวัดตาก) เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารโครงการสนับสนุน

สินเชื่อเกษตรกรชาวสวนยางรายย่อยเพ่ือประกอบอาชีพเสริม ระดับจังหวัด 

ที่ 1253/2557 (คําสั่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์) เรื่อง จัดตั้งศูนย์บริหารการแก้ไข

ปัญหาสินค้ายางพาราอย่างเป็นระบบครบวงจร ระดับกลุ่มจังหวัดและแต่งตั้งคณะกรรมการดําเนินการ

แก้ไขปัญหาสินค้ายางพาราอย่างเป็นระบบครบวงจร ระดับกลุ่มจังหวัด 

ที่ 388/2557 (คําสั่งคณะกรรมการขับเคลื่อนการบริหารจัดการสินค้าข้าวของจังหวัดตาก

อย่างยั่งยืน) เรื่อง แต่งตั้งคณะทํางานขับเคลื่อนการบริหารจัดการสินค้าข้าวของจังหวัดตากอย่างยั่งยืน 

ที่ 1/2557 (คําสั่งคณะอนุกรรมการกํากับและขับเคลื่อนวาระแห่งชาติด้านการสหกรณ์

ระดับจังหวัด) เรื่อง แต่งตั้งคณะทํางานขับเคลื่อนยุทธศาสตร์วาระแห่งชาติด้านการสหกรณ์ จังหวัดตาก 

ที่ 15/2557 (คําสั่งสภาเกษตรกรแห่งชาติ) เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการนโยบายสื่อ

สาธารณะภาคเกษตรกรรมแบบมีส่วนร่วม 

 

  ที่ 1/2558 (คําสั่งคณะอนุกรรมการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ จังหวัดตาก) เรื่อง จัดตั้ง

ศูนย์ปฏิบัติการเฉพาะกิจเพื่อบริหารจัดการสถานการณ์ฝนทิ้งช่วงในพื้นที่ลุ่มแม่น้ําเจ้าพระยา จังหวัดตาก 

  ที่ 1/2558 (คําสั่งกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1) เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการร่วม

ภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจ กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 

  ที่ 2/2558 (คําสั่งคณะอนุกรรมการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์จังหวัดตาก) เรื่อง 

แต่งตั้งคณะทํางานขับเคลื่อนนโยบายการปรับโครงสร้างการผลิตสินค้าเกษตร ภายใต้การบริหารจัดการ

พื้นที่แปลงใหญ่ จังหวัดตาก 

  ที่ 1/2558 (คําสั่งอนุกรรมการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ จังหวัดตาก) เรื่อง จัดตั้ง

ศูนย์ปฏิบัติการเฉพาะกิจเพื่อบริหารจัดการสถานการณ์ฝนทิ้งช่วงในพื้นที่ลุ่มแม่น้ําเจ้าพระยา จังหวัดตาก 

  ที่ 1/2558 (คําสั่งคณะกรรมการนโยบายและแผนพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ ) เรื่อง 

แต่งตั้งคณะอนุกรรมการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด 

 

พ.ศ. 2558 
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ที่ 4/2558 (คําสั่งคณะกรรมการนโยบายและบริหารจัดการมันสําปะหลัง) เรื่อง แต่งตั้ง

คณะอนุกรรมการกํากับดูแลการดําเนินการบริหารจัดการตลาดมันสําปะหลัง ระดับจังหวัด 

ที่ 6/2558 (คําสั่งสภาเกษตรกรแห่งชาติ) เรื่อง ยกเลิกคําสั่งสภาเกษตรกรแห่งชาติ ที่ 

8/2557 และคําสั่ง ที่ 9/2557 และแต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อแก้ไขปัญหาและพัฒนาการบริหารจัดการ

ผลไม้ทั้งระบบ 

ที่ 354/2558 (คําสั่งอําเภอเมืองตาก) เรื่อง ชุดปฏิบัติการเฉพาะกิจแก้ไขวิกฤตภัยแล้ง 

(ทีมประเทศไทยระดับตําบล) 

ที่ 17/2558 (คําสั่งจังหวัดตาก) เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนการส่งเสริมและ

การพัฒนาการแปรรูป “บุก” จังหวัดตาก 

ที่ 1729/2558 (คําสั่งจังหวัดตาก) เรื่อง จัดตั้งศูนย์ประสานการแก้ไขปัญหาหนี้สิน

เกษตรกรและแต่งตั้งคณะกรรมการประสานการแก้ไขปัญหาหนี้สินเกษตรกรระดับจังหวัด 

ที่ 3113/2558 (คําสั่งจังหวัดตาก) เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารโครงการสร้าง

ความเข้มแข็งให้แก่เกษตรกรชาวสวนยาง 

ที่ 2912/2558 (คําสั่งจังหวัดตาก) เรื่อง แต่งตั้งคณะทํางานประสานการดําเนินโครงการ

อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริฯ จังหวัดตาก 

 

  ที่ 704/2559 (คําสั่งจังหวัดตาก)  เรื่ อง  แต่ งตั้ งคณะกรรมการแก้ ไ ขปัญหาความ

เดือดร้อนของเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากการทําเกษตรพันธสัญญา 

ที่ 659/2559 (คําสั่งจังหวัดตาก) เรื่อง แต่งตั้งคณะทํางานขับเคลื่อนการพัฒนาตาม

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ในภาคการเกษตรและชนทบระดับจังหวัด 

ที่ 522/2559 (คําสั่งจังหวัดตาก) เรื่อง แต่งตั้งคณะทํางานโครงการสนับสนุนสินเชื่อ

เกษตรกรชาวสวนยางพารารายย่อยเพื่อประกอบอาชีพเสริม ระดับอําเภอ 

ที่ 291/2559 (คําสั่งจังหวัดตาก) เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประมงประจําจังหวัด 

ที่ 2067/2559 (คําสั่งจังหวัดตาก) เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารโครงการสนับสนุน

เงินช่วยเหลือต้นทุนการผลิตให้แก่เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปีการผลิต 2559/60 ระดับจังหวัด 

ที่ 2044/2559 (คําสั่งจังหวัดตาก) เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย์

จังหวัดตาก 

ที่ 1725/2559 (คําสั่งคณะกรรมการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศระดับจังหวัดตาก) 

เรื่อง แต่งตั้งคณะทํางานขับเคลื่อนอุตสาหกรรมเชิงนิเวศเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดตาก 

พ.ศ. 2559 



~ 68 ~ 
 

ที่ 1/2559 (คําสั่งคณะอนุกรรมการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัดตาก) เรื่อง 

แต่งตั้งคณะทํางานขับเคลื่อน 6 มาตรการ ตามนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์แบบเบ็ดเสร็จ 

(Single Command) จังหวัดตาก 

ที่ 2/2559 (คําสั่งคณะอนุกรรมการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัดตาก) เรื่อง 

แต่งตั้งทีมงานการลดต้นทุนการผลิตและการเพิ่มโอกาสในการแข่งขันสินค้าเกษตรด้วยระบบส่งเสริม

การเกษตรแบบแปลงใหญ่ (แปลงใหญ่ข้าว) จังหวัดตาก 

ที่ 3/2559 (คําสั่งคณะอนุกรรมการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัดตาก) เรื่อง 

แต่งตั้งทีมงานการลดต้นทุนการผลิตและการเพิ่มโอกาสในการแข่งขันสินค้าเกษตร ด้วยระบบส่งเสริม

การเกษตรแบบแปลงใหญ่ (แปลงใหญ่ผัก) จังหวัดตาก 

ที่ 403/2559 (คําสั่งอําเภอเมืองตาก) เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารโครงการ

สนับสนุนเงินช่วยเหลือต้นทุนการผลิตให้แก่เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปีการผลิต 2559/60 ระดับอําเภอ 

 

  ที่ 651/2560 (คําสั่งจังหวัดตาก) เรื่อง แต่งตั้งคณะทํางานศึกษาและวิเคราะห์ผลกระทบ

สิ่งแวดล้อมและสุขภาพอนามัย 

ที่ 1226/2560 (คําสั่งจังหวัดตาก) เรื่อง แต่งตั้งคณะทํางานประสานข้อมูลการศึกษาและ

วิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพอนามัย 

  ที่ 1364/2560 (คําสั่งจังหวัดตาก) เรื่อง จัดตั้งศูนย์ประสานการแก้ไขปัญหาหนี้สิน

เกษตรกร และแต่งตั้งคณะกรรมการประสานการแก้ไขปัญหาหนี้สินเกษตรกร จังหวัดตาก 

ที่ 1404/2560 (คําสั่งจังหวัดตาก) เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารศูนย์อํานวยการ

ปฏิบัติการขจัดความยากจนและพัฒนาชนบทตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง จังหวัดตาก (ศจพ.จ.ตาก) 

ที่ 1406/2560 (คําสั่งจังหวัดตาก) เรื่อง แต่งตั้งคณะทํางานจัดทําแผนพัฒนาจังหวัด 4 ปี 

(พ.ศ.2561-2564) ฉบับทบทวน และแผนปฏิบัติราชการประจําปีของจังหวัด ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2562 

(ด้านเศรษฐกิจ, ด้านสังคม) 

ที่ 2197/2560 (คําสั่งจังหวัดตาก) เรื่อง คณะอนุกรรมการฟื้นฟูทรัพยากรสัตว์น้ํา การ

บํารุงรักษา และการอนุรักษ์สัตว์น้ําการส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์น้ํา และการแปรรูปสัตว์น้ํา จังหวัดตาก 

ที่ 2198/2560 (คําสั่งจังหวัดตาก) เรื่อง แต่งตั้งคณะทํางานผู้เลี้ยงปลาในกระชัง จังหวัดตาก 

ที่ 4538/2560 (คําสั่งจังหวัดตาก) เรื่อง แต่งตั้งคณะทํางานเพื่อดําเนินงานจัดตลาดนัด

ข้าวเปลือก ปีการผลิต 2560/61 จังหวัดตาก 

ที่ 4625/2560 (คําสั่งจังหวัดตาก) เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนการดําเนินงาน

โครงการตลาดประชารัฐ ประจําจังหวัดตาก 
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ที่ 5020/2560 (คําสั่งจังหวัดตาก) เรื่อง แต่งตั้งคณะทํางานสนับสนุนการขับเคลื่อนการ

พัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ จังหวัดตาก 

ที่ 1004/2560 (คําสั่งคณะกรรมการดําเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอัน

เนื่องมาจากพระราชดําริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จังหวัดตาก) เรื่อง แต่งตั้ ง

คณะทํางานขับเคลื่อนและสนับสนุนการดําเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจาก

พระราชดําริฯ จังหวัดตาก (คณะทํางานจัดทําแผนแม่บท) 

ที่ 5/2560 (คําสั่งคณะอนุกรรมการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัดตาก) เรื่อง 

แต่งตั้งคณะทํางานพัฒนาเกษตรอินทรีย์ของจังหวัดตาก 

 

  ที่ 192/2561 (คําสั่งจังหวัดตาก) เรื่อง แต่งตั้งคณะทํางานประสานโครงการเกษตร

อุตสาหกรรมจังหวัดตาก 

  ที่ 437/2561 (คําสั่งจังหวัดตาก) เรื่อง แต่งตั้ งคณะกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนา

ประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ระดับจังหวัด 

  ที่ 550/2561 (คําสั่งจังหวัดตาก) เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการส่งเสริมเวทีและ

ประชาคมเพื่อการจัดทํารูปแบบและแนวทางการพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับ

อาชีวศึกษาและอุดมศึกษา 

  ที่ 860/2561 (คําสั่งจังหวัดตาก) เรื่อง แต่งตั้งคณะทํางานสนับสนุนโครงการขับเคลื่อน

จังหวัดตากเมืองน่าอยู่ 

  ที่ 1993/2561 (คําสั่งจังหวัดตาก) เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการ/คณะทํางานโครงการจิต

อาสาเพื่อการพัฒนาลําน้ํากับชีวิตบนวิถีแห่งความพอเพียง เพื่อประโยชน์และความสุขของประชาชน : ชุมชน

ต้นแบบคลองแม่ระกา ตําบลวังประจบ อําเภอเมือง จังหวัดตาก 

  ที่ 3274/2561 (คําสั่งจังหวัดตาก) เรื่อง แต่งตั้งคณะทํางานแก้ไขปัญหาการบริหาร

จัดการของกลุ่มผู้ใช้น้ําเพื่อการเกษตร ในเขตพื้นที่โครงการชลประทาน และการปรับเปลี่ยนห้วงระยะ เวลา

ของการปลูกข้าวในฤดูนาปี ในเขตอําเภอบ้านตาก 

  ที่ 3546/2561 (คําส่ังจังหวัดตาก) เรื่อง แต่งตั้งคณะทํางานปฏิบัติการลด และคัดแยกขยะ

มูลฝอย 

  ที่ 3816/2561 (คําสั่งจังหวัดตาก) เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารโครงการสร้าง

ความเข้มแข็งให้แก่เกษตรกรชาวสวนยาง 

  ที่ 3987/2561 (คําสั่งจังหวัดตาก) เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารโครงการสร้าง

ความเข้มแข็งให้แก่เกษตรกรชาวสวนปาล์มน้ํามัน 
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  ที่ 1/2561 (คําส่ังคณะอนุกรรมการติดตามกํากับดูแลการบริหารจัดการข้าวระดับจังหวัด) 

เรื่อง แต่งตั้งคณะทํางานดําเนินโครงการชดเชยดอกเบี้ยให้ผู้ประกอบการค้าข้าวในการเก็บสต็อก ปีการ

ผลิต 2561/62 จังหวัดตาก 

  ที่ 2/2561 (คําสั่งคณะกรรมการนโยบายและแผนพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์) เรื่อง 

แต่งตั้งคณะอนุกรรมการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์จังหวัด 

 

 

  ที่ 6/2562 (คําสั่งสภาเกษตรกรแห่งชาติ) เรื่อง แต่งตั้งคณะทํางานศึกษาผลกระทบจาก

การบังคับใช้กฎหมายเกษตรพันธสัญญา 

ที่ 71/2562 (คําสั่งจังหวัดตาก) เรื่อง แต่งตั้งคณะทํางานสนับสนุนและพัฒนาเศรษฐกิจ

จังหวัดตากอย่างยั่งยืน 

  ที่ 708/2562 (คําส่ังจังหวัดตาก) เรื่อง แต่งตั้งคณะทํางานสนับสนุนการขับเคลื่อนนโยบาย

สานพลังประชารัฐ จังหวัดตาก 

ที่ 906/2562 (คําสั่งจังหวัดตาก) เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการจัดทําแผนพัฒนาจังหวัด 

5 ปี (พ.ศ.2561-2565) ฉบับทบทวนและแผนปฏิบัติราชการประจําปีของจังหวัด ประจําปีงบประมาณ  

พ.ศ.2564 

ที่ 1142/2562 (คําสั่งจังหวัดตาก) เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารโครงการช่วยเหลือ

เกษตรกรผู้ปลูกพืชหลังนา ปี 2561/62 จังหวัดตาก 

ที ่1603/2562 (คําสั่งจังหวัดตาก) เรื่อง แต่งตั้งคณะทํางานจัดงานโครงการคลินิกเกษตร

เคลื่อนที่เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทร

รามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ประจําปี 2562 

ที่ 1/2562 (คําสั่งคณะอนุกรรมการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์จังหวัดตาก) เรื่อง 

แต่งตั้งคณะทํางานจัดทําและขับเคลื่อนแผนพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์จังหวัดตาก (พ.ศ.2560-2564) 

  ที่ 3/2562 (คําสั่งคณะอนุกรรมการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์จังหวัดตาก) เรื่อง 

แต่งตั้งคณะทํางานการส่งเสริม สนับสนุนการผลิต และจัดทําข้อมูลด้านการผลิต (Supply Side) และ

คณะทํางานการประสานงานด้านการตลาดหรือหาแหล่งรับซื้อผลผลิต (Demand Side) 

  ที่ 5/2562 (คําสั่งคณะอนุกรรมการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์จังหวัดตาก) เรื่อง 

แต่งตั้งคณะทํางานจัดทําและขับเคลื่อนศูนย์บริหารจัดการระบบข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) เพื่อ

พัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ จังหวัดตาก 

  ที่ 1/2562 (คําสั่งคณะอนุกรรมการกํากับดูแลการดําเนินการบริหารจัดการมันสําปะหลัง 

ระดับจังหวัด) เรื่อง แต่งตั้งคณะทํางานตรวจสอบและรับรองกลุ่มวิสาหกิจชุมชนที่สมัครเข้าร่วมโครงการ

เพิ่มศักยภาพการแปรรูปมันสําปะหลัง ประจําปี 2562 

 

 

 

พ.ศ. 2562 
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ข้อมูลคณะท างานและคณะผู้ปฏบิตังิาน สภาเกษตรกรจงัหวดัตาก 
 
 

คณะท างานด้านยทุธศาสตรก์ารขบัเคล่ือนแผนพฒันาเกษตรกรรมและงบประมาณ 
 

1. นายสวัสดิ์  โนนสูง  สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดตาก  ประธานคณะทํางาน 

2. นายมานิตย์  พิณนา  สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดตาก      รองประธานคณะทํางาน 

3. นายเครื่อง  เสมา   สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดตาก          คณะทํางาน 

4. นายสุริยา  มาเกิด  สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดตาก          คณะทํางาน 

5. นายเจริญ  อ่อนแก้ว  สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดตาก          คณะทํางาน 

6. นายอนุรักษ์  พึ่งอินทร์  สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดตาก          คณะทํางาน 

7. นายคธาเทพ  เหลืองอรุณ  สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดตาก          คณะทํางาน 

8. นางลํายงค์  แสงประจักร์  สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดตาก          คณะทํางาน 

9. นางสมศรี  จี๋คีรี   สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดตาก          คณะทํางาน 

10. นายเสกสรร  สุรสิทธินุสรณ์ สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดตาก          คณะทํางาน 

11. นายพนม  สินสอน  สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดตาก        เลขานุการคณะทํางาน 

12. นางสาวกัญญา  ชาวส้าน  พนักงานสํานักงานสภาเกษตรกรจังหวัดตาก     ผู้ช่วยเลขานุการ 

 

มีอํานาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 

1. ส่งเสริม สนับสนุนการดําเนินงานสภาเกษตรกรจังหวัดตาก ให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามพระราช 

บัญญัติสภาเกษตรกรแห่งชาติ พ.ศ. 2553 และยุทธศาสตร์สภาเกษตรกรแห่งชาติ ปี 2557 – 2560 

2. ร่วมดําเนินการวางแผนและจัดทําแผนพัฒนา เกษตรกรรมระดับตําบล – อําเภอ โดยผ่าน

กระบวนการมีส่วนร่วมจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

3. เสนอแนวทางการจัดทําโครงการพัฒนาเกษตรกรม ภายใต้แผนพัฒนาเกษตรกรรมจังหวัดตาก ที่

เกิดจากกระบวนการมีส่วนร่วมเชื่อมโยงระดับล่างสู่บน 

4. ปฏิบัติงานอื่นตามที่สภาเกษตรกรจังหวัดมอบหมาย 
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คณะท างานพัฒนาองคก์รเกษตรกร 
 

1. นางสาวโสภาพรรณ  กาสมสัน ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดตาก  ประธานคณะทํางาน 

2.  – ว่าง -    -         รองประธานคณะทํางาน 

3. นายรุจ  ศรีงาม   สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดตาก           คณะทํางาน 

4. นายกําพล  เข็มฤทธิ์  สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดตาก           คณะทํางาน 

5. นายสมเพชร  สุริยวงษ์  สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดตาก           คณะทํางาน 

6. นายประนอม  อ่อนนุ่ม  สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดตาก           คณะทํางาน 

7. นายยุทธศาสตร์  สินสอน  ผู้แทนสภาเกษตรกรระดับตําบล           คณะทํางาน 

8. นายประยูร  นายอง  ผู้แทนสภาเกษตรกรระดับตําบล           คณะทํางาน 

9. นายระพีภรณ์ อิ่มเอี่ยม  ตัวแทนองค์กรเกษตรกร            คณะทํางาน 

10. น.ส.เสาวลักษณ์  วิเชียรสวรรค ์ ตัวแทนองค์กรเกษตรกร            คณะทํางาน 

11. นายบุญเลิศ  แป้นคง  ตัวแทนองค์กรเกษตรกร    คณะทํางานและเลขานุการ 

12. นางสาวกัญญา  ชาวส้าน  พนักงานสํานักงานสภาเกษตรกรจังหวัดตาก     ผู้ช่วยเลขานุการ 

 

มีอํานาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 

1. ส่งเสริม สนับสนุน ชี้แจง และให้คําแนะนําในการจัดตั้งและพัฒนาองค์กรเกษตรกร 

2. ให้คําปรึกษาและแนะนํา และหารือ ร่วมกับผู้แทนสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัด คณะทํางาน คณะ

ผู้ปฏิบัติงานสภาเกษตรกรระดับอําเภอ/ตําบล กรรมการองค์กรเกษตรกร ในการจัดทําข้อมูลวิธีการผลิต 

การตลาด ต้นทุน รายได้ของสินค้าเกษตรชนิดนั้นๆ พร้อมแนวทางดําเนินการแก้ไขปัญหาสินค้าเกษตร 

3. ให้คําปรึกษา กรรมการองค์กรเกษตรกรในการวิเคราะห์ข้อมูลแผนการผลิตสินค้าเกษตรและ

การตลาด เพื่อกําหนดแผนการดําเนินธุรกิจ/กิจกรรม ให้บริการสมาชิกและการดําเนินงานขององค์กร

เกษตร 

4. ให้คําแนะนําและช่วยส่งเสริมสนับสนุนการเชื่อมโยงการดําเนินกิจกรรมขององค์กรเกษตรกรราย

สินค้าเกษตร ที่จัดตั้งขึ้นกับองค์กรเกษตรกรรายสินค้าอ่ืน หรือภาคีภาคส่วนอ่ืนที่เกี่ยวข้องในระดับจังหวัด 

เพื่อประโยชน์แก่เกษตรกรและองค์เกษตรกร 

5. ให้คําปรึกษาแก่องค์กรเกษตรกรในการจัดทําข้อเสนอเพื่อพัฒนาแก้ไขปัญหาสินค้าเกษตร เสนอ

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อขอรับการสนับสนุนการดําเนินงาน  

6. ปฏิบัติงานอื่นตามที่สภาเกษตรกรจังหวัดมอบหมาย 
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คณะท างานสภาเกษตรกรระดบัอ าเภอ 9 อ าเภอ จังหวัดตาก 
 

อาํเภอเมืองตาก 

1. นายอนุรักษ์  พึ่งอินทร์  สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดตาก             ประธานคณะทํางาน 

2. นายสุริยา  มาเกิด  สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดตาก         รองประธานคณะทํางาน 

3. นายประนอม  อ่อนนุ่ม  สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดตาก               คณะทํางาน 

4. นายสมโภช  ตรวจนอก  ผู้แทนเกษตรกรระดับตําบล                คณะทํางาน 

5. นายนัน  เพ็งอําไพ  ผู้แทนเกษตรกรระดับตําบล               คณะทํางาน 

6. นายสนิท  น้อยสุ่ม   ผู้แทนเกษตรกรระดับตําบล                คณะทํางาน 

7. นายประเทือง  สุขเกษม  ผู้แทนเกษตรกรระดับตําบล                คณะทํางาน 

8. นายประสาน  ปัญญาคง  ผู้แทนเกษตรกรระดับตําบล                คณะทํางาน 

10.  นายยุทธศาสตร์  สินสอน  ผู้แทนเกษตรกรระดับตําบล                คณะทํางาน 

11.   นางเกษศิรินทร์  เอี่ยมเสน          ตัวแทนเกษตรกร             คณะทํางาน  

12.  นายสมเพชร สุริยวงษ์  สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดตาก          เลขานุการคณะทํางาน 

อาํเภอบา้นตาก 

1. นายจักรพงษ์  ทองใบ  ผู้แทนเกษตรกรระดับหมู่บ้าน              ประธานคณะทํางาน 

2. นายจักกฤษ  เกตุกลมเกลา ผู้แทนเกษตรกรระดับตําบล      รองประธานคณะทํางาน 

3. นางแสงเงิน  ใจจันทร์  ผู้แทนเกษตรกรระดับตําบล              คณะทํางาน 

4. นายอดิศักด์ิ  แก้ววรรณ  ผู้แทนเกษตรกรระดับตําบล               คณะทํางาน 

5. นายสุจิน  เสือคํา   ผู้แทนเกษตรกรระดับตําบล                คณะทํางาน 

6. นายทศวรรษ  คําพ่วง  ผู้แทนเกษตรกรระดับตําบล               คณะทํางาน 

7. นายณรงค์  คงไทย  ผู้แทนเกษตรกรระดับหมู่บ้า น           คณะทํางาน 

8. นายนเรศ  ยมเกิด  ตัวแทนเกษตรกร             คณะทํางาน 

9. นายมนัส  จันทร์มา   ตัวแทนเกษตรกร                 คณะทํางาน 

10. นายประทุม  สาดทอง  ตัวแทนเกษตรกร             คณะทํางาน 

11. นางทองคํา  ยมเกิด  ผู้แทนเกษตรกรระดับหมู่บ้าน        เลขานุการคณะทํางาน 

อาํเภอวงัเจา้ 

1. นายเจริญ  อ่อนแก้ว  สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดตาก            ประธานคณะทํางาน 

2. นายสวัสดิ์  โนนสูง  สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดตาก         รองประธานคณะทํางาน 

3. นายสรวิศ  ปั้นวงศ์  ผู้แทนเกษตรกรระดับตําบล                คณะทํางาน 

4. นายสมเกียรติ  จิตตรีพรต  ผู้แทนเกษตรกรระดับตําบล                คณะทํางาน 

5. นางรัตนาภรณ์  โคกขํา  ผู้แทนเกษตรกรระดับหมู่บ้าน           คณะทํางาน 

6. นายวราห์  นายกต้น  ผู้แทนเกษตรกรระดับหมู่บ้าน           คณะทํางาน 

7. นายสมเกียรติ  เจริญสิงห์  ผู้แทนเกษตรกรระดับหมู่บ้าน           คณะทํางาน 

8. นายพงษ์พัฒ  ประมวล  ผู้แทนเกษตรกรระดับหมู่บ้าน           คณะทํางาน 

9. นายนิคม  แก้วประดิษฐ์  ผู้แทนเกษตรกรระดับหมู่บ้าน           คณะทํางาน 

10. นายวีระยุทธ์  เรืองรัตนกุล  ตัวแทนเกษตรกร             คณะทํางาน 

11. นายพนม  สินสอน  ผู้แทนเกษตรกรระดับตําบล            เลขานุการคณะทํางาน 
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อาํเภอสามเงา  

1. นายคธาเทพ  เหลืองอรุณ  สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดตาก             ประธานคณะทํางาน 

2. นายทิน  จันทะบุรี   ผู้แทนเกษตรกระดับตําบล            รองประธานคณะทํางาน 

3. นางจุฑามาศ  ขวัญใจ  ผู้แทนเกษตรกระดับตําบล                 คณะทํางาน 

4. นายปรีชาพล  สงค์โพธิ์  ผู้แทนเกษตรกระดับตําบล                 คณะทํางาน 

5. นายเป๊ียก  ปัญญาสุข  ผู้แทนเกษตรกระดับตําบล                 คณะทํางาน 

6. นายบุตร  อยู่สุข   ผู้แทนเกษตรกระดับตําบล                 คณะทํางาน 

7. นายแสนทอง  ก้นปล้อง  ผู้แทนเกษตรกระดับหมู่บ้าน                คณะทํางาน 

8. นายจักรกฤษณ์  จิ๋วทา  ผู้แทนเกษตรกระดับหมู่บ้าน                คณะทํางาน 

9. นายสุเทพ  ขันขาว  ตัวแทนเกษตรกร             คณะทํางาน 

10.  นางสาวระวีวรรณ  ชื่นประทุม ตัวแทนเกษตรกร                  คณะทํางาน 

11.  นางสาวบัณฑิตา  ทะเรืองรัมย์ ตัวแทนเกษตรกร               เลขานุการคณะทํางาน 

อาํเภอแมส่อด 

1. นางสาวโสภาพรรณ  กาสมสัน สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดตาก           ประธานคณะทํางาน 

2. นายสมชาย  ใจพูน  สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดตาก      รองประธานคณะทํางาน 

3. นางลํายงค์  แสงประจักร  สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดตาก            คณะทํางาน 

4. นายบุญส่ง  คําวาด  ผู้แทนเกษตรกรระดับตําบล                คณะทํางาน 

5. นายแดง  ในหล้า   ผู้แทนเกษตรกรระดับตําบล                คณะทํางาน 

6. นายศักด์ิชัย ถนอมทรัพย์  ผู้แทนเกษตรกรระดับตําบล                คณะทํางาน 

7. นายวิชัย  ต๋าคํา   ผู้แทนเกษตรกรระดับตําบล                คณะทํางาน 

8. นายประยูร  นายอง  ผู้แทนเกษตรกรระดับตําบล                คณะทํางาน 

9. นางนิจนรินทร์  แสนหาญ  ผู้แทนเกษตรกรระดับหมู่บ้าน           คณะทํางาน 

10. นายอนุสรณ์ ทวีชัยไพศาล  ตัวแทนเกษตรกร             คณะทํางาน 

11. นายรุจ  ศรีงาม   สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดตาก        เลขานุการคณะทํางาน 

อาํเภอแมร่ะมาด 

1. นายเครื่อง  เสมา   สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดตาก           ประธานคณะทํางาน 

2. นายเสกสรร  สุรสิทธินุสรณ์ สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดตาก      รองประธานคณะทํางาน 

3. นายรอด  ถนอมสิน  ผู้แทนเกษตรกรระดับตําบล                คณะทํางาน 

4. นายสิทธิพล  ตระกูลวนาสุข ผู้แทนเกษตรกรระดับตําบล                คณะทํางาน 

5. นายสัมพันธ์  ยะปายต๋า  ผู้แทนเกษตรกรระดับหมู่บ้าน           คณะทํางาน 

6. นายมูล  ตุ้ยขม   ผู้แทนเกษตรกรระดับหมู่บ้าน           คณะทํางาน 

7. นางจันทร์หอม  จันธิดา  ผู้แทนเกษตรกรระดับหมู่บ้าน           คณะทํางาน 

8. นายยุงยุต  สีนิ้วงาม  ผู้แทนเกษตรกรระดับหมู่บ้าน           คณะทํางาน 

9. นายโชคชัย  ตระกูลวนาสุข  ตัวแทนเกษตรกร             คณะทํางาน 

10. นางสาวปิญาพัฒน์  ญาณศักดิ์ ตัวแทนเกษตรกร             คณะทํางาน 

11. นางจริยากร  พร้าวเอียด  ผู้แทนเกษตรกรระดับหมู่บ้าน        เลขานุการคณะทํางาน 
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อาํเภอพบพระ 

1. นางสมศรี  จี๋คีรี   สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดตาก           ประธานคณะทํางาน 

2. นายกําพล  เข็มฤทธิ์  สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดตาก      รองประธานคณะทํางาน 

3. นายภราดร กานดา  สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดตาก           คณะทํางาน 

4. นายศุภกร  อินตาไซ้  ผู้แทนเกษตรกรระดับหมู่บ้าน           คณะทํางาน 

5. นายสุรเสกข์  ภิบาล  ตัวแทนเกษตรกร             คณะทํางาน 

6. นายพัชรวชัร  สุวรรณคีรี  ตัวแทนเกษตรกร             คณะทํางาน 

7. นายบัญชา  อินหล่อ  ตัวแทนเกษตรกร             คณะทํางาน 

8. นายอาเจขะ  หยีเปรียะกู่  ตัวแทนเกษตรกร             คณะทํางาน 

9. นายชนแดน  แก้วกลม  ตัวแทนเกษตรกร             คณะทํางาน 

10. นายสุรินทร์  ชิมอ่วม  ตัวแทนเกษตรกร             คณะทํางาน 

11. นายสมหมาย  หอมวงษ์  ตัวแทนเกษตรกร               เลขานุการคณะทํางาน 

อาํเภอทา่สองยาง 

1. นายมานิตย์  พิณนา  สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดตาก           ประธานคณะทํางาน 

2. นายกรวีร์  ธรรมาภิวาท  สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดตาก      รองประธานคณะทํางาน 

3. นายบุญเสริม  ชัยโรจน์ปัญญา ผู้แทนเกษตรกรระดับตําบล                คณะทํางาน 

4. นายคุณากร  ชาตรีวินิจทอง ผู้แทนเกษตรกรระดับตําบล                คณะทํางาน 

5. นางอําพร  สถาพรผ่องสกุล ผู้แทนเกษตรกรระดับตําบล                คณะทํางาน 

6. นางจารุณี  พจนากุลคีรี  ผู้แทนเกษตรกรระดับตําบล                คณะทํางาน 

7. นายอภิชาย  กาจนสูตร  ตัวแทนเกษตรกร             คณะทํางาน 

8. นายสมศักด์ิ  สันทัดพนาไพร ตัวแทนเกษตรกร             คณะทํางาน 

9. นายเมืองชัย  ละอองฟ้าขจรกุล ตัวแทนเกษตรกร             คณะทํางาน 

10. นางชนภา  เวียงอ่องเงิน  ตัวแทนเกษตรกร             คณะทํางาน 

11. นายพิสิษฐ์  แม่หละเจริญพร ตัวแทนเกษตรกร          เลขานุการคณะทํางาน 

อาํเภออุม้ผาง 

1. นายสมเดช  ล่าลี้   สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดตาก           ประธานคณะทํางาน 

2. นายปัญญา  ชาญชาติวีระ  ผู้แทนเกษตรกรระดับตําบล      รองประธานคณะทํางาน 

3. นายเล็ก  หาญทอ  ผู้แทนเกษตรกรระดับตําบล                คณะทํางาน 

4. นายดนุพล  สิงห์แก้ว  ผู้แทนเกษตรกรระดับตําบล                คณะทํางาน 

5. นายพศวีร์  ศรีโสภาบุปผา  ผู้แทนเกษตรกรระดับตําบล                คณะทํางาน 

6. นายหม่อเจเก่  จําเริญการเกษตร ผู้แทนเกษตรกรระดับตําบล                คณะทํางาน 

7. นายสุพรรณ  ดอกเกี๋ยง  ผู้แทนเกษตรกรระดับหมู่บ้าน           คณะทํางาน 

8. นายสีวัน  เตียมโม่ง  ผู้แทนเกษตรกรระดับหมู่บ้าน           คณะทํางาน 

9. นางสาวจรุญรัตน์  ดวงดาว ผู้แทนเกษตรกรระดับหมู่บ้าน           คณะทํางาน 

10. นางไอริน  พรมมาเตียม  ผู้แทนเกษตรกรระดับหมู่บ้าน           คณะทํางาน 

11. นางธัญญารัตน์  ปาลี  ผู้แทนเกษตรกรระดับหมู่บ้าน        เลขานุการคณะทํางาน 
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มอีาํนาจหนา้ทีด่ังตอ่ไปนี้ 

1. ศึกษาสภาพปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการผลิต การแปรรูป และการตลาดสินค้าเกษตรของอําเภอทั้ง

ระบบ 

2. จัดเก็บรวบรวมข้อมูลพื้นฐานด้านการเกษตรและสํารวจข้อมูลจากบัญชีครัวเรือน/บัญชีต้นทุน 

สถานการณ์ทางการเกษตรในพื้นที่ของอําเภอ สนับสนุนการดําเนินงานของสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัด 

3. ตรวจสอบเขตพื้นที่ของอําเภอ ตามบัญชีแนบท้ายประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงวันที่  

5 กุมภาพันธ์ 2556 เรื่อง การกําหนดขอบเขตสําหรับการปลูกข้าว มันสําปะหลัง ยางพารา ปาล์มน้ํามัน อ้อย

โรงงานและข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ รวมทั้งความก้าวหน้าการดําเนินการของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตามนโยบายการ

บริหารจัดการพื้นที่เกษตรกรรมเพื่อแก้ไขปัญหาผลผลิตทางการเกษตรบางชนิดล้นตลาด 

4. แจ้งข้อมูลสถานการณ์ปัญหาเร่งด่วนทางการเกษตรในท้องที่พร้อมข้อเสนอแนะแนวทางแก้ไข เสนอ

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่แก้ไขปัญหา พร้อมแจ้งสภาเกษตรกรจังหวัดทราบ 

5. ระดมความคิดสร้างสัมมาชีพต้นแบบของอําเภอ เสนอสภาเกษตรกรจังหวัดพิจารณา และร่วม

สนับสนุนการเตรียมความพร้อมเป็นฐานถ่ายทอดความรู้แก่เกษตรกรจากแปลงสัมมาชีพต้นแบบ 

6. สนับสนุน ส่งเสริม และประสาน การถ่ายทอดความรู้/การรวมกลุ่มฯ/การแก้ปัญหา แก่เกษตรกร  

ยุวเกษตรกร กลุ่มเกษตรกร และองค์กรเกษตรกร เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการประกอบอาชีพเกษตรกรรม 

7. จัดทําแผนพัฒนาการเกษตรระดับตําบล อําเภอ และเวทีประชาพิจารณ์ร่างแผนฯ ส่งให้สภาเกษตรกร

จังหวัดวิเคราะห์ เสนอแผนพัฒนาเกษตรกรรมจังหวัดต่อสภาเกษตรกรแห่งชาติ 

8. ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารด้านการเกษตร 

9. รับข้ึนทะเบียนเกษตรกร 

10. รายงานผลการปฏิบัติงานของคณะทํางานต่อสภาเกษตรกรจังหวัดตากเป็นประจําทุกเดือน 

11. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่สภาเกษตรกรจังหวัดตากมอบหมาย 
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คณะผู้ปฏบิตังิานสภาเกษตรกรระดบัต าบล 9 อ าเภอ 
 

อาํเภอเมืองตาก 

1. นางอูบคํา  เครือกลัด    ผู้แทนเกษตรกรระดับหมู่บ้าน 

2. นายใน  อิ่มเอี่ยม     ผู้แทนเกษตรกรระดับหมู่บ้าน 

3. นายวุฒิชัย  เรืองเดช    ผู้แทนเกษตรกรระดับหมู่บ้าน 

4. นายกฤษตฤน  แก้วจีน    ผู้แทนเกษตรกรระดับหมู่บ้าน 

5. นายสงกรานต์ สุขจิตร    ผู้แทนเกษตรกรระดับหมู่บ้าน 

6. นายลํา  เปรมสน     ผู้แทนเกษตรกรระดับหมู่บ้าน 

7. นายคณิต  อามาตย์    ผู้แทนเกษตรกรระดับหมู่บ้าน 

8. นายศักด์ิ  บุตรวงษ์    ผู้แทนเกษตรกรระดับหมู่บ้าน 

9. นายไพโรจน์  เครือกลัด    ผู้แทนเกษตรกรระดับหมู่บ้าน 

10. นางไพรรัตน์  เครือมี    ผู้แทนเกษตรกรระดับหมู่บ้าน 

11. นายสุบิน  ฟักทองอยู่    ผู้แทนเกษตรกรระดับหมู่บ้าน 

12. นายปณิทัศน์  วงศ์สกุลจาง    ผู้แทนเกษตรกรระดับหมู่บ้าน 

อาํเภอบา้นตาก 

1. นายรุ่งโรจน์  รอดมา    ผู้แทนเกษตรกรระดับหมู่บ้าน 

2. นายสยาม  ใจกล้า    ผู้แทนเกษตรกรระดับหมู่บ้าน 

3. นายสวรรค์  ใจมูล    ผู้แทนเกษตรกรระดับหมู่บ้าน 

4. นางพะเยาว์  กุหลาบแก้ว    ผู้แทนเกษตรกรระดับหมู่บ้าน 

5. นางศิริกานดา  เกตกลมเกล้า   ผู้แทนเกษตรกรระดับหมู่บ้าน 

6. นางวาสนา  เงินแจ้ง    ผู้แทนเกษตรกรระดับหมู่บ้าน 

7. นายสมวุฒิ  วุ่นอภัย    ผู้แทนเกษตรกรระดับหมู่บ้าน 

8. นายนิกร  สุขสบาย    ผู้แทนเกษตรกรระดับหมู่บ้าน 

9. นางสาวเทียม  ทองปาง    ผู้แทนเกษตรกรระดับหมู่บ้าน 

10. นายมงคล  บัวต๊ิบ     ผู้แทนเกษตรกรระดับหมู่บ้าน 

อาํเภอวงัเจา้ 

1. นายไชยยันต์  ทวีทรัพย์ลําเลิศ   ผู้แทนเกษตรกรระดับหมู่บ้าน 

2. นายวีระ  สิงห์พลงาม    ผู้แทนเกษตรกรระดับหมู่บ้าน 

3. นายบุญทัน  สีสัน     ผู้แทนเกษตรกรระดับหมู่บ้าน 

4. นายประมิน  มากมี    ผู้แทนเกษตรกรระดับหมู่บ้าน 

5. นางสุนันทา  อินทรวงษ์    ผู้แทนเกษตรกร 
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อาํเภอสามเงา 

1. นายวรพล  ยามา     ผู้แทนเกษตรกรระดับหมู่บ้าน 

2. นายสมใจ  เกิดศิริ    ผู้แทนเกษตรกรระดับหมู่บ้าน 

3. นายณรงค์  ประดิษฐ์พุ่ม    ผู้แทนเกษตรกรระดับหมู่บ้าน 

4. นายจรัญ  พูลเขียว    ผู้แทนเกษตรกรระดับหมู่บ้าน 

5. นางจํานงค์  เกิดละมาตร    ผู้แทนเกษตรกรระดับหมู่บ้าน 

6. นายสุวรรณ  เป้ียหลี    ผู้แทนเกษตรกรระดับหมู่บ้าน 

7. นางสาววิภา  ยาวิชัย    ผู้แทนเกษตรกรระดับหมู่บ้าน 

อาํเภอแมส่อด 

1. นายสมยศ  หมื่นอาจยิ้ม    ผู้แทนเกษตรกรระดับหมู่บ้าน 

2. นางกัญจนา  คําแก้ว    ผู้แทนเกษตรกรระดับหมู่บ้าน 

3. นางธัญพร  ต๊ิบสุข     ผู้แทนเกษตรกรระดับหมู่บ้าน 

4. นายอัศวิน  สุริยะวงษา    ผู้แทนเกษตรกรระดับหมู่บ้าน 

5. ส.อ.พิชยั  ปัญญาทู    ผู้แทนเกษตรกรระดับหมู่บ้าน 

6. นายแจวา ท้องฟ้าจําเนียร    ผู้แทนเกษตรกรระดับหมู่บ้าน 

7. นางนิจนรินทร์  แสนหาญ    ผู้แทนเกษตรกรระดับหมู่บ้าน 

8. นายสิงห์แก้ว  สี่หมื่น    ผู้แทนเกษตรกรระดับหมู่บ้าน 

9. นายสิงห์ทอง  ต๊ะสุ    ผู้แทนเกษตรกรระดับหมู่บ้าน 

10. นายเกษม  พิมพ์สังข์    ผู้แทนเกษตรกรระดับหมู่บ้าน 

11. นายเพ็ชร  เบ้ียสุ     ผู้แทนเกษตรกรระดับหมู่บ้าน 

12. นายสมศักด์ิ  อินอุดออน    ผู้แทนเกษตรกรระดับหมู่บ้าน 

13. นางธิคัมพร  รอดวิชัย    ผู้แทนเกษตรกรระดับหมู่บ้าน 

14. นายแดง  ในหล้า     ผู้แทนเกษตรกรระดับหมู่บ้าน 

15. นายประเสริฐ แก้วทันคํา    ผู้แทนเกษตรกรระดับหมู่บ้าน 

อาํเภอแมร่ะมาด 

1. นายมูล  ตุ้ยขม     ผู้แทนเกษตรกรระดับหมู่บ้าน 

2. นายกวิน  กวีสุขมั่นคง    ผู้แทนเกษตรกรระดับหมู่บ้าน 

3. นายพงษ์พัฒน์  มั่นคงวาจา    ผู้แทนเกษตรกรระดับหมู่บ้าน 

4. นางมณฑา  ชื่นเพียร    ผู้แทนเกษตรกรระดับหมู่บ้าน 

อาํเภอพบพระ 

1. นายธีรพงษ์  แซ่กือ    ผู้แทนเกษตรกรระดับหมู่บ้าน  

2. นายนบพร  อ่อนคํา    ผู้แทนเกษตรกรระดับหมู่บ้าน 

3. นายกมลศักด์ิ  มังกรอัศวศักด์ิ   ผู้แทนเกษตรกรระดับหมู่บ้าน 

4. นายทรงศักด์ิ  อัครรุ่งโรจน์    ผู้แทนเกษตรกรระดับหมู่บ้าน 

5. นายจรัญ  โรจนชัยกุล    ผู้แทนเกษตรกรระดับหมู่บ้าน 

6. นางสริตา  ผดุงเทศ    ผู้แทนเกษตรกรระดับหมู่บ้าน 

7. นางสุรินดา  ทรงประสิทธิพล   ผู้แทนเกษตรกรระดับหมู่บ้าน 

8. นายวีรภัทร  แซ่ลี     ผู้แทนเกษตรกรระดับหมู่บ้าน 

9. นายเล่ง  แซ่ม้า     ผู้แทนเกษตรกรระดับหมู่บ้าน 
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อาํเภอทา่สองยาง 

1. นายอรรถสิทธิ์  มะโนวงศ์    ผู้แทนเกษตรกรระดับหมู่บ้าน 

2. นายเทียนชัย  พิมลศรทอง    ผู้แทนเกษตรกรระดับหมู่บ้าน 

3. นางบัวผัด  ดีแขก     ผู้แทนเกษตรกรระดับหมู่บ้าน 

4. นายเซกึ  วนาสรณ์    ผู้แทนเกษตรกรระดับหมู่บ้าน 

5. นายสมชาย  รักเผ่าชาวดอย    ผู้แทนเกษตรกรระดับหมู่บ้าน 

6. นายแรม  ไพรศาลสายชล    ผู้แทนเกษตรกรระดับหมู่บ้าน 

7. นายต้าจุ่ย  วนาเฉลิมศักด์ิ    ผู้แทนเกษตรกรระดับหมู่บ้าน 

8. นายคําจันทร์  พันธ์ศรีธัญรัตน์   ผู้แทนเกษตรกรระดับหมู่บ้าน 

9. นายอัครชัย  ไพรมนตรา    ผู้แทนเกษตรกรระดับหมู่บ้าน 

10. นายดีพอ  อุดมพอ    ผู้แทนเกษตรกรระดับหมู่บ้าน 

11. นายทวีรัฐ  แปเป้อพัฒนา    ผู้แทนเกษตรกรระดับหมู่บ้าน 

อาํเภออุม้ผาง 

1. นายมาฆะ  ดนัยสินทวี    ผู้แทนเกษตรกรระดับหมู่บ้าน 

2. นายจอปรีพอ  สดศรีสายชล   ผู้แทนเกษตรกรระดับหมู่บ้าน 

3. นายอดิเรก  สาครบุปผา    ผู้แทนเกษตรกรระดับหมู่บ้าน 

4. นายพิทักษ์  ธํารงศีลธรรม    ผู้แทนเกษตรกรระดับหมู่บ้าน 

5. นายทีปกร  มาลีศรีอมร    ผู้แทนเกษตรกรระดับหมู่บ้าน 

6. นางบุญแถว  สารเรือน    ผู้แทนเกษตรกรระดับหมู่บ้าน 

7. นายซูโค่  ฉัตรพงศ์เลอเลิศ    ผู้แทนเกษตรกรระดับหมู่บ้าน 

 

มอีํานาจหนา้ทีด่งัต่อไปนี ้

1. รวบรวมจัดทําข้อมูลพื้นฐานด้านการเกษตรในตําบล 

2. รวบรวมหรือประมวลผลข้อมูลปัญหา เสนอแนวทางแก้ไขปัญหา พัฒนาการเกษตร และการป้องกัน

ภัยพิบัติทางการเกษตรในท้องที่ตําบล/อําเภอ 

3. รวบรวม ประมวลผลข้อมูลการผลิต ต้นทุน และรายได้จากการผลิตสินค้าเกษตร รวมทั้ง

เสถียรภาพด้นราคาของสินค้าเกษตรที่สําคัญ ตลอดจนข้อมูลด้านหนี้สินภาคเกษตร ในท้องที่ตําบล/อําเภอ 

4. จัดทําเสนอแผนพัฒนาเกษตรกรรมตําบล/อําเภอ เสนอขอรับการสนับสนุนจากองค์การบริหารส่วน

ตําบลและเทศบาลหรือหน่วยงานอื่นๆ เพื่อให้การสนับสนุน 

5. แจ้งข้อมูลสถานการณ์ปัญหาเร่งด่วนทางการเกษตรในท้องที่ให้หน่ วยงานที่รับผิดชอบแก้ไข พร้อม

แจ้งคณะทํางานสภาเกษตรกรระดับอําเภอ และสภาเกษตรกรจังหวัดตาก 

6. ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารการเกษตร ที่ได้รับจากสภาเกษตรกรจังหวัดตาก/สภา

เกษตรกรแห่งชาต ิ

7. งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย 

 

 

 



~ 80 ~ 
 

ขอ้มูลรายชื่อสมาชกิสภาเกษตรกรจังหวัดตาก 
 

ประธานสภาเกษตรกรจงัหวดัตาก 

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

 

รองประธานสภาเกษตรกรจงัหวดัตาก คนที ่1 

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

รองประธานสภาเกษตรกรจงัหวดัตาก คนที ่๒ 

นายมานติย์  พิณนา  8/1 ม.1 ต.แม่หละ อ.ท่าสองยาง จ.ตาก     โทร 08-2128-4236 

 

สมาชกิสภาเกษตรกรจงัหวดัตาก 

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

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

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

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

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

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

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

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

นายเสกสรร  สุรสิทธินุสรณ์ 36/4 ม.8 ต.ขะเนจื้อ อ.แม่ระมาด จ.ตาก   โทร 06-5026-3897 

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

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

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

 

สมาชกิสภาเกษตรกรจงัหวดัตาก (ประเภทผู้ทรงคุณวฒุ)ิ 

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

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

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

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

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

 

 

 

 



 


