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พระราชด ารัสพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 

พระราชทาน ณ วันที่ 4 ธนัวาคม 2541 

"เศรษฐกิจพอเพียง...จะท ำควำมเจริญ

ให้แก่ประเทศได้ แต่ต้องมีควำมเพียร  

แล้วต้องอดทน ต้องไม่ใจร้อน ต้องไม่พูดมำก 

ต้องไม่ทะเลำะกัน ถ้ำท ำโดยเข้ำใจกัน  

เชื่อว่ำ ทุกคนจะมีควำมพอใจได้..." 
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พระราชบญัญตั ิ

สภาเกษตรกรแห่งชาติ 

พ.ศ. 2553 

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

ภูมิพลอดลุยเดช ป.ร. 

ใหไ้ว ้ณ วนัท่ี 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2553 
 

 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ประกาศ

ว่า 

 โดยที่เป็นการสมควรมีกฎหมายว่าด้วยสภาเกษตรกรแห่งชาติ 

 จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว้โดยค าแนะน าและยินยอมของรัฐสภา 

 เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 

ก าหนดให้รัฐต้องด าเนินการคุ้มครองและรักษาประโยชน์ของเกษตรกรในการผลิต การแปรรูปและ

การตลาด ส่งเสริมให้เกษตรกรได้รับผลตอบแทนสูงสุด รวมทั้งส่งเสริมการรวมกลุ่มของเกษตรกรในรูป

ของสภาเกษตรกรเพื่อวางแผนเกษตรกรรมและรักษาผลประโยชน์ร่วมกันของเกษตรกร เพื่อสนับสนุนสิทธิ

และการมีส่วนร่วมของเกษตรกรในการก าหนดนโยบายและวางแผนการพัฒนาเกษตรกรรมอย่างเป็นระบบ 

เพื่อให้รัฐรักษาเสถียรภาพด้านราคาและความมั่นคงในอาชีพเกษตรกร เพิ่มศักยภาพและยกระดับคุณภาพ

ชีวิตของเกษตรกรให้ดีขึ้นทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมืองอย่างต่อเนื่อง ให้เป็นไปเพื่อเกษตรกรอย่าง

แท้จริงและมีกระบวนการตรวจสอบการใช้อ านาจรัฐด้านการปฏิบัติตามนโยบายเกษตรกรรม อันจะน าไปสู่

การพัฒนาภาคเกษตรกรรมและระบบเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศอย่างยั่งยืนในอนาคต ดังนั้น  เพื่อให้

บรรลุตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญในการจัดตั้งสภาเกษตรกรแห่งชาติเพื่อให้ท าหน้าที่เป็นตัวแทนของ

เกษตรกรในการด าเนินกิจกรรมต่างๆ เกี่ยวกับเกษตรกรรม จึงจ าเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้ 

 

เล่มที่ 127 ตอนที่ 71 ก                      ราชกิจจานุเบกษา                       19 พฤศจิกายน 2553 
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ความท้าทายของการท าหน้าที่เป็นตัวแทนเกษตรกรจังหวัดตากและระดับชาติ ในฐานะสมาชิก 

สภาเกษตรกรแห่งชาติ “การใดที่เกี่ยวข้องต่อประโยชน์ส่วนรวมของเกษตรกร เพื่อเกษตรกรอย่างแท้จริง  

ในการยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกรให้ดีขึ้น ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง ในด้านสิทธิของเกษตรกร

รายย่อย และความมั่นคงในอาชีพเกษตรกรรม” 

 มีข้อเสนอแผนงาน/โครงการของสภาเกษตรกรจังหวัดตาก ที่หน่วยงานระดับจังหวัดพื้นที่จังหวัดตาก  

รับน าไปขับเคลื่อนและเกิดประโยชน์ต่อพี่น้องเกษตรกร 1) ด้านพืช การเสนอยกระดับการปลูกบุก ขยายผล

ให้แก่เกษตรกรในพื้นที่อ าเภอฝั่งตะวันตกของจังหวัดตาก เพื่อเป็นพืชเศรษฐกิจทางเลือกแก่เกษตรกรคนตาก ,  

การส่งเสริมปลูกมะละกอพันธุ์ฮอลแลนด์ ท าการค้าในรูปแบบผลิตเป็นเมล็ดพันธุ์จ าหน่าย และการผลิต

มะละกอคุณภาพเพื่อยกระดับราคาด้วยปฏิทินการผลิต 2) การด้านปศุสัตว์ เป็นอาชีพในการท าให้เกิดกลุ่ม

เครือข่ายผู้เลี้ยงโคเนื้อคุณภาพทั้ง 9 อ าเภอ จนเกิดเป็นวิสาหกิจชุมชนกลุ่มเครือข่ายพัฒนาโคเนื้อตาก คนตาก

ฝั่งตะวันออกเลี้ยงวัวเพื่อให้มีรายได้ในการยังชีพในครัวเรือน มีโครงการส่งเสริมการสร้างรายได้จากการเลี้ยง

โคเนื้อคุณภาพและลดต้นทุนการผลิตอาหารโคเนื้อคุณภาพด้วยส่วนประกอบของมะรุม แก้ปัญหาสารเร่งเนื้อ

ในการผลิตสีเนื้อโค , โครงการส่งเสริมการเกษตรบูรณาการพัฒนาศักยภาพการเลี้ยงสัตว์ปีกพื้นเมือง  

(ไก่ประดู่หางด า/ไก่พันธุ์ไทบาร์จากมูลนิธิชัยพัฒนา) ในรูปแบบไก่อารมณ์ดี แบรนด์ไก่ยิ้มจังหวัดตาก  

3) ด้านวิจัย ประสานงานกับส านักงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วว.) เพื่อการถ่ายทอดเทคโนโลยีสนับสนุน

พัฒนาเครื่องมือ-อุปกรณ์ให้เกษตรกร/กลุ่มเกษตรกรและคณะวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย ขับเคลื่อน

ภายใต้โครงการวิจัยแผนพัฒนาประสิทธิภาพของจุลินทรีย์และสารอินทรีย์ เพื่อจัดต้ังศูนย์การเรียนรู้  

โค-กระบือ ของชุมชุนในจังหวัดตาก และแก้ปัญหาการขาดแคลนน้ า

อุปโภคบริโภค (โดยเครื่องสูบน้ าพลังงานแสงอาทิตย์) ให้แก่ราษฎร ม.5 

บ้านสันป่าป๋วย ต.บ้านนา อ.สามเงา ร่วมกับมูลนิธิกฤษณา ไกรสินธุ์  

ในการส่งเสริมและพัฒนาการท าเกษตรอินทรีย์และฟื้นฟูอาชีพ 

ด้านการเกษตรให้แก่ผู้ต้องขังเรือนจ ากลางตาก ซึ่งส่วนใหญ่มีอาชีพ

เกษตรกร เพื่อผลิตพืช ให้ เป็นอาหารและเภสัช เวช 4 )  แนวคิด 

อุตสาหกรรมขั้นที่ 6 ของญี่ปุ่น (Sixth-Order Industry) ในการสร้าง

ตลาดสินค้าเกษตรครบวงจรในชุมชนและรูปแบบการพัฒนาการ

รวมกลุ่มเชื่อมโยงอุตสาหกรรมและห่วงโซ่คุณค่า  

เพื่อให้เกิดความเข้าใจในการพัฒนาศักยภาพในส่วนตนเอง 

และชุมชน เพื่อวางรากฐานเศรษฐกิจในการสร้างรายได้ให้พอเพียง 

กับครัวเรือนและเกิดสังคมเกษตรกรรมยั่งยืน ในการบริหารจัดการโดย

ชุมชน สร้างเครือข่ายผู้ผลิตการเกษตรในรูปแบบการพัฒนาการ

รวมกลุ่มในการบริหารจัดการ ปัจจัยความยั่งยืน การใช้ประโยชน์ของ

ดิน/น้ า/เทคโนโลยี การรวมกลุ่มและการเชื่อมโยงอุตสาหกรรม

ผู้ประกอบการ เพื่อสร้างรายได้ด้วยการสร้างมูลค่าเพิ่มให้ชุมชน

เกษตรกรรม (Agri-Business) ครบวงจร นางสาวโสภาพรรณ กาสมสัน 

ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดตาก 

รปูแบบสภาเกษตรกรตากโมเดล (TAK Farmers Council) 



 

 

 

 

 

 

 

 

ส่วนที่ 1 
 

 สภาเกษตรกรจังหวัดตาก 

 ส านักงานสภาเกษตรกรจังหวัดตาก 

 งบประมาณ 

 แผนงาน/โครงการ 
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โครงสร้างสภาเกษตรกรจังหวัด (สภจ.) 

 

 

 

              .     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

สภาเกษตรกรจงัหวดั 

 

 

ผูแ้ทนเกษตรกรระดบัอ าเภอ 16 คน 

 

 

ผูท้รงคณุวฒุดิา้นตา่งๆ 5 คน 

 

 

ประธานสภาเกษตรกรจงัหวดั 

 

 

รองประธานสภาเกษตรกรจงัหวดั 

คนที ่1 ( 1 ) 

 

 

รองประธานสภาเกษตรกรจงัหวดั 

คนที ่2 ( 1 ) 

 

 

สมาชกิสภาเกษตรกรจงัหวดัตาก 

( 18 ) 
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นางสมศร ี จี๋ครี ี

รองประธานสภาเกษตรกรจังหวดัตาก คนที ่1 

........................... 

รองประธานสภาเกษตรกรจังหวดัตาก คนที ่2 

นายสุรยิา มาเกิด นายประนอม อ่อนนุม่ นายอนุรักษ์ พึ่งอินทร ์ นายพนม สินสอน นายคธาเทพ เหลืองอรุณ 

นายสมชาย ใจพูน นางล ายงค ์แสงประจักร ์ นายเครื่อง เสมา นายเสกสรร สุรสทิธินสุรณ ์

นายก าพล เข็มฤทธิ ์ นายกรวรี์ ธรรมาภิวาท นายสมเดช ล่าลี ้

นายสวัสดิ์ โนนสงู 

ผู้ทรงคณุวุฒิด้านพืช 

นายสมเพชร สุรยิวงษ์ 

ผู้ทรงคณุวุฒิด้านประมง 

นายเจริญ อ่อนแก้ว 

ผู้ทรงคณุวุฒิด้านปศุสัตว์ 

นายภราดร กานดา 

ผู้ทรงคณุวุฒิด้านอืน่ๆ 

นายรจุ ศรงีาม 

ผู้ทรงคณุวุฒิด้านอืน่ๆ 

 

 

สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดตาก (สภจ.ตก.)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นางสาวโสภาพรรณ  กาสมสนั 

ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดตาก 

ว่าง 

ว่าง 



 

3 
 

 

 
อ านาจหน้าที่สภาเกษตรกรจังหวัดภา 

มาตรา 33 ของ พระราชบัญญัติสภาเกษตรกรแห่งชาติ พ.ศ. 2553 ก าหนดให้สภาเกษตรกร

จังหวัด มีอ านาจหน้าที่ดังนี้ 

1. พัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งแก่เกษตรกรและองค์กรเกษตรกรภายในจังหวัด 

2. ประสานนโยบายและการด าเนินงานระหว่างองค์กรเกษตรกร เกษตรกร สถาบันวิจัย สถาบัน การศึกษา 

และหน่วยงานของรัฐ 

3. ส่งเสริมและสนับสนุนการรวมกลุ่มขององค์กรเกษตรกร กลุ่มเกษตรกร และยุวเกษตรกร ในจังหวัด  

ในรูปแบบต่างๆ 

4. เสนอแผนพัฒนาเกษตรกรรมระดับจังหวัดต่อสภาเกษตรกรแห่งชาติ  เพื่อบูรณาการเป็นแผนแม่บทเสนอ

ต่อคณะรัฐมนตรีต่อไป 

5. สนับสนุนและส่งเสริมการศึกษา การฝึกอบรม และการถ่ายทอดเทคโนโลยีแก่เกษตรกรและยุวเกษตรกร 

เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการประกอบอาชีพเกษตรกรรมอย่างครบวงจรและยั่งยืน 

6. เสนอนโยบายและแนวทางในการพัฒนาและแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวข้องกับภาคเกษตรกรรม รวมทั้งราคาผลผลิตทาง

เกษตรกรรมที่ไม่เป็นธรรม ต่อสภาเกษตรกรแห่งชาติ 

7. ให้ค าปรึกษาและข้อแนะน าแก่เกษตรกรหรือองค์กรเกษตรกร 

8. แต่งตั้งคณะท างานเพื่อด าเนินการใดๆ ให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามพระราชบัญญัตินี้ 

9. ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากสภาเกษตรกรแห่งชาติ 

       การด ารงต าแหน่ง สมาชิกสภาเกษตรกรแห่งชาติมีวาระอยู่ในต าแหน่งคราวละ 4 ปี 

นับแต่วันที่ประกาศรายชื่อตามมาตรา 15 และจะด ารงต าแหน่งติดต่อกันเกิน 2 วาระไม่ได้ ให้สมาชิก  

สภาเกษตรกรแห่งชาติ ซึ่งพ้นจากต าแหน่งตามวาระ ยังคงปฏิบัติหน้าที่ต่อไปได้จนกว่าจะมีการประกาศ

รายชื่อสมาชิกสภาเกษตรกรแห่งชาติชุดใหม่ 

       การพ้นจากต าแหน่ง นอกจากการพ้นจากต าแหน่งตามวาระตามมาตรา 8 สมาชิก 

สภาเกษตรกรแห่งชาติพ้นจากต าแหน่ง เมื่อ 

1. ตาย    

2. ลาออก    

3. ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 7 

4. สภาเกษตรกรแห่งชาติมีมติให้พ้นจากต าแหน่ง ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของ 

            จ านวนสมาชิกทั้งหมดที่มีอยู่ 

5. ลาออกจากองค์กรเกษตรกรที่ตนเป็นตัวแทนในการได้รับเลือกเป็นสมาชิกตามมาตรา 5(2) 

6. ถูกจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุก เว้นแต่ในความผิดอันได้กระท าโดยประมาทหรือ 

             ความผิดลหุโทษ 

7. ขาดหรือลาการประชุมติดต่อกันเกินกว่าห้าครั้งโดยไม่มีเหตุผลอันควร 
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โครงสร้างส านักงานสภาเกษตรกรจังหวัด (สกจ.) 
 

 

โครงสร้างส านักงานสภาเกษตรกรจังหวัด (สกจ.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หวัหนา้ส านกังานสภาเกษตรกรจงัหวดั 

 

 

หวัหนา้ฝา่ยอ านวยการ 

 

 

หวัหนา้สว่นประเมนิผล

และก ากบัการบรหิาร

จดัการทีด่ ี

 

 

หวัหนา้สว่นยทุธศาสตร์

การเกษตร 

 
 

หวัหนา้สว่นขบัเคลือ่น

และการมสีว่นรว่ม 

 

 

นกัจดัการงานทัว่ไป 

 

 

นกัวชิาการเกษตร 

 

 

นกัวเิคราะหน์โยบาย

และแผน 

 

 

นกัวเิคราะหน์โยบาย

และแผน 
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บุคลากรส านักงานสภาเกษตรกรจังหวัดตาก (สกจ.ตก.) 
บุคลรส านักงานสภาเกษตรกรจังหวัดตาก (สกจ.ตก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หัวหน้าฝ่ายอ านวยการ ศุภกร พรมมิน 

หัวหน้าส่วนยุทธศาสตร์

การเกษตร 

หัวหน้าส่วนขับเคลื่อน

และการมีส่วนร่วม 

หัวหน้าส่วนประเมินผล

และก ากับการบริหาร

จัดการทีด่ ี

กนกวรรณ ตันติคะเนด ี

หัวหน้าส านักงานสภาเกษตรกรจังหวัดตาก 

ปุณยาพร ด ารงวุฒชิัย 

นักจัดการงานทัว่ไป

ปฏิบัติการ 

เกรียงไกร โทนสังข์อินทร ์

นักวิชาการเกษตร 

ปฏิบัติการ 

กัญญา ชาวส้าน 

นักวิเคราะห์นโยบาย 

และแผน ปฏบิัติการ 

แสงอรุณ ประเสริฐธิติกลุ 

นักวิเคราะห์นโยบาย 

และแผน ปฏบิัติการ 

วันวิสาข ์วงษ์จันทรท์ ี

นักวิเคราะห์นโยบาย 

และแผน ปฏบิัติการ 

ว่าง ว่าง ว่าง 



 

6 
 

 

 
อ านาจหน้าที่ส านักงานสภาเกษตรกรจังหวัด  

 

สถานะหน่วยงานเป็นหน่วยงานของรัฐ จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติสภาเกษตรกรแห่งชาติ 

พ.ศ.2553 ไม่เป็นส่วนราชการหรือรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณหรือกฎหมายอ่ืน  

มีผู้บริหารสูงสุดคือเลขาธิการสภาเกษตรกรแห่งชาติ ตามพระราชบัญญัติสภาเกษตรกรแห่งชาติ มาตรา 22 

แต่งตั้งโดยประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติ งบประมาณองค์กรมาจากเงินอุดหนุนของรัฐบาลตาม

พระราชบัญญัติสภาเกษตรกรแห่งชาติ พ.ศ. 2553 มาตรา 29 

บุคลากรมีสถานะเป็นพนักงาน เจ้าหน้าที่หน่วยงานของรัฐ มิใช่ข้าราชการ มีเลขาธิการเป็น

ผู้บังคับบัญชา เจ้าหน้าที่ของส านักงานสภาเกษตรกรทุกระดับ การบริหารจัดการองค์กร ส านักงานสภา

เกษตรกรจังหวัด มีหัวหน้าส านักงานสภาเกษตรกรจังหวัด ท าหน้าที่เลขานุการของสภาเกษตรกรจังหวัดและ

ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆ ของส านักงานสภาเกษตรกรจังหวัดตามที่ก าหนดไว้ในพระราชบัญญัติสภาเกษตรกร

แห่งชาติ พ.ศ. 2553 มาตรา 38 ดังนี้ 

       1. รับผิดชอบงานด้านธุรการและท าหน้าที่เป็นเลขานุการของสภาเกษตรกรจังหวัด 

2. รวบรวม ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวกับการด าเนินงานของสภาเกษตรกร 

            จังหวัด 

3. ประชาสัมพันธ์ให้เกษตรกร และองค์กรเกษตรกร ได้ทราบถึงนโยบาย แผนพัฒนา 

            เกษตรกรรมจังหวัดและการด าเนินงานของสภาเกษตรกรจังหวัด 

4. จัดให้มีระบบฐานข้อมูลและการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร ผลงานวิจัยและองค์ความรู้   

            เกี่ยวกับการผลิต ผลผลิต การแปรรูป ผลิตภัณฑ์เกษตรกรรม รวมทั้งการตลาดทั้ง 

            ภายในประเทศและต่างประเทศ 

5. ประสานการด าเนินงานกับเกษตรกร องค์กรเกษตรกร และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง 

6. จัดท ารายงานประจ าปีของสภาเกษตรกรจังหวัด 

7. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนใดตามที่สภาเกษตรกรแห่งชาติและสภาเกษตรกรจังหวัด มอบหมาย 
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งบประมาณ ปี พ.ศ. 2564 
 

งบประมาณคงเหลือ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563     :     0 บาท 

 

งบประมาณคงเหลือ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564     :      0 บาท 

 

 

 

 

 

 

 

 

รายรบั (ตลุาคม 63 – กนัยายน 64) 
 

รายจ่าย (ตลุาคม 63 – กนัยายน 64) 

รับจัดสรรจาก สกช. ปี 2564 1,485,674.00  งบด าเนินงาน 808,949.00 

รายรับดอกเบ้ีย 600.55  ค่าเบี้ยประชุมและค่าตอบแทน 610,725.00 

รายรับอื่น 200.00  ค่าครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง 66,000.00 

รายได้เงินสนับสนุนจาก

หน่วยงานของรัฐ/เอกชน 

102,000  
ค่าใช้จ่ายที่ได้รับการสนับสนุน

จากหน่วยงานรัฐ/เอกชน 

102,000.00 

   
ค่าใช้จ่ายจัดสรรส่งคืน สกช. 

800.55 

รวมรายรบั  1,588,474.55 
 

รวมรายจา่ย 1,588,474.55 

ค่าเบี้ยประชุมและ

ค่าตอบแทน 

38.44%

ค่าครุภัณฑ์และ

สิ่งก่อสร้าง

4.16%

งบด าเนินงาน 

50.93%

ค่าใช้จ่ายคืน สกช. 

0.05%

ค่าใช้จ่ายที่ได้รับการสนับสนุน

จากหน่วยงานรัฐ/เอกชน

6.42%

สัดส่วนการใชจ้า่ยเงนิงบประมาณตามหมวดงบประมาณ ปี 2564 



 

8 
 

  สรุปแผนงาน/โครงการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2564งาน/โครงการ ปงีบประมาณ 2562 
 

  ภายใตป้ระเดน็ยทุธศาสตรต์ามแผนแมบ่ทเพือ่พฒันาเกษตรกรรม พ.ศ. 2560 – 2564  สภาเกษตรกรแหง่ชาติ 

  ประเด็นยุทธศาสตร์แผนแม่บทเพื่อพัฒนาเกษตรกรรม   :  ยุทธศาสตร์ที่ 1  การพัฒนาทรัพยากรบุคคลและความเข้มแข็งขององค์กรเกษตรกร 
 

แนวทางพฒันา/โครงการ/กจิกรรม 

วตัถปุระสงค ์

แหลง่

งบประมาณ 

(บาท) 

การด าเนนิงาน ปงีบประมาณ 2564 
หนว่ยงาน

รบัผดิชอบ 
แนวทางพฒันา โครงการ/กิจกรรม 

1. การพัฒนา

ศักยภาพ การ

ส่งเสริมและ

สนับสนุนการ

รวมกลุ่มของ

เกษตรกร/

องค์กร

เกษตรกร /

กลุ่มเกษตรกร

และยุว

เกษตรกรตาม

แนวปรชัญาของ

เศรษฐกิจ

พอเพียง 

1. โครงการบูรณา

การขับเคลื่อนการ

พัฒนาและแก้ปัญหา

ด้านการเกษตร 

1) สร้างความเข้มแข็งบนพื้นฐานการ

พัฒนาตนเองของกลุ่ม/องค์กรเกษตรกร/

สถาบันเกษตรกร ตามแนวปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง  โดยมุ่งพัฒนากลุ่ม/

องค์กรเกษตรกรที่มีศักยภาพและความ

พร้อมเพื่อส่งเสริมให้สมาชิกท าเกษตรตาม

แนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

2) สร้างความเข้มแข็งของกลุ่มยุว

เกษตรกร โดยการสนับสนุนเยาวชนที่ไม่ได้

ศึกษาต่อและสนใจอาชีพเกษตรให้มี

โอกาสศึกษาด้านการเกษตรจากศูนย์

เรียนรู้ฯ และภาคีภาคส่วนต่างๆ 

3) การพัฒนาองค์ความรู้ด้านการเกษตร

ให้แก่เกษตรกร/ยุวเกษตรกร 

4) ประสานงานและบูรณาการความ

ร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการ

จัดการพัฒนาและแก้ปัญหาเกษตรให้แก่

เกษตรกรในพื้นที่ 

งบประมาณ

โดยหน่วยงาน

ร่วมบรูณาการ 

สนง.สภาเกษตรกร จ.ตาก ศึกษา วิเคราะห์ ข้อมูลประเด็นปัญหาและความ

ต้องการของเกษตร/องค์กรเกษตรกร ประสานภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง พิจารณาและ

บูรณาการความร่วมมือกับสภาเกษตรกร จ.ตาก เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการ

พัฒนาศักยภาพด้านการประกอบอาชีพเกษตรกรรม ให้แก่ ยุวเกษตรกร เกษตรกร 

กลุ่ม/องค์กรเกษตรกร โดยในปีงบประมาณ 2564 มกีิจกรรม/โครงการ ที่สภา

เกษตรกร จ.ตาก ขบัเคลื่อนการด าเนินงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวขอ้ง อาทิ   

 โครงการส่งเสริมแปลงเกษตรอัจฉริยะเพื่อยกระดับการเกษตร จ.ตาก  

 กิจกรรมบูรณาการการน านวัตกรรมการปรับปรุงพันธุ์มันส าปะหลงั พันธุ์

แวกซี่มาใช้ในการพัฒนาการผลติมนัส าปะหลังใหแ้ก่เกษตรกรในพ้ืนที่จงัหวัดตาก 

เพื่อเพิ่มศกัยภาพการหารายไดแ้ละวางแผนการผลิตให้สอดคล้องกบัความ

ต้องการของตลาด 

 กิจกรรมการบูรณาการความรว่มมือขับเคลือ่นการแกไ้ขปัญหาขาด

แคลนน้ าต้นทุน ต าบลแม่ปะ อ าเภอแม่สอด จังหวดัตาก 

     กิจกรรมประสานการแก้ปญัหาหนี้สินและการไม่ได้รบัความเป็นธรรม

ของเกษตรกร 
     โครงการพัฒนาระบบให้เอกชนสามารถเป็นหน่วยงานส่งเสริม MSME 

ปีงบประมาณ 2563 

สภจ.ตาก,  

สกจ.ตาก, 

สนง.เกษตร

จังหวัดตาก, 

บ.ไทยวา จก., 

กลุ่มผู้ใช้น้ า  

อ.แม่สอด,  

สนง.กองทุน

ฟื้นฟูฯ ตาก,  

สสว. 
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แนวทางพฒันา/โครงการ/กจิกรรม 

วตัถปุระสงค ์

แหลง่

งบประมาณ 

(บาท) 

การด าเนนิงาน ปงีบประมาณ 2564 
หนว่ยงาน

รบัผดิชอบ แนวทางพฒันา โครงการ/กจิกรรม 

2. การสนับสนุน

ส่งเสริมการให้

การศกึษา อบรม 

ถ่ายทอดความรู ้

เทคโนโลยีด้าน

เกษตรกรรม  

และการจัดการ 

แก่เกษตรกรและ 

ยุวเกษตรกร  

 

2. กิจกรรมจัดท าฐาน 

ข้อมูลสารสนเทศด้าน

การเกษตร เพื่อใช้ในการ

พยากรณ์และป้องกัน

ความเสี่ยงส าหรับ

เกษตรกรและหน่วยงาน 

ที่เกี่ยวข้องและจัดให้มี

ระบบฐานข้อมลูและการ

เผยแพร่ขอ้มูลข่าวสารที่

เกี่ยวกับดา้นการเกษตร  

(อ านาจหน้าที่ตาม พรบ.

สภาเกษตรกรแห่งชาต ิ

พ.ศ. 2553) 

1) เกษตรกรมีข้อมูลด้านการเกษตรเพื่อ

ประกอบการตัดสนิใจและปรับปรงุการ

ประกอบอาชีพเกษตรกรรม 

2) คณะท างานสภาเกษตรกรระดบั

อ าเภอและคณะผู้ปฏิบตัิงานสภา

เกษตรกรระดับต าบล มีข้อมูล

ประกอบการจัดท าข้อเสนอการแก้ไข 

และพัฒนาภาคเกษตรกรรม  

ต่อสภาเกษตรกรจงัหวัดตากและ

หน่วยงานทีเ่กี่ยวข้อง  

 

หมายเหต ุ:

ขับเคลือ่น 

โดยคณะ 

ท างาน/คณะ

ผู้ปฏิบัติงาน

สภาเกษตรกร 

ใช้งบประมาณ

ในหมวดงบ

ด าเนินงาน 

 

     คณะท างานสภาเกษตรกรระดับอ าเภอ คณะผู้ปฏบิัติงาน

สภาเกษตรกรระดบัต าบล และส านักงานสภาเกษตรกรจังหวัด

ตาก ส ารวจและรวบรวมข้อมูลประเด็นปัญหาด้านการผลิต  

แปรรูป ตลาด สถานการณ์ภัยธรรมชาติที่มผีลกระทบตอ่ภาค

เกษตรกรรม เพือ่สนับสนุนการจดัเก็บข้อมลูสภาพเศรษฐกิจ

ครัวเรอืนเกษตรกร เพื่อประกอบการจัดท าแผนพัฒนา

เกษตรกรรมต าบลโป่งแดง (ต าบลเป้าหมาย ปีงบประมาณ  

พ.ศ. 2564) และแผนพัฒนาเกษตรกรรมจังหวัดตาก       

     ส านักงานสภาเกษตรกรจังหวัดตาก รวบรวมองคค์วามรู ้

ข่าวสารด้านการเกษตรทีเ่ป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาอาชีพ

เกษตรกรรม และการด าเนินงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ/สภา

เกษตรกรจังหวัดตาก เผยแพร่ให้กบัเกษตรกร/องค์กรเกษตรกร 

สกจ.ตาก/

คณะท างาน

และคณะ

ผู้ปฏิบัติงาน 

สกจ.ตาก 

3. ประชาสัมพันธ์ให้

เกษตรกร และองค์กร

เกษตรกร ทราบนโยบาย 

และการด าเนินงาน 

ของ สกช.  

(อ านาจหน้าที่ตามพรบ.

สภาเกษตรกรแห่งชาติ 

พ.ศ. 2553) 

1) ให้เกษตรกรมโีอกาสเข้าถึงแหล่งข้อมูล

ข่าวสาร 

2) เผยแพร่ผลการด าเนนิงานของ สกช. 

และ สกจ. ที่เกีย่วข้องกับด้านการเกษตร

สู่เกษตรกร องค์กรเกษตรกรและ

ประชาชนทั่วไป 

3) สร้างการมสี่วนร่วมของเกษตรกร 

องค์กรเกษตรกร และประชาชนทัว่ไป 

4) รับรูค้วามต้องการของเกษตรกร 

องค์กรเกษตรกร ประชาชนทั่วไป 

สกช. 

17,355.40 

(ได้รับการ

อนุเคราะหใ์ห้

จัดรายการ

วิทย ุจาก สวท.

แม่สอด โดยไม่

เสียค่าเชา่

พื้นที่) 

สภาเกษตรกรจังหวัดตาก ด าเนินกิจกรรมประชาสัมพันธ์ ดังน้ี 

     รายการวิทย ุ“พูดจาภาษาเกษตร” ตั้งแต ่ต.ค.63 – ก.ย. 

64 ด าเนินการเผยแพร่การด าเนินงานสภาเกษตรกร  

จ.ตากและข้อมูลด้านการเกษตรผ่านรายการวทิยุทกุวันอาทติย์

ของสัปดาห ์โดยมีประธานสภาเกษตรกรจังหวัดตากเป็นผู้จัด

รายการ 

     เผยแพร่นโยบาย มาตรการ/โครงการ ภาครัฐ และข้อมูล

ข่าวสารที่เกี่ยวกับด้านการเกษตรกรฯ ผ่านเครือข่ายระบบ

สารสนเทศ เว็บไซด์ส านักงานฯ 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) 

การด าเนนิงาน ปงีบประมาณ 2564 
หนว่ยงาน

รบัผดิชอบ 
แนวทางพฒันา โครงการ/กจิกรรม 

 
 

4. กิจกรรมรับข้ึนทะเบียน

องค์กรเกษตรกร 

(งานที่ สกช. มอบหมาย) 

 

 

สภาเกษตรกรแหง่ชาต ิมีกลุ่ม

เกษตรกรขึ้นทะเบียนองค์กร

เกษตรกรกับส านักงานสภา

เกษตรกรจังหวดัตาก และ

ได้รับการสง่เสริมและพัฒนา

ด้านการผลิต การแปรรูป  

และการบริหารจดัการ 

 

หมายเหต ุ: 

ใช้งบประมาณ 

ในหมวดงบ

ด าเนินงาน 

ของ สกจ.ตาก  

 

 

     ประชาสัมพนัธ์และรับข้ึนทะเบียนองค์กร

เกษตรกร 

     รับข้ึนทะเบียนองค์กรเกษตรกร ตามประกาศ 

สภาเกษตรกรแหง่ชาต ิเรื่องหลักเกณฑ์ วิธีการ และ

เงื่อนไขการรับข้ึนทะเบียนองค์กรเกษตรกร พ.ศ. 2556 

โดยในปงีบประมาณ 2564 มีกลุ่มเกษตรกร/องค์กร

เกษตรกร ข้ึนทะเบียนองค์กรเกษตรกรกับส านักงาน 

สภาเกษตรกรจังหวดัตาก รวมทัง้สิ้น 5 กลุ่ม  

 

 

สกจ.ตาก/

คณะท างาน

และคณะ

ผู้ปฏิบัติงาน 

สกจ.ตาก  
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             ประเด็นยุทธศาสตร์แผนแม่บทเพื่อพัฒนาเกษตรกรรม   :  ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาและคุ้มครองทรัพยากรการผลิตทางการเกษตร 
 

 

 

 

แนวทางพฒันา/โครงการ/กจิกรรม 

วตัถปุระสงค ์

แหลง่

งบประมาณ 

(บาท) 

การด าเนนิงาน ปงีบประมาณ 2564 
หนว่ยงาน

รบัผดิชอบ แนวทางพฒันา โครงการ/กจิกรรม 

1. การส่งเสริมพัฒนาคุ้มครองพ้ืนที่

เกษตรกรรม และการแกไ้ขปัญหา

ดินและที่ดิน โดยส่งเสริมและ

คุ้มครองสิทธิเกษตรกร ให้มี

กรรมสิทธิ์หรือสทิธิในทีด่ินเพื่อ

ประกอบเกษตรกรรมของตน 

2. การพัฒนาแหล่งน้ าและจดั 

ระบบชลประทานเพือ่เกษตรกรรม 

3. การอนุรักษ ์การฟื้นฟ ูและการ

ใช้ประโยชน์จากทรัพยากร 

ธรรมชาติสิ่งแวดล้อม และความ

หลากหลายทางชวีภาพเพือ่

การเกษตร 

4. การส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิ

เกษตรกรและการเพิ่มสิทธิและ

บทบาทของเกษตรกรทีเ่กี่ยวข้องกบั

การท ากิน และการเข้าถึงแหล่ง

ทรัพยากรที่จ าเป็นตอ่การ

ประกอบการเกษตร 

1. การประชุมสภา

เกษตรกรจังหวดั  

(อ านาจหน้าที่ตาม 

พรบ.สภาเกษตรกร

แห่งชาติ พ.ศ.2553) 

สมาชิกสภา

เกษตรกรจังหวดั

และคณะท างาน

สภาเกษตรกร

จังหวดั 

มีส่วนรว่มในการ

แก้ไขปัญหาและ

เสนอแนะแนว

ทางการพัฒนา

ด้านเกษตรกรรม

ในพื้นที่อย่างเปน็

ระบบ 

สกช. 

565,705 

(รวมค่าเบี้ย

ประชุม) 

 

     ปีงบประมาณ 2564 มกีารจัดประชุมสภาเกษตรกรจังหวดัตาก  

รวม 6 ครั้ง โดยในการประชุมสภาเกษตรกรจังหวัดตากในแตล่ะครั้ง สมาชิก

สภาเกษตรกรจังหวัดตากได้รวบรวมประเด็นปัญหาและข้อเสนอเพื่อการแก้ไข

ปัญหาและแนวทางพัฒนาภาคเกษตรกรรมของเกษตรกร/องคก์รเกษตรกร 

ในแต่ละพ้ืนที่ หารือตอ่ทีป่ระชุมสภาเกษตรกรจังหวัด เพือ่พิจารณาประสาน/

บูรณาการหน่วยงานทีเ่กี่ยวข้องในระดับพื้นที่ ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนา

อาชีพเกษตรกรรมใหแ้ก่เกษตรกร ตลอดจนรวบรวมจัดท าเป็นข้อเสนอ

แผนงาน/โครงการ และข้อเสนอเชงินโยบายด้านการเกษตร เสนอต่อภาคส่วน

ที่เกี่ยวข้อง เพื่อสนับสนุนงบประมาณและหรือก าหนดแนวนโยบายให้เอือ้ต่อการ

พัฒนาภาคเกษตรกรรมและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อเกษตรกรในภาพรวม

ระดับประเทศ อาท ิ

    ข้อเสนอการแกไ้ขปัญหาภัยแล้งและพัฒนาแหล่งน้ า พื้นที่จังหวดัตาก 

    ข้อเสนอเพือ่การแกไ้ขปัญหาภัยแล้งลุ่มน้ าวังตอนล่าง พื้นที่จังหวดัตาก 

    ข้อเสนอปรับปรุงโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลกูข้าวโพด 

เลี้ยงสัตว ์ 

    ข้อเสนอปรับปรุงโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลกูข้าว 

    ข้อเสนอเพือ่บรรเทาความเดอืดร้อนให้แก่เกษตรกร กรณไีด้รับ

ผลกระทบจากสถานการณก์ารแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019  

    ข้อเสนอโครงการภายใตก้รอบนโยบายการฟ้ืนฟเูศรษฐกิจและสงัคม 

ของประเทศ ที่สภาเกษตรกรจังหวัดตากเสนอผ่านหนว่ยงานที่เกี่ยวขอ้ง 

สภจ.ตาก 

และ 

สกจ.ตาก 
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แนวทางพฒันา/โครงการ/กจิกรรม 

วตัถปุระสงค ์

แหลง่

งบประมาณ 

(บาท) 

การด าเนนิงาน ปงีบประมาณ 2563 
หนว่ยงาน

รบัผดิชอบ แนวทางพฒันา โครงการ/กจิกรรม 

 2. การประชุมคณะ 

ท างานด้านยุทธศาสตร์

การขับเคลื่อนแผน 

พัฒนาเกษตรกรรมและ

งบประมาณ และ

คณะท างานพฒันา 

องค์กรเกษตรกร  

(แผนปฏิบัตงิานฯ  

สกจ.ตาก) 

คณะท างานสภา

เกษตรกรจังหวดั  

มีส่วนรว่มในการ

แก้ไขปัญหาและ

เสนอแนะแนว

ทางการพัฒนาด้าน

เกษตรกรรมในพื้นที่

อย่างเปน็ระบบ 

สกช. 

21,540 

(รวมค่าเบี้ย

ประชุม) 

 

      ปีงบประมาณ 2564 สภาเกษตรกรจังหวัดตาก มีการจัดประชุม

คณะท างานด้านยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนแผนพัฒนาเกษตรกรรม

และงบประมาณ สภาเกษตรกรจังหวัดตาก 2 ครั้ง เพื่อพิจารณาและ

ติดตามผลการขับเคลื่อนการด าเนินงานภายใต้แผนการปฏิบัติงาน

และแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ส านักงานสภาเกษตรกรจังหวัดตาก 

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

แนวทางพัฒนาและแก้ไขปัญหาด้านการเกษตร  

 

สกจ.ตาก/ 

คณะท างาน

สภาฯ  
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แนวทางพฒันา/โครงการ/กจิกรรม 

วตัถปุระสงค ์
แหลง่งบประมาณ 

(บาท) 
การด าเนนิงาน ปงีบประมาณ 2564 

หนว่ยงาน

รบัผดิชอบ แนวทางพฒันา โครงการ/กจิกรรม 

 3. ประชมุสภาเกษตรกร

แห่งชาต ิ

(อ านาจหน้าที่ตาม พรบ.

สภาเกษตรกรแหง่ชาต ิ

พ.ศ. 2553) 

เพื่อท าหน้าที่ในฐานะตัวแทนของ

เกษตรกรในการด าเนินการต่างๆ 

เกี่ยวกับเกษตรกรรมอนัจะน าไปสู่

การพัฒนาภาคการเกษตรและ

ระบบเศรษฐกิจ สังคม การเมือง

อย่างต่อเนื่อง ให้เปน็ไปเพื่อ

เกษตรกรอย่างแท้จริง (อ านาจ

หน้าที่ตาม พรบ.สภาเกษตรกร

แห่งชาติ พ.ศ. 2553) 

สกช. 

13,085 

 

 

     ประธานสภาเกษตรกรจังหวดัตาก ในฐานะ

สมาชิกสภาเกษตรกรแหง่ชาต ิ ร่วมประชุมสภา

เกษตรกรแหง่ชาต ิเพื่อพจิารณาแนวทางการแก้ไข

ปัญหาและพัฒนาภาคเกษตรกรรม ในภาพรวม

ระดับประเทศ 

   

 

สภช. 

สภจ.ตาก  

 

4. ประชมุคณะกรรมการ/

คณะกรรมอนุกรรมการ 

สภาเกษตรกรแหง่ชาต ิ

(อ านาจหน้าที่ตาม พรบ.

สภาเกษตรกรแหง่ชาต ิ

พ.ศ. 2553) 

ประธานสภาเกษตรกรจังหวัด 

(สมาชิกสภาเกษตรกรแหง่ชาติ)  

ในฐานะตวัแทนเกษตรกรจังหวดั

ตาก พิจารณาประเด็นปญัหาและ

ข้อเสนอการพัฒนาด้านเกษตร 

กรรมอย่างเปน็ระบบ ตามกรอบ

หน้าที่ของคณะกรรมการฯ ก่อน

น าเสนอต่อทีป่ระชุมสภาเกษตรกร

แห่งชาติ (อ านาจหน้าทีต่าม พรบ.

สภาเกษตรกรแหง่ชาต ิพ.ศ. 2553) 

สกช. 

23,296 

หมายเหตุ : 

คชจ.ในการเดินทางไป

ปฏิบัติงานของประธานสภา

เกษตรกรจังหวัดในฐานะ

คณะกรรมการ/คณะ 

ท างาน ของสภาเกษตรกร

แห่งชาติ เบิกจ่ายจาก

งบประมาณของส านักงาน

สภาเกษตรกรแห่งชาติ โดย

ส านักงานสภาเกษตรกร

จังหวัดส ารองค่าใช้จ่าย

ดังกล่าวไปพลางก่อน 

 

     ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดตาก ได้รับ

แต่งตั้งและเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการ/คณะ 

อนุกรรมการสภาเกษตรกรแห่งชาติ ประกอบด้วย 

1) คณะท างานด้านยุทธศาสตร์การ

ขับเคลื่อนแผนพัฒนาเกษตรกรรมและ

งบประมาณ 

2) คณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนา

ศักยภาพในการแข่งขันทางการเกษตร 

สิทธิเกษตรกร  สิทธิท่ีดินท ากิน  สิทธิการ

เข้าถึงแหล่งทุนและหนี้สินเกษตรกร 

   

สภช. 

สภจ.ตาก  
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แนวทางพฒันา/โครงการ/กจิกรรม 

วตัถปุระสงค ์

แหลง่

งบประมาณ 

(บาท) 

การด าเนนิงาน ปงีบประมาณ 2564 
หนว่ยงาน

รบัผดิชอบ 
แนวทางพฒันา โครงการ/กจิกรรม 

 
 

5. ประสานนโยบาย 

การด าเนินงานระหว่าง

องค์กรเกษตรกร 

เกษตรกร สถาบันวิจยั 

สถาบันการศึกษา  

และหน่วยงานของรัฐ  

(อ านาจหน้าที่ตาม 

พรบ.สภาเกษตรกร

แห่งชาติ พ.ศ. 2553) 

 

สภาเกษตรกร

จังหวดัประสาน

และบูรณาการ

พัฒนาและแก้ไข

ปัญหาด้านการ 

เกษตรรว่มกับ

หน่วยงานที่

เกี่ยวข้อง 

 

สกช. 

19,795.71 

(กิจกรรม 

บูรณาการฯ) 

 

 

 

 

 

 

 

1. ส านักงานสภาเกษตรกรจังหวัดตาก ศึกษา วิเคราะห์ ข้อมูลประเด็นปัญหาและ

ความต้องการของเกษตร/องค์กรเกษตรกร ประสานภาคส่วนที่เกี่ยวข้องพิจารณา 

และหรือบูรณาการความร่วมมือกับสภาเกษตรกร จ.ตาก เพื่อส่งเสริมและ

สนับสนุนการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพด้านการประกอบอาชีพเกษตรกรรม 

ให้แก่ ยุวเกษตรกร เกษตรกร กลุ่ม/องค์กรเกษตรกร  

 

2. สมาชิกสภา/คณะท างาน/ผู้ปฏบัิติงาน สภาเกษตรกรจังหวดัตาก  

และพนักงานส านักงานสภาเกษตรกรจังหวดัตาก เข้ารว่มประชมุในฐานะ

คณะกรรมการ/คณะอนุกรรมการ/คณะท างาน ในระดับจังหวดั เพื่อเป็นผู้แทน

เกษตรกรในการน าเสนอสภาพปญัหาและแนวทางแก้ไขปัญหาและการพัฒนา 

ที่เกี่ยวข้องกับภาคเกษตรกรรม ตลอดจนขับเคลื่อนการสง่เสริมและพัฒนา 

ภาคเกษตรกรรม ให้ค าปรึกษา แนะน า แก่เกษตรกร/องค์กรเกษตรกร ในพืน้ที่

จังหวดัตาก 

 

สภจ.ตาก 

สกจ.ตาก 

และหน่วยงาน

ที่เกี่ยวข้อง 
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   ประเด็นยุทธศาสตร์แผนแม่บทเพื่อพัฒนาเกษตรกรรม  :  ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาประสิทธิภาพการผลิต และการรักษาเสถียรภาพด้านราคา 

 

แนวทางพฒันา/โครงการ/กจิกรรม 
วตัถปุระสงค ์

แหลง่งบประมาณ 

(บาท) 
การด าเนนิงาน ปงีบประมาณ 2564 

หนว่ยงาน

รบัผดิชอบ 
แนวทางพฒันา โครงการ/กิจกรรม 

1. การสร้างความ

เป็นธรรมด้าน

ราคาผลผลิตทาง

การเกษตร โดย

ค านึงถึงการ

ส่งเสริมให้สินค้า

เกษตรได้รับ

ผลตอบแทนสูงสุด 

 

 

1. โครงการจดัท า

แผนพัฒนาเกษตร 

กรรมต าบล 

 

เพื่อให้มกีารจัดท า

แผนพัฒนา

เกษตรกรรม 

ในระดับต าบล/

จังหวัด ที่เกิดจาก

การสะท้อนปญัหา

และความตอ้งการ

ของเกษตรผู้มีส่วน

ได้เสียอยา่งแท้จริง 

น าไปสู่การเสนอ

เพื่อแก้ไขปญัหาใน

ระดับผู้ก าหนด

นโยบาย 

สกช. 

36,000 

    ปีงบประมาณ 2564 สภาเกษตรกรจังหวัดตาก ได้จัดเวทีระดมความเห็นปัญหาและ

ความต้องการด้านการเกษตร เพื่อจัดท าแผนพัฒนาเกษตรกรรมต าบลโป่งแดง โดยมี 

ผู้มีส่วนได้เสียเข้าร่วมเวทีระดมความเห็นฯ ประกอบด้วย เกษตรกรต าบลโป่งแดง ผู้แทน

เกษตรกร และผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  

  ส านักงานสภาเกษตรกรจังหวัดตาก ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมส่งเสริม 

สนับสนุน กลุ่มเกษตรกร/องค์กรเกษตรกร ต าบลโป่งแดง พัฒนาศักยภาพการผลิต แปรรูป 

และการตลาด สร้างมูลค่าเพิ่มสินค้าเกษตร โดยจัดกิจกรรมส่งเสริมการปลูกไผ่เป็นพืช

เศรษฐกิจทางเลือก ตามแนวทางพัฒนาอาชีพเกษตรกรรม ภายใต้แผนพัฒนาเกษตรกรรม

ต าบลโป่งแดง 

    ส านักงานสภาเกษตรกรจังหวัดตาก รวบรวม วิเคราะห์ข้อมูล สภาพการเกษตร 

ปัญหาความต้องการของเกษตรกร และร่วมกับองค์การบริหารส่วนต าบลโป่งแดง จัดท า

ข้อเสนอ โครงการส่งเสริมการปลูกไผ่เชิงพาณิชย์เพื่อเป็นพืชเศรษฐกิจทางเลือกส าหรับ

เกษตรกรต าบลโป่งแดง เพื่อขอรับงบประมาณสนับสนุนภายใต้โครงการพัฒนาและ

เสริมสร้างความเข้มแข็งเศรษฐกิจฐานราก ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

สภจ.ตาก 

สกจ.ตาก 

และ

หน่วยงานที่

เกี่ยวข้อง 

 2. กิจกรรมจัดท า

แผนพัฒนาเกษตร 

กรรมจงัหวัดตาก 

 

ขับเคลื่อนกิจกรรม

ผ่านกลไกการจัด

ประชุมคณะท างาน

สภาเกษตรกรระดับ

อ าเภอ และ

คณะท างานด้าน

ยุทธศาสตร์ฯ สภา

เกษตรกรจังหวัดตาก 

 ปงีบประมาณ 2564 สภาเกษตรกรจังหวดัตาก ไดจ้ัดประชุมคณะท างาน 

สภาเกษตรกรระดับอ าเภอ 9 อ าเภอ ร่วมกัน และเชิญผู้แทนภาครัฐและภาค

ประชาชน เพื่อร่วมกันทบทวนและจดัท าแผนพัฒนาเกษตรกรรมระดับจังหวดั ใช้เป็น

ฐานข้อมูลสนับสนุนกาจัดท าแผนแม่บทพัฒนาเกษตรกรรมให้แก่สภาเกษตรกร

แห่งชาต ิ
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แนวทางพฒันา/โครงการ/กจิกรรม 

วตัถปุระสงค ์

แหลง่

งบประมาณ 

(บาท) 

การด าเนนิงาน ปงีบประมาณ 2564 
หนว่ยงาน

รบัผดิชอบ 
แนวทางพฒันา โครงการ/กิจกรรม 

2. การค้นคว้า วจิัย  

และพัฒนาภูมปิัญญา

พันธุกรรมพชืและสตัว์

ท้องถิ่น นวัตกรรม 

เทคโนโลยีที่เหมาะสม 

และการถ่ายทอดองค์

ความรู้ทีไ่ดจ้ากการ

ค้นคว้า วจิัยและพัฒนา

เพื่อประโยชน์ทาง

เกษตรกรรม และเกษตร

อุตสาหกรรม 

3. กิจกรรมสร้าง

ความเข้มแข็ง พัฒนา

ธุรกิจของ MSME 

ด้านการเกษตร 

ให้มีประสิทธภิาพมาก

ยิ่งขึ้น 

สร้างหรือพัฒนา

นวัตกรรมเกษตร โดย

ยกระดับและสร้างให้

เกิดความแตกต่างของ

สินค้าเกษตรหรือ

กรรมวธิีการผลิต  

แปรรูปและการตลาดที่

แตกต่าง เพื่อเพิ่มมูลค่า

ให้สูงขึ้น 

102,000 

สสว. 

     โครงการพัฒนาระบบให้เอกชนสามารถเป็นหน่วยงานส่งเสริม 

MSME ปีงบประมาณ 2563 ระหว่างส านักงานส่งเสริมวิสาหกิจ

ขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) กับ ส านักงานสภาเกษตรกร

แห่งชาติ (สกช.) เป็นโครงการท่ีจัดท าขึ้นเพื่อช่วยให้เกิดการจับคู่

ระหว่าง ผู้ประกอบการ MSME ด้านการเกษตร และผู้ให้บริการ

ทางธุรกิจ (Business Development Service : BDS) ในการ

พัฒนาธุรกิจของ MSME ด้านการเกษตรให้มีประสิทธิภาพมาก

ย่ิงขึ้น ในด้านที่ MSME ด้านการเกษตรต้องการ และเป็นรูปแบบ

การสนับสนุนที่เปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการ MSME สามารถ

เลือกใช้บริการด้านการพัฒนาประสิทธิภาพและศักยภาพในการ

ด าเนินธุรกิจที่เข้ามามีส่วนร่วมในการคิดกระบวนการด าเนินงาน 

ดังนั้น การด าเนินกิจกรรมดังกล่าวจึงไม่เป็นเพียงการช่วยเหลือ 

MSME ในการพัฒนาศักยภาพทางธุรกิจ แต่ยังเป็นการส่งเสริมให้

ภาครัฐมีต้นแบบของกระบวนการพัฒนาและสนับสนุนวิสาหกิจ 

MSME ของประเทศ ที่สามารถน ามาประยุกต์ใช้หรือต่อยอดเพื่อ

การด าเนินการอย่างมีประสิทธิภาพย่ิงขึ้นต่อไปในอนาคต 

 

สภจ.ตาก,  

สสว. 
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แนวทางพฒันา/โครงการ/กจิกรรม 

วตัถปุระสงค ์

แหลง่

งบประมาณ 

(บาท) 

การด าเนนิงาน ปงีบประมาณ 2564 
หนว่ยงาน

รบัผดิชอบ 
แนวทางพฒันา โครงการ/กิจกรรม 

3. การสร้างเครือข่าย

องค์กรเกษตรกร

เชื่อมโยงและพัฒนา

ความร่วมมือในด้านการ

ผลิตทางเกษตรกรรม 

การแปรรูป การตลาด

และการบริโภคเพื่อการ

ยังชีพ ระหว่างเครือข่าย

องค์กรเกษตรกรกับ

ภาครัฐ และเอกชน 

4. กิจกรรมจดัตัง้และ

สร้างเครือข่ายสภา

เกษตรกรระดับอ าเภอ 

(คณะท างาน/คณะ

ผู้ปฏิบัติงานเครือข่าย

ระดับอ าเภอ)   

1) การสร้างความ

เข้มแข็งของกลุ่ม/องค์กร

เกษตรกรรายชนดิสนิค้า 

2) สร้างความเข้มแข็ง

ของกลุ่มเกษตรกรใน

การใช้ข้อมูลร่วม

วางแผนพัฒนาฯ 

3) เกษตรกรมีส่วนร่วม

ในการแก้ไขปัญหาและ

เสนอแนะแนวทางการ

พัฒนาด้านเกษตรกรรม

ในพื้นที่อย่างเปน็ระบบ 

สกช. 

141,880 

(รวมค่าเบี้ย

ประชุม) 
 

หมายเหตุ : 

สนับสนุนการจัด

ประชุมคณะ ท างาน

สภาเกษตรกรระดับ

อ าเภอ ซ่ึงเบิกค่าเบี้ย

ประชุมฯ ในหมวด 

ค่าตอบแทน และ

หมวดงบด าเนนิงาน 

     สนับสนุนเครือข่ายสภาเกษตรกรให้สามารถปฏิบัติงาน

ตามบทบาทหน้าทีท่ี่ได้รับมอบหมายจากสภาเกษตรกร

แห่งชาติ/สภาเกษตรกร จ.ตาก ได้อย่างต่อเนื่อง โดยร่วมกัน

ปฏิบัติงานส ารวจ รวบรวม และประมวลข้อมูลด้านการผลิต 

การตลาด รวมทั้งข้อมูลปัญหาความต้องการ สินค้าเกษตรที่

ส าคัญ ภายใต้กิจกรรมจัดท าแผนพัฒนาเกษตรกรรมระดับ

ต าบล และกิจกรรมการบูรณาการขับเคลื่อนการพัฒนาและ

แก้ปัญหาด้านการเกษตร  

     สนับสนุนการประชุมคณะท างานสภาเกษตรกรอ าเภอ  

ทั้ง 9 อ าเภอ จ านวน 99 คน อย่างต่อเนื่อง อ าเภอละ 2 ครั้ง/ปี 

(ไตรมาสที่ 1 และ 2 ) รวบรวมประเด็นปัญหาและความ

ต้องการเพ่ือเป็นขอ้มูลประกอบการจัดท าข้อเสนอการพัฒนา

และแก้ไขปัญหาเกษตรกรรม 

     ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสนับสนุนงบประมาณและ

องค์ความรู้ในการประกอบอาชีพเกษตรให้แก่เกษตรกร/กลุม่

เกษตรกร  

คณะท างาน/

คณะ

ผู้ปฏิบัติงาน

เครือข่ายระดับ

อ าเภอและ 

สกจ.ตาก 
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แนวทางพฒันา/โครงการ/กจิกรรม 

วตัถปุระสงค ์

แหลง่

งบประมาณ 

(บาท) 

การด าเนนิงาน ปงีบประมาณ 2564 
หนว่ยงาน

รบัผดิชอบ 
แนวทางพฒันา โครงการ/กจิกรรม 

4. พัฒนาประสิทธภิาพ

การผลิตสินค้าเกษตร

ปลอดภยั ตอบสนอง

ความต้องการของ

ตลาด 

5. สร้างมูลค่าเพิ่ม และ

การลดต้นทุนในการ

ผลิตสินค้าเกษตร  

ให้สามารถแข่งขันได ้

6. พัฒนาระบบ

คมนาคมขนส่งและ

ศูนย์กลางในการ

รวบรวมผลผลิตและ

กระจายสินค้าเกษตร 

5. กิจกรรมพัฒนา

ศักยภาพการแก้ไข

ปัญหาเกษตรกร 

เพื่อรับฟังความคิดเห็น 

หาข้อสรุปประเด็นปัญหา

ที่มีผลกระทบต่อการ

ประกอบอาชีพ

เกษตรกรรมของ

เกษตรกร และการ

บริหารจัดการของ

องค์กรเกษตรกร  

รวบรวม วเิคราะห์สภาพ

ปัญหา เสนอหน่วยงานที่

เกี่ยวข้องด าเนินการ

แก้ไขปัญหา 

หมายเหต ุ: 

ขับเคลื่อน 

โดยคณะท างาน/

คณะผู้ปฏิบัติงาน

สภาเกษตรกร  

ซึ่งเบิกค่าใช้จ่าย

ค่าตอบแทน  

ในหมวดงบ

ด าเนินงาน 

     ระดมความคิดเห็นของเกษตรกร สมาชิกสภา

เกษตรกรจังหวัด ผู้แทนองค์กรเกษตร เพื่อให้ได้ประเด็น

ปัญหาหรือแนวทางพัฒนา ป้องกัน แก้ไข อาทิ การแก้ไข

ปัญหาภัยแล้งและการพัฒนาแหล่งน้ า จังหวัดตาก, ราคา

ผลผลิตเกษตรตกต่ า, การแก้ไขปัญหาโรคระบาดในสัตว์, 

การแก้ไขปัญหาศัตรูพืชระบาด, การส่งเสริมอาชีพให้

สอดคล้องกับบริบทพื้นที่ ฯลฯ 

     ประสานข้อมูลจากผู้แทนเกษตรกรระดับต าบล ผู้แทน

เกษตรกรระดับหมู่บ้าน ผู้ประสานงานเครือข่าย เพื่อให้ได้

ข้อมูลปัญหา แนวทางการแก้ไขปัญหา กรป้องกัน/แก้ไขที่

หลากหลายรอบด้าน 

     ส่งเสริมการตลาดสินค้าเกษตรออนไลน์ให้กับ

เกษตรกร/กลุ่มเกษตรกร 

      

สภจ.ตาก 

สกจ.ตาก 

คณะท างาน/

คณะ

ผู้ปฏิบัติงาน

เครือข่ายระดับ

อ าเภอ และ

หน่วยงานที่

เกี่ยวข้อง 
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     ประเดน็ยทุธศาสตร์แผนแมบ่ทเพือ่พฒันาเกษตรกรรม    :   ยทุธศาสตรท์ี ่4 การแกไ้ขปญัหาหนีส้นิภาคการเกษตร และการสรา้งความเขม้แขง็ 

                                                                    การบรหิารจดัการดา้นกองทนุการเกษตร 

 

แนวทางพฒันา/โครงการ/กจิกรรม 

วตัถปุระสงค ์

แหลง่

งบประมาณ 

(บาท) 

การด าเนนิงาน ปงีบประมาณ 2564 
หนว่ยงาน

รบัผดิชอบ 
แนวทางพฒันา โครงการ/กจิกรรม 

1. การเสนอแนะแนว

ทางการเข้าถึงแหล่งทุน 

และการแก้ไขปัญหาหนี้สิน

ของเกษตรกร 
 

2 ใช้มาตรการ/กลไก

ภาครัฐด้านการเกษตร 

ที่มีอยู่ให้สามารถช่วยเหลือ

เกษตรกรได้อย่างครบ

วงจรและลดความซ้ าซ้อน 

1. กิจกรรมพฒันาศักยภาพ

การแก้ไขปัญหาเกษตรกร 

(ขับเคลื่อนการด าเนนิการ

แก้ไขปัญหาหนี้สิน

เกษตรกร) 

บูรณาการหน่วยงานที่

เกี่ยวข้องขับเคลื่อนการ

แก้ไขปัญหาหนี้สินให้แก่

เกษตรกร 

หมายเหต ุ: 

ใช้งบประมาณใน

หมวดงบ

ด าเนินงาน 

ของ สกจ.ตาก 

 

      ส านักงานสภาเกษตรกรจังหวดัตาก ประสาน

หน่วยงานทีเ่กี่ยวข้อง อาทิ ส านักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนา

เกษตรกรจังหวดัตาก, ส านักงานอยัการคุ้มครองสิทธแิละ

ช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดจีังหวดั, ส านักงาน

ยุตธิรรมจงัหวัด, ส านักงานบังคับคดจีังหวดั ฯลฯ บูรณาการ

ประสานการแก้ไขปัญหาหนี้สนิ ใหค้ าแนะน า ช่องทาง 

มาตรการ/กลไก ภาครัฐที่มีอยู่ในการแก้ไขปัญหาหนี้สินและ

ความไมเ่ป็นธรรมให้แก่เกษตรกร ตลอดจนน าเสนอปัญหา

และข้อเสนอแนวทางแก้ไขหนี้สินและการไม่ได้รับความ 

เป็นธรรม เสนอคณะกรรมการ/อนุกรรมการ และหรือ 

หน่วยงานทีเ่กี่ยวข้องพิจารณาหารอืก าหนดแนวทาง/

มาตรการแก้ไขปัญหาให้แก่เกษตรกรในพืน้ที่   

     สภาเกษตรกรจังหวดัตากได้จดัท าข้อเสนอเพื่อการ

แก้ไขปัญหาหนี้สินเกษตรกร เสนอหน่วยงานทีเ่กี่ยวข้อง

พิจารณา 

สภจ.ตาก 

และ

หน่วยงานที่

เกี่ยวข้อง 
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ส่วนที่ 2 
 

 โครงการจัดท าแผนพัฒนาเกษตรกรรม 
ระดับต าบลกิจกรรมประชาสัมพันธ์การด าเนินการ 
จัดท าแผนพฒันาเกษตรกรรมและกิจกรรมส่งเสริม 
การปลูกไผ่เป็นพืชเศรษฐกิจทางเลือก ต าบลโป่งแดง  

 กิจกรรมบูรณาการขับเคล่ือนการพัฒนาและแก้ไข 
ปัญหาด้านการเกษตร          

 กิจกรรมการประชุมสภาเกษตรกรจังหวัด    

 กิจกรรมการสร้างเครือข่ายสภาเกษตรกรและการ 
สื่อสารประชาสัมพันธ์   

 กิจกรรมจดัท าข้อเสนอเชิงนโยบายเพื่อการพัฒนา 
แก้ไขปัญหาเกษตรกรรมระดับจังหวดั    
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ผลการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
 

กิจกรรมภายใตยุ้ทธศาสตรส์ภาเกษตรกรแหง่ชาติ  
และแผนปฏิบตัิงานของสภาเกษตรกรจงัหวัดตาก ปี พ.ศ.2564 

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

เพื่อให้การด าเนินงานตามบทบาทหน้าที่ของสภาเกษตรกรจังหวัด ซึ่งก าหนดไว้ตาม

พระราชบัญญัติสภาเกษตรกรแห่งชาติ พ.ศ. 2553 มาตรา 33 เป็นไปเพื่อเกษตรกรอย่างแท้จริง น าไปสู่การ

พัฒนาภาคเกษตรกรรมและระบบเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศอย่างยั่งยืนในอนาคต บรรลุตามเจตนารมณ์

ของรัฐธรรมนูญในการจัดตั้งสภาเกษตรกรแห่งชาติ เพื่อท าหน้าที่เป็นตัวแทนของเกษตรกร ในการด าเนิน

กิจกรรมต่างๆ เกี่ยวกับภาคเกษตรกรรม  

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 สภาเกษตรกรจังหวัด ได้ด าเนินกิจกรรมภายใต้ยุทธศาสตร์

สภาเกษตรกรแห่งชาติและภายใต้แผนการปฏิบัติงานของสภาเกษตรกรจังหวัด รวมทั้งสิ้น 1 โครงการ/ 

4 กิจกรรม ประกอบด้วย 

1.  โครงการจัดท าแผนพัฒนาเกษตรกรรมระดับต าบล 

    1.1 กิจกรรมระดมความเห็นปัญหา/ความต้องการด้านการเกษตรและการส ารวจข้อมูล 

                          สภาพเศรษฐกิจครัวเรือนเกษตรกร เพื่อจัดท าแผนพัฒนาเกษตรกรรมระดับต าบล 

                      1.2 กิจกรรมประชาสัมพันธ์การด าเนินการจัดท าแผนพัฒนาเกษตรกรรม และกิจกรรม 

                            ส่งเสริมการปลูกไผ่เป็นพืชเศรษฐกิจทางเลือก ต าบลโป่งแดง 

2.  กิจกรรมบูรณาการขับเคลื่อนการพัฒนาและแก้ไขปัญหาด้านการเกษตร 

3.  กิจกรรมการประชุมสภาเกษตรกรจังหวัด 

4.  กิจกรรมการสร้างเครือข่ายสภาเกษตรกรและการส่ือสารประชาสัมพันธ์ 

    - การทบทวนและจัดท าแผนพัฒนาเกษตรกรรมจังหวัดตาก ปี พ.ศ. 2564 - 2568 

5.  กิจกรรมจัดท าข้อเสนอเชิงนโยบายเพื่อการพัฒนาแก้ไขปัญหาเกษตรกรรมระดับจังหวัด 
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          โครงการจัดท าแผนพัฒนาเกษตรกรรมระดับต าบล      

พระราชบัญญัติสภาเกษตรกรแห่งชาติ พ.ศ. 2553 ก าหนดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ประการ

หนึ่งคือ “เพื่อสนับสนุนสิทธิและการมีส่วนร่วมของเกษตรกรในการก าหนดนโยบายและวางแผนการพัฒนา

เกษตรกรรมอย่างเป็นระบบ เพื่อให้รัฐรักษาเสถียรภาพด้านราคาและความมั่นคงในอาชีพเกษตรกรรม  

เพิ่มศักยภาพและยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกรให้ดีขึ้นทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมืองอย่าง

ต่อเนื่องให้เป็นไปเพื่อเกษตรกรอย่างแท้จริง” ปัจจุบันเกษตรกรที่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมโดยส่วนใหญ่ 

ยังเป็นเกษตรกรรายย่อยที่มีฐานะยากจน และประสบปัญหาอุปสรรคนานัปการ อาทิ ขาดแคลนน้ า 

เพื่อท าการเกษตร ไม่มีที่ดินท ากิน หรือท ากินใน ที่ดินไม่มีเอกสารสิทธ์ิ หรือมีที่ดินท ากินน้อย ไม่เพียงพอ  

ต่อการประกอบอาชีพเลี้ยงครอบครัว ดินเสื่อมโทรม ขาดความอุดมสมบูรณ์ ขาดพันธ์ุพืชที่ดีมีคุณภาพ  

ขาดองค์ความรู้ เทคโนโลยี นวัตกรรมทางการเกษตรใหม่ๆ รวมถึงเงินทุน เพื่อการเพิ่มศักยภาพการผลิต

และแปรรูปผลผลิตเพิ่มมูลค่า เมื่อมีผลผลิตออกสู่ตลาดพร้อมกันหรือใกล้เคียงกัน ท าให้ผลผลิตล้นตลาด 

ผนวกกับการขาดการรวมกลุ่มที่เข้มแข็ง และยังผลิตและขายผลผลิตในรูปวัตถุดิบ การแปรรูปมีน้อย จึงท า

ให้ถูกกดราคารับซื้อ บางฤดูกาลยังประสบปัญหาภัยธรรมชาติ ฝนแล้ง น้ าท่วม โรค - แมลง ศัตรูพืชระบาด 

ผลผลิตเสียหาย ท าให้ขาดรายได้และมีหนี้สินเพิ่มพูนตามมา การด าเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวข้างต้นให้แก่

เกษตรกร นอกจากจะเป็นหน้าที่ความรับผิดชอบของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์แล้ว 

จ าเป็นจะต้องได้รับการสนับสนุนช่วยเหลือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้วย ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคีเครือข่าย

ภาคประชาสังคม นอกจากนี้ เพื่อให้เกิดการพัฒนาและแก้ปัญหาของเกษตรกรอย่างยั่งยืน จะต้องส่งเสริม  

ให้เกิดกระบวนการร่วมคิด วิเคราะห์ และแสวงหาแนวทางการพัฒนาแก้ปัญหาของเกษตรกร ด้วยตัวของ

เกษตรกรเอง เพราะจะเป็นผู้ที่เข้าใจปัญหาความต้องการของตนเองดีที่สุด สภาเกษตรกรแห่งชาติ จึงได้

ริเริ่มให้สภาเกษตรกรจังหวัดต่างๆ จัดให้มีเวทีส าหรับเกษตรกร ที่จะได้ร่วมคิด วิเคราะห์ ประเด็นปัญหา

ความต้องการของตนเอง พร้อมคิดหาแนวทางการพัฒนา การแก้ไขปัญหาความต้องการดังกล่าว  

ซึ่งประกอบด้วยปัญหาความเดือดร้อนด้านหนี้สิน ด้านแหล่งน้ าเพื่อการเกษตร ด้านที่ดินท ากิน ด้านราคา

สินค้าเกษตร ด้านสวัสดิการเกษตรกร สิทธิเกษตรกรและการไม่ได้รับความเป็นธรรม และด้านสังคมหรือ

คุณภาพชีวิตเกษตรกร เป็นต้น แล้วสรุปรวมจัดท าเป็นแผนพัฒนาเกษตรกรรมต าบล พร้อมโครงการ/

กิจกรรม ที่จะด าเนินการเพ่ือการพัฒนาแก้ไขปัญหาในพื้นที่ต าบล  

  ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 สภาเกษตรกรแห่งชาติได้ปรับทิศทางในการจัดท าแผนพัฒนา

เกษตรกรรมต าบลใหม่ โดยมุ่งเน้นให้ความส าคัญกับชุมชนในการน าความรู้และทรัพยากรในพื้นที่ มาผลิต

เป็นสินค้าและบริการ เพื่อเพิ่มศักยภาพของเศรษฐกิจฐานรากให้สามารถสร้างและกระจายรายได้สู่ชุมชน  
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สนับสนุนสินค้าชุมชนและยกระดับวิสาหกิจชุมชนให้มีความเข้มแข็ง สร้างชุมชนที่น่าอยู่ สร้างพลังในชุมชนและ 

สร้างเครือข่ายชุมชนที่เข้มแข็ง พร้อมทั้งส่งเสริมบทบาทภาคเอกชนในการช่วยพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจฐานราก

ตามนโยบายของรัฐบาล มีการแต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนการบูรณาการแผนพัฒนาเกษตรกรรมชุมชน 

เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้แก่เกษตรกรเศรษฐกิจฐานรากแบบมีส่วนร่วม บูรณาการระดับส่วนกลาง ประกอบด้วย

บุคลากรจากสภาเกษตรกรแห่งชาติและหน่วยงานร่วมบูรณาการ อาทิ ส านักงานกองทุนสร้างเสริมสุขภาพ,  

สภาบันพัฒนาองค์กรชุมชน, สภาองค์กรชุมชน, กรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน, กรมเจรจาการค้าระหว่าง

ประเทศ, กรมส่งเสริมการเกษตร, กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, มหาวิทยาลัยแม่โจ้, 

บริษัท ทีโอที จ ากัด มหาชน และมีการแต่งตั้งคณะท างานในระดับจังหวัด คือ คณะกรรมการขับเคลื่อนและ

พัฒนาแผนการเกษตรกรรมต าบล เพื่อร่วมกันขับเคลื่อนแผนพัฒนาเกษตรกรรมต าบล/ชุมชน เป็นเครื่องมือ 

ในการสร้างความเข้มแข็งแบบมีส่วนร่วม ด้วยเครือข่ายชุมชน มุ่งเน้นให้การด าเนินงานเข้า ถึงและสามารถ

สนับสนุนเกษตรกรในพื้นที่ระดับหมู่บ้านต าบลให้มีส่วนร่วมมากขึ้นกว่าเดิม ร่วมกับการประสานการด าเนินงาน

ร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน หน่วยงานภาครัฐในระดับอ าเภอ จังหวัด ก าหนดแนวทางแก้ไขปัญหาและ

พัฒนาการเกษตรในพื้นที่ต าบลเป้าหมายได้ตรงกับความต้องการ และผ่านการมีส่วนร่วมจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 

  ส านักงานสภาเกษตรกรจังหวัดตาก ได้จัดท าแผนพัฒนาเกษตรกรรมต าบลโป่งแดง 

ภายใต้แผนงานยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคมของส านักงานสภาเกษตรกร

แห่งชาติ มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพเศรษฐกิจชุมชนพื้นถ่ินสู่การจัดการตนเองด้านการเกษตร 

ปรับเปลี่ยนแนวทางการพัฒนาเกษตรที่เหมาะสม ตามศักยภาพของพื้นที่ และเกิดแนวทางการแก้ปัญหา

เกษตรกรแบบมีส่วนร่วม โดยการจัดท าแผนพัฒนาเกษตรกรรมต าบลโป่งแดงครั้งนี้ ส านักงานสภาเกษตรกร

จังหวัดตาก ได้ขับเคลื่อนการด าเนินงานโครงการจัดท าแผนพัฒนาเกษตรกรรมต าบลโป่งแดง ภายใต้

แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม โดยได้ด า เนินกิจกรรม

ภายใต้โครงการฯ รวม 2 กิจกรรม ประกอบด้วย  

1. กิจกรรมระดมความเห็นปัญหา/ความต้องการด้านการเกษตรและการส ารวจข้อมูล

สภาพเศรษฐกิจครัวเรือนเกษตรกรเพื่อจัดท าแผนพัฒนาเกษตรกรรมระดับต าบล 

2. กิจกรรมประชาสัมพันธ์การด าเนินการจัดท าแผนพัฒนาเกษตรกรรมและกิจกรรม

ส่งเสริมการปลูกไผ่เป็นพืชเศรษฐกิจทางเลือก ต าบลโป่งแดง 
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    กิจกรรมระดมความเห็นปัญหา/ความต้องการด้านการเกษตร และการ

ส ารวจข้อมูลสภาพเศรษฐกิจครัวเรือนเกษตรกรเพื่อจัดท าแผนพัฒนา

เกษตรกรรมระดับต าบล 

     เครือข่ายสภาเกษตรกรจังหวัดตาก, พนักงานส านักงานสภาเกษตรกรจังหวัดตาก, 
เครือข่ายสภาองค์กรชุมชน และองค์การบริหารส่วนต าบลโป่งแดง อ าเภอเมืองตาก จังหวัดตาก ร่วมกัน

ด าเนินการส ารวจข้อมูลสภาพเศรษฐกิจครัวเรือนเกษตรกร รวมทั้งสิ้น 245 ราย ตลอดจนระดมความเห็น

ปัญหาและความต้องการด้านการเกษตรของเกษตรกรพื้นที่ต าบลโป่งแดง ผลการวิเคราะห์และประมวล

ประเด็นปัญหาและความต้องการพัฒนาด้านการเกษตร ต าบลโป่งแดง สรุปประเด็นส าคัญ 5 ประเด็น ดังนี้ 

 1. ปัญหาแหล่งน้ าเพ่ือการเกษตร 

 2. ที่ดินท ากิน/เอกสารสิทธ์ิ 

 3. ปัญหาราคาผลผลิตทางการเกษตร 

 4. ปัญหาหนี้สินและแหล่งทุน 

 5. การฟื้นฟูและใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ  

  ส าหรับพืช/สัตว์เศรษฐกิจพื้นที่ต าบลโป่งแดง ได้แก่ ข้าว, มันส าปะหลัง, ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ 

และโคเนื้อ ซึ่งจากผลส ารวจพบว่า การปลูกข้าวของเกษตรกรส่วนมากปลูกไว้เพื่อการบริโภค และขายผลผลิต

ที่เหลือจากเก็บไว้บริโภคแล้ว รายได้ภาคเกษตรเฉลี่ย 220,260.78 บาท/ครัวเรือน/ปี หากนับรวมรายได้

นอกภาคเกษตรด้วย ครัวเรือนเกษตรกรจะมีรายได้เฉลี่ยเท่ากับ 311,943.19 บาท/ครัวเรือน/ปี ในขณะที่

รายจ่ายครัวเรือนเฉลี่ยเท่ากับ 250,864.41 บาท/ครัวเรือน/ปี คิดเป็นรายได้สุทธิครัวเรือนเกษตรกรเท่ากับ 

61,079.05 บาท/ครัวเรือน/ปี อย่างไรก็ตาม จากการวิเคราะห์รายรับนอกภาคเกษตรโดยหักรายได้ที่ได้รับ

การช่วยเหลือจากภาครัฐ อาทิ เงินช่วยเหลือจากสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา-19, เงินช่วยเหลือภาค

เกษตรจากโครงการประกันรายได้ผลผลิตทางการเกษตรซึ่งคิดเป็นเงิน เฉลี่ย 36,862.66 บาท/ครัวเรือน/ปี 

จะส่งผลให้ครัวเรือนเกษตรกรมีรายได้สุทธิลดลงเหลือเพียง 24,216.39 บาท/ครัวเรือน/ปี  
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 ภายใต้แผนพัฒนาเกษตรกรรมต าบลโป่งแดง ที่สภาเกษตรกรจังหวัดตากได้ร่วมกับ

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและมีผู้มีส่วนได้เสีย วิเคราะห์ประเด็นปัญหาและความต้องการพัฒนาด้านการเกษตร 

ต าบลโป่งแดง สามารถก าหนด วิสัยทัศน์ ประเด็นยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้  

วิสัยทัศน์     ปัจจัยการผลิตทางการเกษตรสมบูรณ์ เกษตรกรมีรายได้ที่มั่นคงและยั่งยืน  

ยุทธศาสตร์ที่ 1 : พัฒนาและบริหารจัดการแหล่งน้ าเพื่อการเกษตร 

เป้าประสงค์ 1) แก้ไขปัญหาภัยแล้ง การขาดแคลนน้ าเพ่ือการเกษตรในพื้นที่ต าบลโป่งแดง 

  2) ระบบชลประทานเพื่อการเกษตรได้รับการพัฒนา ปรับปรุงให้มีประสิทธิภาพ มีความ

เหมาะสมกับสภาพพ้ืนที่ และครอบคลุมพื้นที่การเกษตรอย่างทั่วถึง 

กลยุทธ์  กลยุทธ์ที่ 1 :  การพัฒนาและจัดหาแหล่งน้ าต้นทุนเพื่อบรรเทาปัญหาภัยแล้ง  

    การขาดแคลนน้ า เพื่อการเกษตร 

กลยุทธ์ที่ 2 :  พัฒนาและปรับปรุงระบบชลประทานเพื่อการเกษตรให้มีประสิทธิภาพและ

เป็นไปอย่างทั่วถึงเหมาะสมกับสภาพพ้ืนที่ 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 : ส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิเกษตรกรให้มีกรรมสิทธิ์และสิทธิที่ดินเกษตรกรรม  

เป้าประสงค์ 1) เกษตรกรได้รับการแก้ไขปัญหาที่ดินท ากินในเขตพื้นที่ป่า ทั้งในเชิงของการบริหารจัดการ

และสิทธิในการใช้ประโยชน์ที่ดิน 

  2) เกษตรกรที่ขาดแคลนที่ดินท ากิน ได้รับการจัดสรรที่ดินอย่างเหมาะสม มีการจัดท า

โฉนดชุมชน โดยการผลักดันของเครือข่ายสภาองค์กรชุมชนต าบลโป่งแดง 

กลยุทธ์  กลยุทธ์ที่ 1 :  ประสานบูรณาการหน่วยงานภาครัฐน ามาตรการ / กลไกการแก้ไข 

                            ปัญหากรรมสิทธ์ิ สิทธิ ในที่ดินท ากินในเขตพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ  

                            ป่าแม่สลิด - โป่งแดง 

  กลยุทธ์ที่ 2 :  การจัดสรรที่ดินท ากินและการจัดท าโฉนดชุมชนโดยขบวนการชุมชน 

    จัดการตนเอง 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 : พัฒนาศักยภาพการหารายได้เกษตรกร 

เป้าประสงค์ เกษตรกรมีขีดความสามารถในการแข่งขันและการจัดการสินค้าเกษตร เสริมสร้างความ

เข้มแข็งและพัฒนาศักยภาพการหารายได้ให้แก่เกษตรกร เพื่อรายได้ที่มั่นคงและยั่งยืน ส่งเสริมการผลิต

สินค้าเกษตรให้เหมาะสมกับบริบทพื้นที่ และการปลูกพืชทางเลือกที่สามารถตอบสนองความต้องการ 

ของตลาด 
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กลยุทธ์  กลยุทธ์ที่ 1 :  การปรับเปลี่ยนโครงสร้างการผลิตสินค้าเกษตรให้เหมาะสมกับบริบท   

                                     พื้นที ่

  กลยุทธ์ที่ 2 :  การพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร การสร้างมูลค่าเพิ่ม  

                                     ผลผลิตสินค้าเกษตร และการปลูกพืชทางเลือกที่สามารถตอบสนอง 

                                     ความต้องการของตลาด 

 
 

ยุทธศาสตรท์ี ่4 : อนุรักษ ์ฟื้นฟ ูทรัพยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม เพื่อสร้างสมดุลในระบบนิเวศน์

           และความอุดมสมบูรณ์ของปัจจัยการผลิตทางการเกษตรอย่างยั่งยืน 

เป้าประสงค์ 1) ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม ตลอดจนปัจจัยการผลิตทางการเกษตรได้รับการ

พัฒนา ปรับปรุง และฟื้นฟูให้มีความอุดมสมบูรณ์อย่างมีประสิทธิภาพและทั่วถึง 

  2) ระบบนิเวศน์มีความสมดุล โดยการอนุรักษ์ ฟื้นฟู ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

อย่างจริงจัง และปัจจัยการผลิตทางการเกษตรมีความอุดมสมบูรณ์อย่างยั่งยืน 

กลยุทธ์  กลยุทธ์ที่ 1 :  การอนุรักษ์ ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  

 กลยุทธ์ที่ 2 :  สนับสนุนแนวทางสร้างป่าสร้างรายได้ ในการบริหารจัดการพื้นที่ป่าไม้และ 

                                               ป่าชุมชน 

 

ภาพกระบวนการจดัท าแผนพฒันาเกษตรกรรมต าบลโปง่แดง อ าเภอเมอืงตาก จงัหวดัตาก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การคดัเลอืกต าบลเปา้หมาย 

การหารอืระหวา่งประธานสภาเกษตรกรจงัหวดัตาก หวัหนา้ส านกังานสภาเกษตรกรจงัหวดัตาก  

ประธานเครอืขา่ยสภาองคก์รชมุชนจงัหวดัตาก เจา้หนา้ทีจ่ากสภาบนัพฒันาองคก์รชมุชน องคก์รมหาชน (ภาคเหนอื)  

และเจา้หนา้ทีส่ านกังานสภาเกษตรกรจงัหวดัตาก 
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การประชุมคณะท างานสภาเกษตรกรอ าเภอเมืองตาก เพื่อพิจารณาด้านความพร้อมของ

ต าบลโป่งแดง ส าหรับคัดเลือกเป็นต าบลเป้าหมายในการขับเคลื่อนโครงการจัดท าแผนพัฒนาเกษตรกรรม

ระดับต าบล ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  

 

การหารอืระหวา่งนายกองคก์ารบรหิารสว่นต าบลโปง่แดง หวัหนา้ส านกังานสภาเกษตรกรจงัหวดัตาก  

และเจา้หนา้ทีข่องทัง้สองหนว่ยงาน พรอ้มทัง้ชีแ้จงการบวนการจดัท าแผนพฒันาเกษตรกรรมระดบัต าบล 

การประชมุคณะท างานสภาเกษตรกรอ าเภอเมอืงตาก 
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การประชุมสภาเกษตรกรจังหวัดตาก ครั้งที่ 5/2563 เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2563 ได้

เห็นชอบคัดเลือกต าบลโป่งแดง อ าเภอเมืองตาก จังหวัดตาก เป็นต าบลเป้าหมายในการขับเคลื่อนโครงการ

จัดท าแผนพัฒนาเกษตรกรรมระดับต าบล ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และมอบหมายคณะท างานด้าน

ยุทธศาสตร์ฯ และนายประนอม อ่อนนุ่ม สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดตาก ร่วมกับ ส านักงานสภาเกษตรกร

จังหวัดตาก บูรณาการภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในการจัดท าแผนพัฒนาเกษตรกรรมต าบลโป่งแดง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การประชุมคณะท างานด้านยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนแผนพัฒนาเกษตรกรรมและ

งบประมาณ ครั้งที่ 2/2563 เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2563 คณะท างานฯ ได้รับมอบหมายให้ขับเคลื่อนโครงการ

จัดท าแผนพัฒนาเกษตรกรรมระดับต าบล ต าบลโป่งแดง และร่วมบูรณาการภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ที่ประชุม  

ได้มีมติเห็นชอบให้เสนอสภาเกษตรกรจังหวัดตาก พิจารณาผู้แทนองค์กร/หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมเป็น

คณะท างานจัดท าแผนพัฒนาเกษตรกรรมต าบลโป่งแดง เพิ่มเติม ได้แก่  

 

การประชมุสภาเกษตรกรจงัหวดัตาก 

การประชมุคณะท างานดา้นยทุธศาสตรก์ารขบัเคลือ่นแผนพฒันาเกษตรกรรมและงบประมาณ 
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1. นายสุรสีห์ ประเสริฐศรี สื่อมวลชนท้องถ่ิน 

2. นายอนงค์ ปันอาจ อนุกรรมการกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรจังหวัดตาก  

3. น.ส.จีรนันท์ ยายะวงษ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน องค์การบริหารส่วนต าบลโป่งแดง  

4. นางเย็น เฟื่องดี เครือข่ายองค์กรชุมชนต าบล (สภาองค์กรชุมชน) 

การประชุมสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดตาก ครั้งที่ 6/2563 เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2563 

เห็นชอบแนวทางการจัดท าแผนพัฒนาเกษตรกรรมต าบลโป่งแดง โดยมีองค์ประกอบคณะท างานจัดท า

แผนพัฒนาเกษตรกรรมต าบลโป่งแดง ดังนี้ 

- นายประนอม อ่อนนุ่ม สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดตาก ต าบลโป่งแดง  

- นายสุรสีห์ ประเสริฐศรี นักประชาสัมพันธ์ท้องถ่ิน  

- นายอนงค์ ปันอาจ รองประธานคณะอนุกรรมการกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรจังหวัดตาก 

- นางสาวจีรนันท์ ยายะวงษ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน องค์การบริหารส่วนต าบลโป่งแดง  

- นางเย็น เฟื่องดี เครือข่ายองค์กรชุมชนต าบลโป่งแดง (สภาองค์กรชุมชน)  

- นายศุภกร พรมมิน หัวหน้าส่วนยุทธศาสตร์การเกษตร ส านักงานสภาเกษตรกรจังหวัดตาก 

- นางสาวกัญญา ชาวส้าน นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ ส านักงานสภาเกษตรกร

จังหวัดตาก 

โดยมอบหมายให้ฝ่ายเลขานุการฯ ประสานผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ร่วมด าเนินงาน

ขับเคลื่อนในพื้นที่ต าบลโป่งแดงเพิ่มเติม โดยคณะท างานฯ ดังกล่าว ได้เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ การ

จัดการความรู้เพื่อพัฒนาวิทยากรกระบวนการ มาตรฐานเกษตรคุณธรรมและนักจัดกระบวนการจัดท า

แผนพัฒนาเกษตรกรรม สู่ความยั่งยืน ระหว่างวันที่ 2-4 ธันวาคม 2563 ณ ห้องประชุม อาคาร 8 วิทยาลัย

เกษตรและเทคโนโลยีสุโขทัย อ าเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การอบรมเชงิปฏบิตักิารฯ 
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การส ารวจขอ้มลูสภาพเศรษฐกจิครวัเรอืนเกษตรกร ตลอดจนระดมความเหน็ปญัหาและความตอ้งการดา้นการเกษตร

ของเกษตรกรพืน้ทีต่ าบลโปง่แดง ในชว่งระหวา่ง เดอืนธนัวาคม 2563 - มกราคม 2564 
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การประชมุสภาองคก์ารบรหิารสว่นต าบลโปง่แดง 

สภาเกษตรกรจงัหวดัตากรว่มประชมุสมาชกิองคก์ารบรหิารสว่นต าบลโปง่แดง เพือ่น าเสนอผลการวเิคราะห์ 

สภาพเศรษฐกจิครวัเรอืนเกษตรกรและขอ้เสนอแนวทางพฒันาดา้นการเกษตรพืน้ทีต่ าบลโปง่แดง 
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     กิจกรรมประชาสัมพันธ์การด าเนินการจัดท าแผนพัฒนาเกษตรกรรมและ

กิจกรรมส่งเสริมการปลูกไผ่เป็นพืชเศรษฐกิจทางเลือก ต าบลโป่งแดง  

 วันที่  11 มีนาคม 2564 สภาเกษตรกรจังหวัดตาก จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์การ

ด าเนินการจัดท าแผนพัฒนาเกษตรกรรมต าบลโป่งแดง และกิจกรรมส่งเสริมการปลูกไผ่เป็นพืชเศรษฐกิจ

ทางเลือก ณ สวนไผ่ นายประนอม อ่อนนุ่ม หมู่ที่ 2 ต าบลโป่งแดง อ าเภอเมืองตาก จังหวัดตาก โดยมี

กลุ่มเป้าหมายผู้เข้าร่วมกิจกรรมฯ ได้แก่ เครือข่ายเกษตรกร สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดตาก ตัวแทน

สมาชิกองค์การบริหารส่วนต าบลโป่งแดง ผู้น าชุมชน เกษตรกร ยุวเกษตรกร (นักเรียนโรงเรียนบ้านโป่งแดง) 

พื้นที่ต าบลโป่งแดง รวมทั้งสิ้นกว่า 200 คน วัตถุประสงค์การจัดกิจกรรมเพื่อเผยแพร่การขับเคลื่อนการ

ด าเนินงานจัดท าแผนพัฒนาเกษตรกรรมต าบลโป่งแดง อ าเภอเมืองตาก จังหวัดตาก ภายใต้แผนงาน

ยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม ในกิจกรรมฯ ดังกล่าว สภาเกษตรกร

จังหวัดตากได้น าผลวิเคราะห์และประมวลผลสภาพเศรษฐกิจครัวเรือนเกษตรกรต าบลโป่งแดง และแนวทาง

พัฒนาภาคเกษตรกรรมต าบลโป่งแดงน าเสนอให้เกษตรกรในพื้นที่ทราบ และได้น าประเด็นเรื่องการส่งเสริม

การปลูกไผ่เป็นพืชเศรษฐกิจทางเลือก มาน าร่องในการพัฒนาอาชีพและแก้ไขปัญหาด้านการเกษตร  

เพื่อปรับเปลี่ยนโครงสร้างการผลิตสินค้าเกษตรให้เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ และเพื่อให้ผลผลิตสินค้าเกษตร

เปน็ที่ต้องการของตลาด (ปรับเปลี่ยนพื้นที่ท านาซึ่งได้รายได้สุทธิเฉลี่ยต่อไร่น้อยมาก) 
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ในกิจกรรมฯ ได้แบ่งฐานการเรียนรู้ออกเป็น 4 ฐาน ประกอบด้วย 1) ฐานการเรียนรู้เรื่อง

พันธ์ุไผ่ 2) ฐานการเรียนรู้การเพาะพันธ์ุไผ่ 3) ฐานการเรียนรู้การเพาะปลูกและการดูแลรักษา และ 4) ฐาน

การเรียนรู้การใช้ประโยชน์จากไผ่ โดยได้รับเกียรติจาก สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดตาก นายประนอม 

อ่อนนุ่ม เกษตรกรต้นเรื่องพื้นที่ต้นแบบต าบลโป่งแดง, นายสมเพชร สุริยวงษ์ สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัด

ตาก (ผู้ทรงคุณวุฒิ) และนายบัณฑิต ทองศรี จากชมรมผู้ปลูกไผ่จังหวัดอุตรดิตถ์ ร่วมเป็นวิทยากรให้ความรู้ 

ทั้งนี้ ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้มีโอกาสลงมือปฏิบัติด้วยตนเอง และได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกับวิทยากรผู้มี

ประสบการณ์จริง อนึ่ง กิจกรรมฯ ข้างต้น เป็นการบูรณาการงานร่วมกันระหว่างสภาเกษตรกรจังหวัดตาก

และภาคีเครือข่าย ไม่ว่าจะเป็น องค์การบริหารส่วนต าบลโป่งแดง , โรงเรียนบ้านโป่งแดง, เครือข่ายองค์กร

ชุมชน, สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชนภาคเหนือ และบริษัทเอกชนในพื้นที่จังหวัดตากร่วมให้การสนับสนุน

กิจกรรมฯ   

  นอกจากนี้ สภาเกษตรกรจังหวัดตากได้ร่วมกับองค์การบริหารส่วนต าบลโป่งแดง น าผลที่

ได้จากการจัดท าแผนพัฒนาเกษตรกรรมต าบลโป่งแดง น าไปจัดท าข้อเสนอโครงการส่งเสริมการปลูกไผ่เชิง

พาณิชย์เพื่อเป็นพืชเศรษฐกิจทางเลือกส าหรับเกษตรกร ภายใต้แผนงาน/โครงการที่มีวัตถุประสงค์เพื่อฟื้นฟู

เศรษฐกิจและสังคม เพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์

การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พ.ศ. 2563 และได้รับงบประมาณสนับสนุนเพื่อด าเนินงาน

โครงการฯ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รวมทั้งสิ้น 1,026,700 บาท ทั้งนี้ โครงการฯ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้

เกษตรกรที่ปลูกพืชเชิงเดี่ยว เช่น ข้าวนาปี มันสาปะหลัง ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ลดพื้นที่การปลูกลงและหันมา

ปรับเปลี่ยนแนวคิดปลูกพืชเศรษฐกิจทางเลือกปลูกไผ่เชิงพาณิชย์  เพื่อยกระดับศักยภาพของชุมชนฐานราก 

ทั้งด้านเศรษฐกิจ (การผลิต การแปรรูป การตลาด) สังคมและสิ่งแวดล้อม ก าหนดเป้าหมายเกษตรกร 

เข้าร่วมโครงการฯ จ านวน 200 ราย พื้นที่ด าเนินการ 100 ไร่ 
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กจิกรรมขบัเคลือ่นการพฒันาอาชพีและแกป้ญัหาดา้นการเกษตรฯ “เวทรีะดมความเหน็ปญัหาและความตอ้งการ 

ดา้นการเกษตร และการสง่เสรมิการปลกูไผเ่ปน็พชืเศรษฐกจิทางเลอืก”  

เพือ่ขยายผลแนวทางการพฒันาอาชพีเกษตรกรรม ภายใตแ้ผนพฒันาเกษตรกรรมต าบลโปง่แดง  

เมือ่วนัที ่11 มนีาคม 2564 ณ สวนไผ ่นายประนอม ออ่นนุม่ หมูท่ี ่2 ต าบลโปง่แดง อ าเภอเมอืงตาก 
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เวทีกิจกรรมส่งเสริมการปลูกไผ่เป็นพืช เศรษฐกิจทางเลือก ภายใต้โครงการจัดท า

แผนพัฒนาเกษตรกรรมต าบลโป่งแดง สภาเกษตรกรจังหวัดตากได้ร่วมบูรณาการกับหน่วยงานต่าง ๆ ได้แก่ 

องค์การบริหารส่วนต าบลโป่งแดง ผู้น าชุมชน เครือข่ายสภาองค์กรชุมชนจังหวัดตาก สถาบันพัฒนาองค์กร

ชุมชนภาคเหนือ และคุณบัณฑิต ทองศรี (ชมรมผู้ปลูกไผ่จังหวัดอุตรดิตถ์) ร่วมน าเสนอองค์ความรู้ให้แก่

เกษตรกรและผู้สนใจจากหลากหลายพื้นที่ ทั้งด้านการรวมกลุ่ม การพัฒนาองค์ความรู้อาชีพเกษตรกรรม 

รวมไปถึงการฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ ซึ่งเครือข่ายสภาองค์กรชุมชนจะได้น าเรื่องการปลูกไผ่ไปน าร่อง 

ในพื้นที่ป่าชุมชนต าบลโป่งแดง ในเขตพื้นที่ซึ่งกันไว้เป็นป่าเศรษฐกิจให้แก่ชุมชนต่อไป 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หนว่ยงานรว่มบรูณาการ โครงการจดัท าแผนพฒันาเกษตรกรรมต าบลโปง่แดง 
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  กิจกรรมบูรณาการขับเคลื่อนการพัฒนาและแก้ไขปัญหา 
       ด้านการเกษตร 

  ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 สภาเกษตรกรจังหวัดตากได้บูรณาการความร่วมมือกับ

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในระดับพื้นที่ ในการขับเคลื่อนการด าเนินงานเพื่อพัฒนาและแก้ปัญหาด้านการเกษตร

ให้แก่เกษตรกรในพื้นที่จังหวัดตาก รวม 5 กิจกรรม/โครงการ ดังนี้ 

  1. โครงการส่งเสริมแปลงเกษตรอัจฉริยะเพื่อยกระดับการเกษตรจังหวัดตาก 

  2. กิจกรรมบูรณาการการน านวัตกรรมการปรับปรุงพันธ์ุมันส าปะหลังพันธ์ุแวกซี่มาใช้ใน

การพัฒนาการผลิตมันส าปะหลังให้แก่เกษตรกรในพื้นที่จังหวัดตากเพื่อเพิ่มศักยภาพการหารายได้และวาง

แผนการผลิตให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาด 

  3. กิจกรรมการบูรณาการความร่วมมือขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ าต้นทุน 

ต าบลแม่ปะ อ าเภอแม่สอด จังหวัดตาก 

  4. กิจกรรมประสานการแก้ปัญหาหนี้สินและการไม่ได้รับความเป็นธรรมของเกษตรกร 

  5. โครงการพัฒนาระบบให้เอกชนสามารถเป็นหน่วยงานส่งเสริม MSME ปีงบประมาณ 2563 

     โครงการส่งเสริมแปลงเกษตรอัจฉริยะเพื่อยกระดับการเกษตรจังหวัดตาก 

  สืบเนื่องจากในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 สภาเกษตรกรจังหวัดตาก ได้จัดท าข้อเสนอ

โครงการส่งเสริมแปลงเกษตรอัจฉริยะเพื่อยกระดับการเกษตรจังหวัดตาก วงเงินงบประมาณ 1,067,600 บาท 

เสนอส านักงานเกษตรจังหวัดตาก พิจารณารับเป็นหน่วยรับงบประมาณสนับสนุนการด าเนินงานโครงการฯ 

ดังกล่าว ภายใต้กรอบนโยบายการฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ เพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟื้นฟู

เศรษฐกิจและสังคม ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  

  ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ส านักงานสภาเกษตรกรจังหวัดตาก ได้รับการประสานงาน

จากส านักงานเกษตรจังหวัดตาก แจ้งว่าได้รับการจัดสรรงบประมาณเพื่อด าเนินงานโครงการส่งเสริมแปลง

เกษตรอัจฉริยะ เพื่อยกระดับการเกษตรจังหวัดตากตามที่สภาเกษตรกรจังหวัดตากเสนอ โดยเดือนพฤษภาคม 

2564 เจ้าหน้าที่ส านักงานเกษตรจังหวัดตากร่วมกับตัวแทนสภาเกษตรกรจังหวัดตาก ลงพื้นที่เตรียมความพร้อม

กลุ่มเกษตรกรและพื้นที่เป้าหมายในการด าเนินงานฯ ซึ่งสภาเกษตรกรจังหวัดตากเป็นผู้พิจารณาคัดเลือกแจ้ง

รายชื่อเข้าร่วมโครงการฯ จ านวน 20 กลุ่มๆ ละ 9 ราย รวมทั้งสิ้น 180 ราย โดยได้จัดฝึกอบรมและกระบวน 

การเรียนรู้หลักสูตรการใช้น้ าอย่างมีประสิทธิภาพและการใช้พลังงานทดแทนในแปลงเกษตรอัจฉริยะ  

เพื่อยกระดับการเกษตรจังหวัดตาก ให้แก่เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฯ รวม 4 รุ่น ดังนี้ 

2 
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วนัที ่ อ าเภอ เป้าหมายเกษตรกร (ราย) พืน้ทีด่ าเนนิการ (แหง่) 

28 – 29 มิ.ย. 64 

 

เมืองตาก 27 3 

บ้านตาก 18 2 

2 ส.ค. 64 เมืองตาก 45 5 

3 ส.ค. 64 เมืองตาก 27 3 

สามเงา 9 1 

วังเจ้า 9 1 

4 ส.ค. 64 แม่สอด 9 1 

แม่ระมาด 9 1 

ท่าสองยาง 9 1 

พบพระ 9 1 

อุ้มผาง 9 1 

รวม 4 รุ่น 9 อ าเภอ 180 20 

 
โดยการด าเนินการจัดฝกึอบรมฯ รุ่นที่ 1 – 4 ด าเนินการในรูปแบบ ดังนี้ 

 1) รุ่นที่ 1 ด าเนินการจัดท าอบรมฯ ณ ฉัตรชัยคันทรีฮิลล์รีสอร์ท อ าเภอสามเงา จังหวัดตาก 

 2) รุ่นที่ 2 – 3 ด าเนินการจัดท าอบรมฯ ณ บ้านไร่ไอละมุน หมู่ที่ 4 ต าบลไม้งาม อ าเภอเมืองตาก 

จังหวัดตาก โดยปรับแผนการฝึกอบรมฯ เหลือระยะเวลาเพียง 1 วัน เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาด

ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 

 3) รุ่นที่ 4 ด าเนินการฝึกอบรมฯ ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ณ ห้องประชุมส านักงานสภาเกษตรกร

จังหวัดตาก โดยปรับแผนการฝึกอบรมฯ เหลือระยะเวลาเพียง 1 วัน เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาด

ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 

  นอกจากนี้ ภายใต้กิจกรรมการด าเนินงานโครงการส่งเสริมแปลงเกษตรอัจฉริยะเพื่อ

ยกระดับการเกษตรจังหวัดตาก ได้สนับสนุนเครื่องสูบน้ าพลังงานแสงอาทิตย์ จ านวน 20 ชุด ในพื้นที่

ด าเนินงานฯ 20 แห่ง  เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและลดต้นทุนการผลิตให้กับกลุ่มเกษตรกร โดยการ

ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่เหมาะสมเพื่อใช้บริหารจัดการฟาร์มเกษตรอัจฉริยะด้านการจัดการน้ า

ในแปลงของเกษตรกรด้วย 
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กจิกรรมการฝกึอบรมและกระบวนการเรยีนรูห้ลกัสตูรการใชน้้ าอยา่งมปีระสทิธภิาพและการใชพ้ลงังานทดแทน 

ในแปลงเกษตรอจัฉรยิะเพือ่ยกระดบัการเกษตรจงัหวดัตาก รุน่ที ่1 

เมือ่วนัที ่28 – 29 มถินุายน 2564 ณ ฉตัรชยัคนัทรฮีลิลร์สีอรท์ อ าเภอสามเงา จงัหวดัตาก 

วนัที ่23-25 พฤษภาคม 2564 นางสาวโสภาพรรณ กาสมสนั ประธานสภาเกษตรกรจงัหวดัตาก และพนกังานส านกังาน 

สภาเกษตรกรจงัหวดัตาก รว่มกบัเจา้หนา้ทีส่ านกังานเกษตรจงัหวดัตาก ลงพืน้ทีส่ ารวจและเตรยีมความพรอ้มกลุม่เกษตรกร

เปา้หมายในการด าเนนิงาน “โครงการสง่เสรมิแปลงเกษตรอจัฉรยิะเพือ่ยกระดบัการเกษตรจงัหวดัตาก” 
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กจิกรรมการฝกึอบรมและกระบวนการเรยีนรูห้ลกัสตูรการใชน้้ าอยา่งมปีระสทิธภิาพและการใชพ้ลงังานทดแทน 

ในแปลงเกษตรอจัฉรยิะเพือ่ยกระดบัการเกษตรจงัหวดัตาก รุน่ที ่4  

เมือ่วนัที ่4 สงิหาคม 2564 ณ หอ้งประชมุส านกังานสภาเกษตรกรจงัหวดัตาก  

ศาลากลางจงัหวดัตาก อ าเภอเมอืง จงัหวดัตาก 

กจิกรรมการฝกึอบรมและกระบวนการเรยีนรูห้ลกัสตูรการใชน้้ าอยา่งมปีระสทิธภิาพและการใชพ้ลงังานทดแทน 

ในแปลงเกษตรอจัฉรยิะเพือ่ยกระดบัการเกษตรจงัหวดัตาก รุน่ที ่2 – 3  

เมือ่วนัที ่2 – 3 สงิหาคม 2564 ณ บา้นไรไ่อละมนุ หมูท่ี ่4 ต าบลไมง้าม อ าเภอเมอืงตาก จงัหวดัตาก 
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    กิจกรรมบูรณาการการน านวัตกรรมการปรับปรุงพันธุ์มันส าปะหลงั พนัธุแ์วกซี่

มาใช้ในการพัฒนาการผลิตมันส าปะหลัง ให้แก่เกษตรกรในพื้นที่จังหวัดตาก  

เพื่อเพิ่มศักยภาพการหารายได้และวางแผนการผลิตให้สอดคล้องกับความ

ต้องการของตลาด 

  สภาเกษตรกรจังหวัดตากบูรณาการความร่วมมือกับบริษัท ไทยวา จ ากัด ส่งเสริมและ

พัฒนาอาชีพเกษตรกรรมให้แก่เกษตรกรพื้นที่จังหวัดตาก โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดความยั่งยืนในการ

การประกอบอาชีพเกษตร และเพิ่มรายได้ให้แก่ครัวเรือนเกษตรกร โดยในเบื้องต้นสภาเกษตรกรจังหวัดตาก 

น าโดย นางสาวโสภาพรรณ กาสมสัน ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดตาก และตัวแทนสมาชิก/คณะท างาน  

สภาเกษตรกรจังหวัดตาก ได้ประชุมหารือร่วมกับผู้แทน บริษัท ไทยวา เพื่อรับฟังแนวนโยบายการส่งเสริม

และแนวทางการให้การสนับสนุนเกษตรกรของบริษัท ไทยวา จ ากัด ในการประชุมสภาเกษตรกรจังหวัดตาก 

ครั้งที่ 3/2564 เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2564 และได้มีการประชุมหารือเพื่อก าหนดแนวทางการส่งเสริมและ

พัฒนาอาชีพให้แก่เกษตรกรในพื้นที่จังหวัดตาก ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ร่วมกันอีกหลายครั้ง กระทั้ง ได้

ก าหนดแนวทางส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกรเพื่อความยั่งยืนในอาชีพในระยะเริ่มแรกร่วมกัน 4 ประเด็น ดังนี้ 

    1) การเพิ่มศักยภาพในการหารายได้ให้แก่เกษตรกร เพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืนใน

การประกอบอาชีพเกษตรกรรม 

    2) บริษัท ไทยวา จ ากัด มีนโยบายการส่งเสริมการเพาะปลูกและรับซื้อมันส าปะหลังและ 

ถ่ัวเขียวผิวมัน โดยยินดีใหก้ารสนับสนุนองค์ความรู้และเป็นตลาดรองรับผลผลิตให้แก่เกษตรกรที่เพาะปลูกพืช

ดังกล่าว 

    3) บริษัท ไทยวา จ ากัด มีนโยบายส่งเสริมปลูกมันส าปะหลังพันธ์ุแวกซี่ โดยจะสนับสนุน

ท่อนพันธ์ุมันส าปะหลังพันธ์ุแวกซี่ ให้แก่เกษตรกร/กลุ่มเกษตรกร ที่สนใจทดลองปลูกในแปลงน าร่อง ในเขต

พื้นที่จังหวัดตากเพิ่มเติม นอกเหนือจากที่ได้ทดสอบปลุกน าร่องในพื้นที่ต าบลแม่ปะ อ าเภอแม่สอด จังหวัด

ตาก ร่วมกับคณะท างานสภาเกษตรกรจังหวัดตาก 

    4) บริษัท ไทยวา จ ากัด มีเมล็ดพันธ์ุถ่ัวเขียวผิวมันพันธ์ุ KUML4 สนับสนุนให้แก่เกษตรกร 

พื้นที่จังหวัดตากที่สนใจ แจ้งรายชื่อ – จ านวนพื้นที่เพาะปลูก ผ่านส านักงานสภาเกษตรกรจังหวัดตาก โดย

ก าหนดเงื่อนไขการรับซื้อถ่ัวเขียวคืนในราคากิโลกรัมละ 20 บาท 

  ผลจากการบูรณาการด าเนินงานร่วมกับ บริษัท ไทยวา จ ากัด ข้างต้น มีกลุ่มเกษตรกร 

จ านวน 2 กลุ่ม ได้รับการสนับสนุนมันส าปะหลังพันธุ์แวกซี่  เพื่อเป็นแปลงน าร่องทดสอบความเหมาะสมของ

สภาพพ้ืนที่ก่อนขยายผลให้แก่เกษตรกร รวม 2 แห่ง ประกอบด้วย 

    - แปลงทดลองปลูกมันส าปะหลังพันธ์ุแวกซี่ คณะท างานสภาเกษตรกรอ าเภอ 

แม่สอดและคณะท างานสภาเกษตรกรอ าเภอพบพระ จ านวน 10 ไร่ ณ ต.แม่ปะ อ.แม่สอด จ.ตาก 

   - แปลงทดลองปลูกมันส าปะหลังพันธ์ุแวกซี่ กลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกมันส าปะหลัง

แปลงใหญ่บ้านทรัพย์สมบูรณ์ จ านวน 10 ไร่ ณ ต.วังประจบ อ.เมืองตาก จ.ตาก  
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นอกจากนี้ กลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกมันส าปะหลังแปลงใหญ่บ้านทรัพย์สมบูรณ์ยังได้มีการ

เชื่อมโยงจ าหน่ายผลผลิตมันส าปะหลังพันธ์ุทั่วไป ให้แก่บริษัท ไทยวา จ ากัด เพิ่มเติมด้วย โดยก าหนดปริมาณ

มันส าปะหลังที่สามารถส่งจ าหน่ายให้แก่โรงงานฯ ในช่วงเดือนกันยายน  - ธันวาคม 2564 ได้ไม่น้อยกว่า

เดือนละ 100 ตัน 

  ส าหรับการส่งเสริมปลูกถ่ัวเขียวให้แก่เกษตรกรในพื้นที่จังหวัดตาก มีเกษตรกรแจ้งความ

ประสงค์เพาะปลูกถั่วเขียว แบ่งเป็น 2 ช่วงการเพาะปลูก คือ 

  1) เดือน ก.ค. – ส.ค. 64   รวม 20 ราย  พื้นที่   189 ไร่ 

  2) เดือน เม.ย. – พ.ค. 65  รวม 50 ราย พื้นที่ 1,500 ไร่ 

อนึ่ง บริษัท ไทยวา จ ากัด แจ้งเงื่อนไขการส่งเสริมและรับซื้อผลผลิตถ่ัวเขียว พันธ์ุ KUML 4 ไว้ในเบื้องต้น 

ดังนี้ 

   • ประกันราคารับซื้อถ่ัวเขียว 20 บาท 

  • บริษัทฯ แจกเมล็ดพันธุ์ ฟรี 

  • มีค าแนะน า นักวิชาการดูแลตลอดการปลูก 

  • เมล็ดพันธ์ุ KUML 4  เป็นเมล็ดพันธ์ ปลอดโรค 

  • “ไรโซเบี่ยม” เพื่อเพิ่มผลผลิต งานวิจัยของ ม.สุรนารี ส าหรับถ่ัวเขียวโดยเฉพาะไม่เสีย 

                     ค่าใช้จ่าย 

  • จัดหาเครื่องมือ/เครื่องจักร ในราคาควบคุม 

  - โดรน พ่น ปุ๋ย ยา 50 บาท/ไร่ 

  - รถเก็บเกี่ยว 500 บาท/ไร่ 

  - เครื่องแยกสิ่งเจือปน ไม่คิดค่าใช้จ่าย 
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การประชมุสภาเกษตรกรจงัหวดัตาก ครัง้ที ่3/2564 

หารอืแนวทางสง่เสรมิและพฒันาอาชพีเกษตรกรรมใหแ้กเ่กษตรกรพืน้ทีจ่งัหวดัตาก  

รว่มกบัผูแ้ทนบรษิทั ไทยวา จ ากดั เมือ่วนัที ่10 มถินุายน 2564  ณ ส านกังานสภาเกษตรกรจงัหวดัตาก 

ประชมุแนวทางการสง่เสรมิการปลูกมนัส าปะหลงัพนัธุแ์วกซี ่และถัว่เขยีว พนัธุ ์KUML4 ผา่นระบบอเิล็กทรอนกิส ์

โดยมตีวัแทนกลุม่เกษตรกรทีส่นใจเขา้รบัฟงัแนวทางการสง่เสรมิจากผูแ้ทนบรษิทั ไทยวา จ ากดั  

เมือ่วนัที ่5 กรกฎาคม 2564 ณ ส านกังานสภาเกษตรกรจงัหวดัตาก  
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เมือ่วนัที ่5 สงิหาคม 2564 ผูแ้ทนบรษิทั ไทยวา จ ากดั  พรอ้มดว้ยพนกังานส านกังานสภาเกษตรกรจงัหวดัตาก 

ลงพืน้ทีส่ ารวจแปลงน ารอ่งปลกูมนัส าปะหลงัพนัธุแ์วกซี ่และสง่มอบตน้พนัธุม์นัส าปะหลงัพนัธุแ์วกซี ่จ านวน 16,000 ตน้ 

ใหแ้ก่กลุม่เกษตรกรผูป้ลกูมนัส าปะหลงัแปลงใหญบ่า้นทรพัยส์มบรูณ ์ต.วงัประจบ อ.เมอืงตาก จ.ตาก 
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     กิจกรรมการบูรณาการความร่วมมือขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ า

ต้นทุน ต าบลแม่ปะ อ าเภอแม่สอด จังหวัดตาก 

  สืบเนื่องจากการประชุมคณะท างานสภาเกษตรกรอ าเภอแม่สอด ครั้งที่ 2/2563  

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 26 พฤศจิกายน 2563 ณ วิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์และแปรรูปผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ  

หมู่ที่ 2 ต าบลแม่ปะ อ าเภอแม่สอด จังหวัดตาก ที่ประชุมมีการทบทวนการจัดท าแผนพัฒนาเกษตรกรรม

ระดับจังหวัด (พื้นที่อ าเภอแม่สอด) และได้หารือแนวทางการพัฒนาอ่างเก็บน้ าห้วยลึกในโครงการ

พระราชด าริ โดยมีมติเห็นชอบจากกลุ่มผู้ใช้น้ าให้จัดหาแนวทางการเพิ่มปริมาณน้ าเข้าอ่างเก็บน้ าห้วยลึก  

ซึ่งการจะเพิ่มปริมาณน้ าเข้าไปจะต้องเข้าไปด าเนินการซ่อมแซมท่อส่งน้ าขนาด 30 เซนติเมตร ซึ่งเป็น

ทรัพย์สินของทางอ าเภอแม่สอดในโครงการต าบลละ 5 ล้านบาท (ด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559) 

แต่ท่อส่งน้ าดังกล่าวไม่สามารถใช้งานได้ เพื่อเป็นการเพิ่มศักยภาพการส่งน้ าเข้าอ่างเก็บน้ าห้วยลึก จากน้ า

ต้นทุนห้วยหินฝน ทางกลุ่มผู้ใช้น้ าได้สนับสนุนงบประมาณ จ านวน 100,000 บาท เพื่อจัดซื้อท่อส่งน้ าขนาด  

60 เซนติเมตร เพื่อมาปรับปรุงเส้นทางการวางท่อให้น้ าสามารถไหลผ่านลงสู่อ่างเก็บน้ าห้วยลึกได้ 

  สภาเกษตรกรจังหวัดตาก น าโดยนางสาวโสภาพรรณ กาสมสัน ประธานสภาเกษตรกร

จังหวัดตาก และคณะท างานสภาเกษตรกรอ าเภอแม่สอด ได้บูรณาการความร่วมมือหารือแนวทางการ

แก้ไขและพัฒนาอ่างห้วยลึก / อ่างห้วยแม่สอด ร่วมกับกลุ่มผู้ใช้น้ าห้วยลึก/คณะกรรมการคณะอนุรักษ์ป่าต้น

น้ าและป่าชุมชน ต าบลแม่ปะ อ าเภอแม่สอด จังหวัดตาก โดยมีผู้แทนหน่วยทั้งภาครัฐและประชาชนเข้าร่วม 

ในการเสนอความเห็นและร่วมกันขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหา ผลจากการหารือและระดมความเห็นข้างต้น  

ได้น ามาซึ่งการขับเคลื่อนการด าเนินงานแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ าต้นทุน ต าบลแม่ปะ อ าเภอแม่สอด 

จังหวัดตาก ดังนี้ 

  1) กลุ่มผู้ใช้น้ าอ่างห้วยลึกและคณะกรรมการผู้ใช้น้ าอ่างเก็บน้ าห้วยลึกในโครงการพระราช

ด าริ ได้เข้าไปส ารวจพื้นที่ป่าต้นน้ า ป่าห้วยหินฝน ห้วยปะแล้ง และได้ด าเนินการจัดซื้อท่อน้ าขนาด  

60 เซนติเมตร เพื่อน ามาปรับปรุงซ่อมแซมจุดที่น้ าไม่สามารถไหลผ่านได้ โดยผู้น าชุมชน ก านัน/ผู้ใหญ่ 

คณะกรรมการผู้ใช้น้ าด าเนินการขุดท่อปรับปรุงซ่อมแซมท่อส่งน้ าคู่ และท่อส่งน้ าของชลประทาน บางจุดที่น้ า

ไม่สามารถไหล่ผ่านท าให้น้ าสามารถไหลลงอ่างเก็บน้ าห้วยลึกได้เพ่ิมปริมาณมากกว่าปีผ่านๆ มา  

  2) ส านักงานสภาเกษตรกรจังหวัดตาก ให้การสนับสนุนในการจัดท าข้อเสนอโครงการเพื่อ

ขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากอ า เภอแม่สอด เพื่อใช้ท าบ่อดักตะกอนให้กับกลุ่มผู้ใช้น้ าและ

คณะกรรมการผู้ใช้น้ าอ่างเก็บน้ าห้วยลึกในโครงการพระราชด าริ โดยอ าเภอแม่สอดได้อนุมัติงบประมาณให้

จ านวน 80,000 บาท เพื่อด าเนินการพร้อมกับการปรับปรุงซ่อมแซมส่งน้ าจากอ่างห้วยหินฝนมายังอ่างห้วยลึก 

  3) ประธานกลุ่มเกษตรกรผู้ใช้น้ าอ่างเก็บน้ าห้วยลึกในโครงการพระราชด าริ คณะท างาน

สภาเกษตรกรระดับอ าเภอแม่สอด ได้ร่วมกันจัดท าหนังสือขอติดตามความก้าวหน้าการจัดท าโครงการอ่าง

เก็บน้ าห้วยปะแล้ง เสนอต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
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  4) ส านักงานสภาเกษตรกรจังหวัดตาก ให้การสนับสนุนในการจัดท าโครงการให้กับทาง

กลุ่มผู้ใช้น้ าและคณะกรรมการผู้ใช้น้ าอ่างเก็บน้ าห้วยลึกในโครงการพระราชด าริ “โครงการปลูกป่าเฉลิม

พระเกียรติ” โดยได้ด าเนินการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติเมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม 2564 มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม

ปลูกป่าทั้งภาครัฐและเอกชนและประชาชนในพื้นที่ประมาณ 100 ราย  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
การประชมุคณะท างานสภาเกษตรกรระดบัอ าเภอแมส่อด 

วนัที ่26 พฤศจกิายน 2563 
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การส ารวจปา่ตน้น้ ารว่มกบัคณะกรรมการกลุม่ผูใ้ชน้้ าอ่างเกบ็น้ าหว้ยลกึ 
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การซอ่มทอ่น้ าขนาด 30 และ 60 เชนตเิมตร 
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น้ าตน้ทนุ หว้ยหนิฝน  

หลงัจากซอ่มทอ่เสรจ็ ทดลองการปลอ่ยน้ า ปรากฏวา่ปรมิาณน้ าไหลเพิม่ขึน้กวา่เดมิ 

 

กจิกรรมปลกูปา่ 
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     กิจกรรมประสานการแก้ปัญหาหนี้สินและการไม่ได้รับความเป็นธรรมของ

เกษตรกร 

 ตามที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบแผนแม่บทพัฒนาเกษตรกรรม พ.ศ. 2560 – 2564  

ซึ่งเสนอโดยสภาเกษตรกรแห่งชาติ ในคราวประชุมเมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2560 โดยได้มอบหมายให้หน่วยงาน

ที่เกี่ยวข้อง น าไปประกอบเป็นแผนการปฏิบัติการตามแผนงานโครงการของแต่ละหน่วยงาน เพื่อมุ่งสู่เป้าหมาย

ของเกษตรกร “องค์กรเกษตรกรเครือข่ายเข้มแข็ง โครงสร้างพื้นฐานและการจัดการทั่วถึง เกษตรกร

พึ่งตนเองได้” และได้ก าหนดประเด็นยุทธศาสตร์ที่ส าคญัภายใต้แผนแม่บทที่ส าคัญไว้ 4 ประเด็น คือ 

 ยุทธศาสตร์ที ่1 การพัฒนาทรัพยากรบุคคลและความเข้มแข็งขององค์กรเกษตรกร 

 ยุทธศาสตร์ที ่2 การพัฒนาและคุ้มครองทรัพยากรการผลิตทางการเกษตร  

 ยุทธศาสตร์ที ่3 การพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตและการรักษาเสถียรภาพ 

   ด้านราคาสินค้าเกษตร 

 ยุทธศาสตร์ที ่4 การแกไขปัญหาหนี้สินภาคการเกษตรและการสร้างความเข้มแข็ง 

   การบริหารจัดการดา้นกองทุนการเกษตร 

  สภาเกษตรกรจังหวัดตาก พิจารณาแล้วเห็นว่ายุทธศาสตร์ที่ 1 – 3 มีหน่วยงานรับผิดชอบ 

ที่ชัดเจนในแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ แต่ในยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการแก้ไขปัญหาหนี้สินภาคการเกษตรนั้น  

ยังไม่มีหน่วยงานรับผิดชอบภารกิจดังกล่าวโดยตรง สภาเกษตรกรจังหวัดตาก จึงก าหนดให้ส านักงาน  

สภาเกษตรกรจังหวัดตากขับเคลื่อนกิจกรรมประสานการแก้ปัญหาหนี้สินและการไม่ได้รับความเป็นธรรม

ของเกษตรกร โดยเป็นหน่วยงานประสานการให้ความช่วยเหลือแก่เกษตรกรพื้นที่จังหวัดตาก ในประเด็น

ดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ ในปีงบประมาณ 2564 ส านักงานสภาเกษตรกรจังหวัดตากได้บูรณาการ

ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ ส านักงานยุติธรรมจังหวัดตาก/แม่สอด และส านักงาน

กองทุนฟื้นฟูและพัฒนาการเกษตรตาก เพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินและความไม่เป็นธรรมให้แก่เกษตรกร ดังนี้ 

  1) ส านักงานสภาเกษตรกรจังหวัดตากได้บูรณาการด าเนินงานร่วมกับส านักงานกองทุน

ฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรจังหวัดตาก ให้ค าปรึกษา/แนะน า ช่องทางการให้ความช่วยเหลือด้านหนี้สินแก่

เกษตรกรพื้นที่ต าบลแม่ปะ อ าเภอแม่สอด จังหวัดตาก รวมถึงส านักงานกองทุนฟื้นฟูฯ ยังได้ให้ความ

อนุเคราะห์รับขึ้นทะเบียนหนี้กับเกษตรกรที่ประสงค์ขอรับความช่วยเหลือด้านหนี้สิน ณ ศูนย์ ชรป. หมู่ที่ 2 

ต าบลแม่ปะ อ าเภอแม่สอด จังหวัดตาก ในเบื้องต้นมีเกษตรกรที่ประสงค์ยื่นขอขึ้นทะเบียนหนี้เพื่อขอรับความ

ช่วยเหลือจากกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร (กฟก.) รวมกว่า 15 ราย อนึ่งการด าเนินการบูรณาการแก้ไข

ปัญหาหนี้สินเกษตรกรข้างต้น สืบเนื่องมากจากข้อร้องทุกข์ของเกษตรกรที่มีหนี้สินกับสหกรณ์การเกษตร  

ซึ่ง ณ ปัจจุบัน อยู่ระหว่างถูกบังคับคดีตามค าพิพากษาศาลให้ช าระหนี้ให้สหกรณ์ สภาเกษตรกรจังหวัดตาก

ได้ขับเคลื่อนการด าเนินงานให้แก่เกษตรกรมาอย่างต่อเนื่อง ทั้งในกระบวนการขอความอนุเคราะห์ส านักงาน

บังคับคดีและสหกรณ์การเกษตรพิจารณาเจรจาไกล่เกลี่ยประนอมหนี้ การขอสหกรณ์การเกษตรพิจารณา 

 



 

49 
 

 

 

 

 

ขึ้นทะเบียนองค์กร/ปรับปรุงเพิ่มเติมรายชื่อสมาชิกสหกรณ์ไปยังส านักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร

จังหวัดตาก เพื่อให้เกษตรกรซึ่งเป็นสมาชิกของสหกรณ์การเกษตรมีสิทธ์ิขอรับความช่วยเหลือจาก กฟก.  

ได้ต่อไป 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

พนกังานส านกังานสภาเกษตรกรจงัหวดัตากรว่มกบัเจา้หนา้ทีส่ านกังานกองทนุฟืน้ฟฯู จงัหวดัตาก 

ลงพืน้ทีต่ าบลแมป่ะ อ าเภอแมส่อด จงัหวดัตาก เพือ่ใหค้ าแนะน า/ชอ่งทางการใหค้วามชว่ยเหลอืดา้นหนีส้นิ  

เมือ่วนัที ่7 กรกฎาคม 2564 
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  2) การจัดตั้งศูนย์ไกล่เกลี่ยภาคประชาชน เพื่อให้มีกลไกในการแก้ไขปัญหาข้อพิพาทให้แก่

เกษตรกรได้อย่างรวดเร็วและเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สภาเกษตรกรจังหวัดตากจึงมีมติเห็นชอบการ 

บูรณาการร่วมกับภาคประชาชน ซึ่งน าโดยนางสาวโสภาพรรณ กาสมสัน ยื่นหนังสือขอจัดตั้งศูนย์ไกล่เกลี่ย

ข้อพิพาทภาคประชาชนไปยังกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม และเห็นชอบให้ใช้อาคาร

ส านักงานสภาเกษตรกรจังหวัดตากเป็นที่ตั้งศูนย์ฯ โดยร้องขอให้ตัวแทนพนักงานส านักงานฯ เป็นฝ่าย

เลขานุการของคณะกรรมการศูนย์ไกล่เกลี่ยฯ ซึ่งประกอบด้วย 

                              1. นางสาวโสภาพรรณ กาสมสัน  ประธานคณะท างาน 

                              2. นายสวัสดิ์ โนนสูง   รองประธานคณะท างาน 

                              3. นายภราดร กานดา   เหรัญญิก 

                              4. นายสรุสีห์ ประเสริฐศรี  คณะท างาน 

                              5. นายศุภกร  พรมมิน   เลขานุการ    

 โดยกระทรวงยุติธรรมได้มีประกาศจัดตั้งศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชน (เลขทะเบียน 

สกช.ตก 010201) และกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพได้ด าเนินการจัดอบรมหลักสูตรทักษะการจัด

กระบวนการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท รุ่นที่ 8 ให้แก่ตัวแทนคณะท างานประจ าศูนย์ไกล่เกลี่ยฯ ระหว่างวันที่ 29-30 

มิถุนายน 2564 ณ ส านักงานยุติธรรมจังหวัดตาก ร่วมถึงได้เปิดศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชน  

ณ ส านักงานสภาเกษตรกรจังหวัดตาก บริเวณศาลากลางจังหวัด อ าเภอเมืองตาก จังหวัดตาก เมื่อวันที่  

10 สิงหาคม 2564 
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     โครงการพัฒนาระบบให้เอกชนสามารถเป็นหน่วยงานส่งเสริม MSME 

ปีงบประมาณ 2563 

 โครงการพัฒนาระบบให้เอกชนสามารถเป็นหน่วยงานส่งเสริม MSME ปีงบประมาณ 2563 

ระหว่างส านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) กับ ส านักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ 

(สกช.) เป็นโครงการที่จัดท าขึ้นเพื่อช่วยให้เกิดการจับคู่ระหว่าง ผู้ประกอบการ MSME ด้านการเกษตร และ 

ผู้ให้บริการทางธุรกิจ (Business Development Service : BDS) ในการพัฒนาธุรกิจของ MSME  

ด้านการเกษตรให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นในด้านที่ MSME ด้านการเกษตรต้องการ และเป็นรูปแบบการ

สนับสนุนที่เปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการ MSME สามารถเลือกใช้บริการด้านการพัฒนาประสิทธิภาพและ

ศักยภาพในการด าเนินธุรกิจที่เข้ามามีส่วนร่วมในการคิดกระบวนการด าเนินงาน ดังนั้น การด าเนินกิจกรรม

ดังกล่าวจึงไม่เป็นเพียงการช่วยเหลือ MSME ในการพัฒนาศักยภาพทางธุรกิจ แต่ยังเป็นการส่งเสริมให้

ภาครัฐมีต้นแบบของกระบวนการพัฒนาและสนับสนุนวิสาหกิจ MSME ของประเทศ ที่สามารถน ามา

ประยุกต์ใช้หรือต่อยอดเพ่ือการด าเนินการอย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นต่อไปในอนาคต 

ส าหรับพื้นที่จังหวัดตาก ส านักงานสภาเกษตรกรจังหวัดตากได้คัดเลือกบริษัท วิริยะกิจการ

เกษตร จ ากัด ซึ่งประกอบธุรกิจด้านการแปรรูปสินค้ากาแฟและโกโก้  เข้าร่วมโครงการพัฒนาระบบให้

เอกชนสามารถเป็นหน่วยงานส่งเสริม MSME โดยได้จับคู่กับผู้ให้บริการทางธุรกิจ บริษัท เพิ่มเพิ่ม จ ากัด  

ในมิติการพัฒนาธุรกิจของ MSMEs ด้านการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานสินค้าและบริการ โดย

มุ่งเน้นการบริการ ประกอบด้วย 

   1. จัดเก็บข้อมูลจากผู้ประกอบการ ให้ค าปรึกษาเชิงลึก 

 2. ออกแบบตราสินค้า 

 3. ออกแบบบรรจุภัณฑ์ 

 4. จัดท าซองบรรจุภัณฑ์เพื่อทดลองตลาด 

ภายใต้โครงการฯ ข้างต้น ส านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) 

สนับสนุนงบประมาณ ร้อยละ 90 ของค่ารับบริการจากผู้ให้บริการ วงเงิน 80,000 บาท คิดเป็นเงิน 

72,000 บาท และบริษัท วิริยะกิจการเกษตร จ ากัด สมทบเงิน ร้อยละ 10 คิดเป็นเงิน 8,000 บาท โดย

งบประมาณดังกล่าวใช้จ่ายเพื ่อด าเนินการจัดจ้างผู้ประกอบการ BDS ให้ด าเนินการตามความ

ต้องการด้านการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานสินค้าและบริการ 

ผลที่คาดว่าจะได้รับจากการพัฒนาคาดว่าจะท าให้ธุรกิจมีมูลค่าเพิ่มขึ้น สร้างรายได้

ให้กับผู้ประกอบการ และสินค้าเป็นที่รู ้จักของตลาดผู้บริโภคกาแฟ ทั้งนี ้ได้คาดการณ์และประเมิน

มูลค่าทางเศรษฐกิจก่อนและหลังการเข้าร่วมโครงการของผู้ประกอบการไว้เบื้องต้น ดังนี้  
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แนวโน้มมูลค่าทางเศรษฐกิจ 

 

ลักษณะบรรจุภัณฑ์/

ตราสินค้า/น้ าหนัก 

 

ก่อนพัฒนา 

(ราคา/บาท) 

 

หลังพัฒนา 

(ราคา/บาท) 

 

จ านวนกาแฟ/ 

บรรจุภัณฑ์ 

 

เปรียบมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ 

ก่อนและหลังการพัฒนา 

ก่อนการ

พัฒนาธุรกิจ 

หลังการ 

พัฒนาธุรกิจ 

1 กก./บรรจุซอง 480 บ./1 กก. 740 บ./ 1 กก. 800 กก./800 ถุง 384,000 592,000 

250 ก./บรรจุซอง 120 บ./250 ก. 190 บ./250 ก. 125 กก./500 ถุง 60,000 95,000 

100 ก./บรรจุซอง 50 บ./100 ก. 90 บ./100 ก. 50 กก./500 ถุง 25,000 45,000 

15 ก./บรรจุซองดรีบ 
15 บ./15 ก. 30 บ./15 ก. 7.5 กก./500 ถุง 7,500 15,000 

เปรียบมูลค่า ก่อนและหลังด าเนินการพัฒนา 476,500 747,000 

มูลค่าที่เพิ่มขึ้นหลังการพัฒนาจากงบประมาณที่สนับสนุน 72,000+8,000 270,500 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ลงพืน้ที ่บรษิทั วริยิะกจิการเกษตร จ ากดั อ.แมร่ะมาด จ.ตาก 
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  กิจกรรมการประชุมสภาเกษตรกรจังหวัด 

 

การปฏบิตังิานของสมาชกิสภาเกษตรกรจงัหวดัตาก 

ตามพระราชบญัญตัสิภาเกษตรกรแหง่ชาต ิพ.ศ. 2554 

การประชมุสภาเกษตรกรจงัหวดัตาก ปงีบประมาณ 2564 

(ตลุาคม 2563 - กนัยายน 2564) 

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

  ปีงบประมาณ 2564 ได้ด าเนินการจัดประชุมสภาเกษตรกรจังหวัด เพื่อปฏิบัติงานตาม

อ านาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติฯ ในการประชุมหารือ การเสนอนโยบายและแนวทางในการพัฒนาและ

แก้ไขปัญหาที่เกี่ยวข้องกับภาคเกษตรกรรม รวมทั้งราคาผลผลิตทางการเกษตรที่ไม่เป็นธรรมเพื่อเสนอ

ปัญหาต่อสภาเกษตรกรแห่งชาติ  รวมทั้งการพิจารณาแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ 

พ.ศ. 2564 ของส านักงานสภาเกษตรกรจังหวัดตาก รวมทั้งสิ้น 6 ครั้ง ดังนี้ 

- การประชุมสภาเกษตรกรจังหวัดตาก ครั้งที่ 5/2563  เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2563 

- การประชุมสภาเกษตรกรจังหวัดตาก ครั้งที่ 6/2563  เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2563  

       - การประชุมสภาเกษตรกรจังหวัดตาก ครั้งที่ 1/2564  เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 

       - การประชุมสภาเกษตรกรจังหวัดตาก ครั้งที่ 2/2564  เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2564  

- การประชุมสภาเกษตรกรจังหวัดตาก ครั้งที่ 3/2564  เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2564 

- การประชุมสภาเกษตรกรจังหวัดตาก ครั้งที่ 4/2564  เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2564 

การประชุมฯ ครั้งใดมีวาระหารือเกี่ยวข้องกับหน่วยงานอ่ืนๆ สภาเกษตรกรจังหวัดตาก  

ได้เรียนเชิญผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมหารือในการประชุมฯ เพื่ อให้สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัด 

ได้รับทราบข้อมูลข้อเท็จจริง ตลอดจนมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ อนึ่ง  

การประชุมสภาเกษตรกรจังหวัด มีวัตถุประสงค์หลักคือการน าข้อมูลปัญหาและความต้องการพัฒนาด้าน

การเกษตร ซึ่งได้รวบรวมจากผู้แทนเกษตรกรในแต่ละพื้นที่ หมู่บ้าน ต าบล ร่วมกันพิจารณาแนวทางแก้ไข

ปัญหาและพัฒนา ตลอดจนจัดท าแผนงาน/โครงการ และข้อเสนอเชิงนโยบาย ประสาน/เสนอ หน่วยงาน 

ที่เกี่ยวข้อง เพื่อพิจารณาช่วยเหลือเกษตรกร รวมถึงร่วมก าหนดกรอบแนวทางการด าเนินงานตามแผนงาน/

โครงการ ภายใต้ยุทธศาสตร์สภาเกษตรกรแห่งชาติร่วมกับส านักงานสภาเกษตรกรจังหวัดตากให้บรรลุ

เป้าหมายฯ และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อเกษตรกรพื้นที่จังหวัดตาก 

 

3 
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สรปุมตกิารประชมุสมาชกิสภาเกษตรกรจงัหวดัตาก ครัง้ที ่5/2563 

วันพุธที่ 28 ตุลาคม 2563 เวลา 09.00 – 16.00 น. 

ณ ห้องประชุมส านักงานสภาเกษตรกรจังหวัดตาก ศาลากลางจังหวัดตาก อ าเภอเมืองตาก จังหวัดตาก 

 

ระเบยีบวาระการประชมุ มตทิีป่ระชุม 

ระเบียบวาระการประชุมที่  2 

เรือ่งรบัรองรายงานการประชมุสมาชกิสภาเกษตรกรจงัหวดัตาก 

ครัง้ที ่4/2563 

      ตามหนังสือส านักงานสภาเกษตรกรจังหวัดตาก ที่ สกจ.ตก 

0208/ว539  ลงวันที่ 8 ต.ค. 63 ส่งรายงานการประชุมสภา

เกษตรกรจังหวัดตากครั้งที่ 4/2563 เม่ือวันที่ 21 ส.ค. 63  

ณ ห้องประชุมส านักงานสภาเกษตรกรจังหวัดตาก ให้สมาชิกสภา

เกษตรกรจังหวัดตากและผู้เข้าร่วมประชุมฯ ตรวจสอบเรียบร้อย

แล้ว ปรากฏว่าฝ่ายเลขานุการฯ ขอเพิ่มเติม ระเบียบวาระที่ 6.7 

หน้าที่ 21 เร่ืองความเห็นและข้อสังเกตกรณีข้อเสนอการจัดการ

ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ของสมาคมผู้ผลิตอาหารสัตว์ไทย  
 

ระเบียบวาระการประชุมที่  4 

4.1 ประชมุคณะอนกุรรมการพจิารณาเงนิกู้กองทนุพัฒนาสหกรณ์

จงัหวดัตาก ครัง้ที ่7 และ 8/2563  

     ทีป่ระชุมฯ ครั้งที่ 7/2563 มีสหกรณ์ย่ืนขอกู้เงินกองทุนพัฒนา

สหกรณ์ 1 สหกรณ์ (2 ค าขอกู้เงิน) และการประชุมฯ  

ครั้งที่ 8/2563 มีสหกรณ์ยื่นขอกู้เงินกองทุนพัฒนาสหกรณ์  

5 สหกรณ์ (7 ค าขอกู้เงิน) ทั้งนี้ จากการพิจารณารายงานงบ

การเงินของสหกรณ์การเกษตรพื้นที่จังหวัดตากพบว่า เกือบทุก

สหกรณ์มีความเสี่ยงในการประกอบธุรกิจค่อนข้างสูง เนื่องจาก

รายได้จากการรวบรวมผลผลิตสินค้าเกษตรซึ่งเป็นธุรกิจหลักของ

สหกรณ์ไม่ได้สร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรมากเท่าที่ควร และ

รายได้กว่าร้อยละ 50 เกิดจากการปล่อยเงินกู้และปัจจัยการผลิต

ให้แก่สมาชิกสหกรณ์ เม่ือสมาชิกสหกรณ์ประสบปัญหาด้านการ

ผลิตสินค้าเกษตรทั้งจากสถานการณ์ภัยธรรมชาติ โรคพืช และ

ราคาผลผลิตตกต่ า จึงกระทบต่อการด าเนินธุรกิจของสหกรณ์

เป็นอย่างมาก 

 

 

มติที่ประชุม 

รับรองรายงานการประชุมฯ  

ครั้งที่ 4/2563 

 

 

 

 

 

 

 

 

มติที่ประชุม 

1) รับทราบ 

2) มอบหมายส านักงานสภาเกษตรกร

จังหวัดตากช่วยสรุปปัญหาอุปสรรคและ

ข้อเสนอแนะการปรับปรุงกลไกการให้

ความช่วยเหลือด้านหนี้สินและที่ดินท ากิน

ของภาครัฐ สนับสนุนการปฏิบัติงานใน

ฐานะคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนา

ศักยภาพในการแข่งขันทางการเกษตร 

สิทธิเกษตรกร สิทธิที่ดินท ากิน สิทธิการ

เข้าถึงแหล่งทุน และหนี้สินเกษตรกร  

สภาเกษตรกรแห่งชาติ ให้แก่

ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดตาก 
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4.2 การประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาการเกษตรและ

สหกรณ์ ครั้งที่ 2/2563  

     สภาเกษตรกรจังหวัดตากน าเสนอและติดตามผลการ

ขับเคลื่อนการด าเนินงานตามข้อเสนอฯ 2 ประเด็น  

ประกอบด้วย 1) การแก้ไขปัญหาการบริหารจัดการลุ่มน้ าวัง 

2) ข้อเสนอให้น าพันธุ์มันส าปะหลัง ระยอง 15 ที่ให้เปอร์เซ็นต์

แป้งสูง และมีระยะเวลาปลูกแค่ 8 เดือน มาทดสอบปลูกใน

พื้นที่จังหวัดตาก ตามข้อเสนอของสมาชิกสภาเกษตรกร

จังหวัดตาก (ผู้ทรงคุณวุฒิด้านพืช) 

 

4.9 การประชมุเชิงปฏบิตักิารเชือ่มโยงสนิคา้และทอ่งเทีย่ว

ภมูภิาคในกลุม่ตลาด LIMEC ครัง้ที ่4/2563 และ  

ครัง้ที ่5/2563  

     ในการประชุมฯ ข้างต้น มีวาระหารือเรื่องการเช่ือมโยง

สินคาภูมิภาคในกลุ่มตลาด LIMEC Luangprabang – 

Indochina - Mawlamyine Economic Corridor  

และแนวทางการด าเนินนโยบายการท่องเที่ยว LIMEC  

 

4.10 การประชุมคณะกรรมการพัฒนาบรหิารงานยตุธิรรม

จงัหวดัตาก (กพยจ.) ครัง้ที ่4/2563  

     รายงานการขับเคลื่อนการด าเนินงาน ณ ปัจจุบัน จ.ตาก

ได้มีการจัดต้ังศูนย์ไกลเ่กลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชน  

ต.แม่จะเรา อ.แม่ระมาด จ.ตาก เมือ่วันที่ 30 ก.ค. 2563   

มีการจัดการความขัดแย้งในชุมชนไปแล้ว รวม 1 กรณี เรื่องการ

ครอบครองสทิธิในที่ดินท ากิน สปก. ทั้งนี้ ในส่วนของการจัดตั้ง

จัดตั้งศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชน ซึ่งประธานสภา

เกษตรกรจังหวัดตาก ในฐานะผู้ผา่นการฝึกอบรมหลักสูตรการ

ไกล่เกลี่ยข้อพิพาท ตามที ่กพยช. รับรอง ได้ร้องขอใหม้ีการ

จัดตั้งศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาท โดยขอใช้ส านักงานสภาเกษตรกร

จังหวัดตากเป็นที่ตั้งน้ัน ณ ปัจจุบนั ยังไมไ่ด้รับการติดต่อ

ประสานงานจากกรมคุม้ครองสทิธิและเสรีภาพแต่อย่างใด 

 

มติที่ประชุม 

1) รับทราบ  

2) เห็นชอบและมอบหมายให้ประธาน

คณะท างานด้านยุทธศาสตร์ฯ สภาเกษตรกร

จังหวัดตาก เรียนเชิญผู้แทนองค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่นซึ่งอยู่ในเขตพื้นที่ลุ่มน้ าวังจังหวัด

ตากเข้าร่วมหารือแนวทางแก้ไขปัญหาภัยแล้ง

ลุ่มน้ าวังในการประชุมคณะท างานด้าน

ยุทธศาสตร์ฯ สภาเกษตรกรจังหวัดตาก 

 

มติที่ประชุม 

1) รับทราบ  

2) เห็นชอบและรับรองความเห็นและข้อเสนอ

เพื่อการพัฒนาแหล่งท่องเท่ียวเช่ือมโยงกับ

สินค้าเกษตรท่ีประธานสภาเกษตรกรจังหวัด

ตากได้น าเสนอต่อ LIMEC 

 

 

มติที่ประชุม 

1) รับทราบ  

2) เห็นชอบและมอบหมายให้ส านักงานสภา

เกษตรกรจังหวัดตากร่วมบูรณาการด าเนินงาน

กับศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชน 

ซึ่งตั้งขึ้น ณ ส านักงานสภาเกษตรกรจังหวัด

ตาก โดยมอบหมายให้นายศุภกร พรมมิน  

ร่วมเป็นฝ่ายเลขานุการของคณะกรรมการ 

ศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชน 
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4.11 การประชมุเชงิปฏบิตักิารบคุลากร 

สภาเกษตรกรจงัหวดัภาคเหนอืตอนลา่ง  

สู่การคดิใหม ่มองไกล ก้าวไปดว้ยกนั  

     ในการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ บุคลากร

สภาเกษตรกรจังหวัดตากทั้งในส่วนของตัวแทน

สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดและพนักงาน

ส านักงานสภาเกษตรกรจังหวัด ได้ร่วมกัน

วิเคราะห์การด าเนินงานที่ผ่านมา รวมถึงการ

ก าหนดแนวทางการขับเคลื่อนงานในอนาคต 

ตามหลักการ 3 ข้อ คือ เรียนรู้อดีต, เข้าใจ

ปัจจุบนั, การก าหนดอนาคต 

 

ระเบียบวาระการประชุมที่  6 

6.1 (รา่ง) แผนการปฏบิตังิานและแผนการใช้

จา่ยงบประมาณ ประจ าปงีบประมาณ 2564 

ส านกังานสภาเกษตรกรจงัหวดัตาก 

    ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ส านักงาน

สภาเกษตรกรจังหวัดตาก ได้รับงบประมาณ

รวมท้ังสิ้น 1,389,674 บาท ประกอบด้วย 

     - แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างโอกาส

และความเสมอภาคในสังคม จ านวน 

1,368,374  บาท 

     - แผนยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการ

สร้างโอกาสและความเสมอภาคในสังคม 

(จัดท าแผนต าบล) จ านวน 36,000 บาท 

      

มติที่ประชุม 

1) รับทราบ  

2) มอบหมายสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดตากศึกษาข้อมูล

การถอดบทเรียนการด าเนินงานของสภาเกษตรกรจังหวัด

จากการประชุมเชิงปฏิบัติการบุคลากรสภาเกษตรกรจังหวัด

ภาคเหนือตอนล่าง สู่การคิดใหม่ มองไกล ก้าวไปด้วยกัน 

 

 

 

 

 

 

 

มติที่ประชุม 

1) รับทราบ  

2) เห็นชอบแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่าย

งบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ส านักงาน

สภาเกษตรกรจังหวัดตาก ตามที่ฝ่ายเลขานุการเสนอ 

3) เห็นชอบให้ส่งคืนวงเงินงบประมาณในการจัดหาครุภัณฑ์

เครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ จ านวน 15,000 บาท และ

มอบหมายให้ฝ่ายเลขานุการฯ เสนอขอครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

จากส านักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติเพิ่มเติม 

4) เห็นชอบและมอบหมายให้คณะท างานสภาเกษตรกร

ระดับอ าเภอ 9 อ าเภอ ระดมความเห็นและข้อเสนอด้าน

การเกษตรในภาพรวมระดับอ าเภอ เพื่อเป็นข้อมูลประกอบ 

การทบทวนและจัดท าแผนพัฒนาเกษตรกรรมระดับจังหวัด 

5) เห็นชอบและมอบหมายคณะท างานด้านยุทธศาสตร์ฯ 

สภาเกษตรกรจังหวัดตาก ร่วมกลั่นกรองและยกร่าง

แผนพัฒนาเกษตรกรรมจังหวัดตากร่วมกับส านักงาน 

สภาเกษตรกรจังหวัดตาก 
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6.2 พจิารณาคดัเลอืกต าบลเปา้หมายในการจดัท า

แผนพัฒนาเกษตรกรรมระดบัต าบล ประจ าปงีบประมาณ 

พ.ศ. 2564  

     ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 สภาเกษตรกรแห่งชาติ 

ได้ก าหนดให้ส านักงานสภาเกษตรกรจังหวัดด าเนินงาน

แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการสร้างโอกาสและ

ความเสมอภาค โดยให้บูรณาการการท างานร่วมกับ

หน่วยงานที่ส านักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติได้ประสานงาน

และบูรณาการความร่วมมือไว้กับหน่วยงานในส่วนกลาง คือ 

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม 

(อว.) และ สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน องค์การมหาชน 

(พอช.) เสนอที่ประชุมสภาเกษตรกรจังหวัดตากพิจารณา

คัดเลือกต าบลเป้าหมายเพื่อขับเคลื่อนโครงการจัดท า

แผนพัฒนาเกษตรกรรมระดับต าบล 

 

6.3 การประชมุคณะท างานขบัเคลือ่นโครงการ 1 ต าบล  

1 กลุม่ทฤษฎใีหม ่ระดบัจงัหวดั/ระดบัอ าเภอ จงัหวดัตาก 

    ตามท่ีสภาเกษตรกรจังหวัดตากได้มีค าสั่งมอบหมายให้

สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดตาก (ผู้แทนเกษตรกรระดับ

อ าเภอ) แต่ละพื้นที่ เข้าร่วมเป็นคณะท างานขับเคลื่อน

โครงการ 1 ต าบล 1 กลุ่มทฤษฎีใหม่ ระดับจังหวัด/ระดับ

อ าเภอ จังหวัดตาก เพื่อร่วมพิจารณาคัดเลือกเกษตรกร/

ผู้รับจ้าง เข้าร่วมโครงการ 1 ต าบล 1 กลุ่มทฤษฎีใหม่ นั้น 

เพื่อให้เกษตรกรได้รับประโยชน์จากการด าเนินงาน

โครงการฯ ดังกล่าว ของภาครัฐอย่างแท้จริง จึงขอให้

สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดเข้าร่วมประชุมคณะท างาน

ขับเคลื่อนโครงการฯ น าเสนอท่ีประเด็นปัญหาและหรือ

ข้อเสนอฯ ในการด าเนินงานโครงการ 1 ต าบล 1 กลุ่ม

ทฤษฎีใหม่ เพื่อรวบรวมจัดท าเป็นข้อเสนอปรับปรุง

หลักเกณฑ์โครงการฯ ให้เกษตรกรสามารถเข้าถึงและ

ได้รับประโยชน์สูงสุด เสนอต่อกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ต่อไป 

 

มติที่ประชุม 

1) รับทราบ  

2) เห็นชอบคัดเลือกต าบลโป่งแดง อ าเภอ

เมืองตาก จังหวัดตาก เป็นเป้าหมายในการ

ขับเคลื่อนโครงการจัดท าแผนพัฒนา

เกษตรกรรมระดับต าบล ปีงบประมาณ  

พ.ศ. 2564 

3) มอบหมายคณะท างานด้านยุทธศาสตร์ฯ 

และนายประนอม อ่อนนุ่ม สมาชิกสภา

เกษตรกรจังหวัดตาก ร่วมกับส านักงานสภา

เกษตรกรจังหวัดตาก บูรณาการภาคส่วนที่

เก่ียวข้องในการจัดท าแผนพัฒนาเกษตรกรรม

ต าบลโป่งแดง 

 

 

มติที่ประชุม 

1) รับทราบ  

2) มอบหมายฝ่ายเลขานุการ รวบรวมข้อมูล

ปัญหาและอุปสรรค จัดท าเป็นข้อสังเกตและ

ข้อเสนอเพื่อปรับปรุงหลักเกณฑ์โครงการ  

1 ต าบล 1 กลุ่มทฤษฎีใหม่ เสนอ

ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์พิจารณาให้

เกษตรกรสามารถเข้าถึงและได้รับประโยชน์

สูงสุดจากโครงการฯ ดังกล่าว ต่อไป 
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6.5 ขอ้เสนอการบรูณาการความรว่มมอืกบัส านักงานสง่เสรมิ

เศรษฐกจิดจิทิลั  

     สบืเนื่องจากการประชุมเพื่อวางแผนการขับเคลื่อนการ

ผลิตข้าวโดยใช้เทคโนโลยีล าไอออนและการด าเนินงาน

แผนงาน/โครงการ ของสภาเกษตรกรจังหวัด 20 จังหวัด เม่ือ

วันที่ 9 ตลุาคม 2563 สภาเกษตรกรจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง

ได้มีการหารือข้อเสนอการพัฒนาด้านเศรษฐกิจดิจิทัลภาค

การเกษตร โดยบูรณาการความร่วมมือระหว่างสภาเกษตรกร

จังหวัดกับส านักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล โดยให้แต่ละ

จังหวัดน าประเด็นดังกล่าว หารือที่ประชุมสภาเกษตรกรจังหวัด

เพื่อให้มีมติเห็นชอบร่วมกัน และจักได้จัดท าบันทึกข้อตกลง 

(MOU) ในภาพรวมร่วมกันต่อไปนั้น ฝ่ายเลขานุการฯ จึงได้

รวบรวมข้อมูลภารกิจของส านักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล  

ในส่วนที่เก่ียวข้องกับภาคเกษตรกรรมมาน าเสนอที่ประชุมฯ 

ศึกษาและพิจารณาข้อเสนอการบูรณาการความร่วมมือกับ

ส านักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล  

  

6.8 มติเวียนขอความเหน็ชอบสมาชิกสภาเกษตรกรจงัหวดัตาก

แตง่ตัง้คณะกรรมการประเมนิพฤติกรรมการปฏบิตังิาน 

หัวหนา้ส านักงานสภาเกษตรกรจงัหวดัตาก 

    ด้วยมติที่ประชุมสภาเกษตรกรแห่งชาติ ครั้งที่ 4/2563  

เม่ือวันที่ 20 สิงหาคม 2563 ได้เห็นชอบให้มีการปรับปรุงแก้ไข

ข้อบังคับสภาเกษตรกรแห่งชาติ ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล 

พ.ศ. 2555 ข้อ 51 วรรคสอง  

     สภาเกษตรกรจังหวัดตาก ได้มีหนังสือที่ สภจ.ตก 

0104/143 ลว 1 ก.ย. 63 ขอมติเวียนเรื่องการพิจารณาแต่งตั้ง

คณะกรรมการเพื่อประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติงานของหัวหน้า

ส านักงานสภาเกษตรกรจังหวัดตาก โดยสมาชิกสภาเกษตรกร

จังหวัดตาก ได้มีมติเห็นชอบแต่งตั้งคณะกรรมการประเมิน

พฤติกรรมการปฏิบัติงานของหัวหน้าส านักงานสภาเกษตรกร

จังหวัดตาก 
 

มติที่ประชุม 

1) รับทราบ  

2) เห็นชอบและรับรองข้อเสนอการบูรณา

การความร่วมมือกับส านักงานส่งเสริม

เศรษฐกิจดิจิทัลร่วมกับสภาเกษตรกร

จังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 9 จังหวัด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

มติที่ประชุม 

รับทราบและเห็นชอบการแต่งตั้ง

คณะกรรมการเพื่อประเมินพฤติกรรม

การปฏิบัติงานของหัวหน้าส านักงาน 

สภาเกษตรกรจังหวัดตาก ตามที่ฝ่าย

เลขานุการเสนอ 
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สรปุมตกิารประชมุสมาชกิสภาเกษตรกรจงัหวดัตาก ครัง้ที ่6/2563 

วันพฤหัสบดีที่ 24 ธันวาคม 2563 เวลา 09.00 – 16.00 น. 

ณ ห้องประชุมส านักงานสภาเกษตรกรจังหวัดตาก ศาลากลางจังหวัดตาก อ าเภอเมืองตาก จังหวัดตาก 

 

ระเบยีบวาระการประชมุ มตทิีป่ระชุม 

ระเบียบวาระการประชุมที่  2 

เรือ่งรบัรองรายงานการประชมุสมาชกิสภาเกษตรกร

จงัหวดัตาก ครัง้ที ่5/2563 

      ตามหนังสือส านักงานสภาเกษตรกรจังหวัดตาก  

ที่ สกจ.ตก 0208/ว658  ลงวันที ่8 ธ.ค. 63 ส่งรายงานการ

ประชุมสภาเกษตรกรจังหวัดตากครั้งที่ 5/2563  

เมื่อวันที ่28 ต.ค. 63 ณ ห้องประชุมส านักงานสภาเกษตรกร

จังหวัดตาก ให้สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดตากและ

ผู้เข้าร่วมประชุมฯ ตรวจสอบเรียบร้อยแล้ว ปรากฏว่าไมม่ี

ผู้ใดของแก้ไขขอ้ความในรายงานการประชุมฯ 
 

ระเบียบวาระการประชุมที่  4 

4.1 การประชมุคณะท างานสภาเกษตรกรระดบัอ าเภอ  

9 อ าเภอ ครัง้ที ่1/2563  

     ประธานคณะท างานสภาเกษตรกรระดับอ าเภอ  

9 อ าเภอ จังหวัดตาก สรุปสาระส าคัญการประชุมฯ 

วาระเพื่อพิจารณาและมติที่ประชุมคณะท างานฯ  

แต่ละอ าเภอ 
 

 

4.2 การประชมุคณะท างานดา้นยุทธศาสตรแ์ละการ

ขบัเคลือ่นงบประมาณ สภาเกษตรกรจงัหวดัตาก  

ครัง้ที ่3/2563 เมือ่วนัที ่2 ธนัวาคม 2563  

     ในการประชุมคณะท างานฯ ข้างต้น มีวาระพิจารณา 

รวม 5 เรือ่ง ประกอบด้วย 1) ข้อหารือแนวทางการแก้ไข

ปัญหาภัยแล้งพื้นที่ลุ่มน้ าวัง 2) ขอ้เสนอแนวทางเพ่ือการ

แก้ไขปัญหาและพัฒนาภาคเกษตรกรรมพ้ืนที่จังหวัดตาก  

3) แนวทางการจัดท าแผนพัฒนาเกษตรกรรมระดับจังหวัด

ตาก (พ.ศ. 2564 – 2568) 4) แนวทางการจัดท า

แผนพัฒนาเกษตรกรรมระดับต าบล 5) ปัญหาและอุปสรรค

การด าเนินงานของคณะท างานด้านยุทธศาสตร์ฯ 
 

มติที่ประชุม 

รับรองรายงานการประชุมฯ ครั้งที่ 5/2563 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

มติที่ประชุม 

1) รับทราบ 

2) มอบหมายฝ่ายเลขานุการฯ สรุปปัญหาและ 

ความต้องการด้านการเกษตรพ้ืนที่จังหวัดตาก 

ในแต่ละอ าเภอ ประกอบการทบทวนและจัดท า

แผนพัฒนาเกษตรกรรมระดับจังหวัดของ 

สภาเกษตรกรจังหวัดตาก 
 

มติที่ประชุม 

1) รับทราบ 

2) เห็นชอบข้อเสนอแนวทางแก้ไขปัญหาภัยแล้ง 

ลุ่มน้ าวังตอนล่างจังหวัดตาก ตามที่ประธาน 

สภาเกษตรกรจังหวัดตากได้หารอืและมีมติร่วมกับ

องค์หารบริหารส่วนต าบลยกกระบัตรและองค์การ

บริหารส่วนต าบลพ้ืนที่ลุ่มน้ าวังตอนล่างจังหวัดตาก 

และมอบหมายฝ่ายเลขานุการฯ สนับสนุนการจัดท า

ข้อเสนอฯ ดังกลา่ว เสนอต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

พิจารณา และน าข้อเสนอฯ ใหท้ีป่ระชุม 

สภาเกษตรกรจังหวัดตากทราบอกีครั้งหนึ่ง (ต่อ) 
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4.4 การประชมุคณะอนกุรรมการทรัพยากรน้ า

จงัหวดัตาก ครัง้ที ่4/2563  

     ส านักงานทรัพยากรน้ าแห่งชาติ ได้รวบรวม

แผนปฏิบัติการประจ าปี พ.ศ. 2565 ของจังหวัด

ตาก ทั้งในระดับพ้ืนที่และส่วนกลาง เพ่ือเตรียม

เสนอคณะกรรมการทรัพยากรน้ าแห่งชาติให้ความ

เห็นชอบเป็นแผนการปฏิบัติปี 2565 ด้านทรัพยากร

น้ าของประเทศ ต่อไป 
 

(ต่อ) 3) เห็นชอบแนวทางการจัดท าแผนพัฒนาเกษตรกรรม

ระดับจังหวัดตาก (พ.ศ. 2564 – 2568) โดยมอบหมาย

คณะท างานสภาเกษตรกรระดับอ าเภอเป็นกลไกการ

ขับเคลื่อนการด าเนินงาน ตามทีค่ณะท างานด้านยุทธศาสตร์ฯ 

เสนอ โดยมีคณะท างานด้านยุทธศาสตร์ฯ และส านักงาน 

สภาเกษตรกรจังหวัดตากเป็นคณะท างานจัดท าแผนพัฒนา

เกษตรกรรมจังหวัดตากร่วมกัน 

4) เห็นชอบแนวทางการจัดท าแผนพัฒนาเกษตรกรรมต าบล

โป่งแดง โดยมีองค์ประกอบคณะท างานจัดท าแผนพัฒนา

เกษตรกรรมต าบลโป่งแดง ดังนี ้

   - นายประนอม ออ่นนุ่ม สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดตาก 

(ต าบลโป่งแดง)  

   - นายสรุสีห ์ประเสริฐศร ีนักประชาสัมพันธ์ทอ้งถิ่น  

   - นายอนงค ์ปันอาจ รองประธานคณะอนุกรรมการกองทุน

ฟ้ืนฟูและพัฒนาเกษตรกรจังหวัดตาก 

   - นางสาวจีรนันท์ ยายะวงษ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 

องค์การบริหารส่วนต าบลโป่งแดง  

   - นางเย็น เฟ่ืองด ีเครอืข่ายองค์กรชุมชนต าบลโป่งแดง 

(สภาองค์กรชุมชน)  

   - นายศุภกร พรมมิน หัวหน้าส่วนยุทธศาสตร์การเกษตร  

สกจ.ตาก 

   - นางสาวกัญญา ชาวสา้น นกัวิเคราะห์นโยบาย 

และแผนปฏิบัติการ สกจ.ตาก 

     โดยมอบหมายใหฝ้่ายเลขานกุารฯ ประสานผู้แทน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทีร่่วมด าเนินงานขับเคลื่อนในพ้ืนที ่

ต าบลโป่งแดงเพิ่มเติม 
 

มติที่ประชุม 

1) รับทราบ  

2) ขอความร่วมมือสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดตากช่วยกัน

ประสานและผลักดันให้องค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่นพ้ืนที่จังหวัด

ตากเสนอแผนงานโครงการด้านการพัฒนาแหล่งน้ าเพิ่มเติม 
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4.8 การประชุมคณะท างานดา้นการตลาดระดบัจงัหวดั  

(เซลลแ์มนจงัหวดั) ครัง้ที ่2/2563   

     สาระส าคัญของการประชุมคณะท างานฯ มุ่งเน้นให้เกิดการ

แลกเปลี่ยนและจ าหน่ายสินค้า และกระตุ้นเศรษฐกิจทั้งภายใน

จังหวัดและระหว่างจังหวัด โดยท่ีผ่านมาจังหวัดตากกับจังหวัด

ฉะเชิงเทรา ได้มีการน าร่องแลกเปลี่ยนสินค้าไข่ไก่ของเกษตรกร

จังหวัดฉะเชิงเทรา กับข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ของเกษตรกรจังหวัดตาก 

โดยก าหนดมูลค่าไข่ไก่ อัตราฟองละ 2.90 บาท และเมล็ด

ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ อัตรา 9 – 9.25 บาท/กิโลกรัม และเพื่อให้

การประชุมคณะท างานด้านการตลาดระดับจังหวัด (เซลล์แมน

จังหวัด) เกิดประโยชน์สูงสุดแก่เกษตรกร ในฐานะตัวแทน 

สภาเกษตรกรจังหวัดตาก ได้เสนอให้คณะท างานฯ พิจารณา

ช่วยเหลือด้านการตลาดให้กับสินค้าเกษตรอ่ืนๆ เพิ่มเติม โดย

ได้รับการสนับสนุนการจัดท าข้อมูลปฏิทินผลผลิตสินค้าเกษตรใน

แต่ละช่วงเดือนจากส านักงานสภาเกษตรกรจังหวัดตากน าเสนอ

ต่อท่ีประชุมฯ ด้วย 

 

ระเบียบวาระการประชุมที่  6 

6.1 ขอ้หารือและขอ้เสนอแนวทางการแกไ้ขปญัหาและพัฒนา

เกษตรกรรมพืน้ทีจ่งัหวดัตาก 

     สภาเกษตรกรจังหวดัตาก ได้จดัท าข้อเสนอแนวทางพัฒนาภาค

เกษตรกรรมพืน้ที่จังหวัดตาก เสนอผู้ว่าราชการจังหวัดตากพิจารณา

ใช้ประโยชน์ข้อมูลฯ สนับสนุนและผลักดันหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ด าเนินการแกไ้ขปัญหาและพัฒนาภาคเกษตรกรรมจังหวดัตาก  

รวม 3 ประเดน็ ดังนี ้

     1) ปัญหาภัยแล้งและและการพัฒนาแหล่งน้ า  

     2) ปัญหาที่ดนิท ากินและการปรับโครงสร้างการผลิตสินค้า

เกษตร 

         2.1) แนวทางแก้ไขปัญหาที่ดินท ากินและการปรับโครงสร้าง

การผลิตสินค้าเกษตรตามแนวทางโครงการสร้างป่าสร้างรายได้ 

         2.2) มาตรการการประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการบริโภค

สินค้าเกษตรของจังหวัดตาก 

     3) ปัญหาหนี้สินเกษตรกร 

 

มติที่ประชุม 

1) รับทราบ  

2) มอบหมายนายสุริยา มาเกิด และ 

นายก าพล เขม็ฤทธิ์ สมาชิกสภาเกษตรกร

จังหวัดตาก เข้าร่วมประชมุคณะท างานด้าน

การตลาดระดับจังหวัด (เซลล์แมนจังหวัด) 

ครั้งถัดไป ในฐานะผู้แทนสภาเกษตรกร

จังหวัดตาก  

3) มอบหมายฝ่ายเลขานุการฯ สนับสนุนการ

จัดท าข้อมูลเทคโนโลยีการอัดกอ้นต้นอ่อน

ข้าวโพดเลี้ยงสัตว ์การรับซื้อต้นขา้วโพด

เลี้ยงสัตวเ์พ่ืออัดก้อนและประโยชน์ด้าน

คุณค่าทางโภชนาการและการลดต้นทุน 

การเลี้ยงโคเนื้อเปรียบเทยีบกับฟางอัดก้อน 

สนับสนุนให้กับสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัด

ตากใช้ประกอบการน าเสนอในการประชุม

คณะท างานด้านการตลาดระดับจังหวัด 

(เซลล์แมนจังหวัด) 

 

มติที่ประชุม 

1) รับทราบ  

2) เห็นชอบข้อเสนอแนวทางการแก้ไข

ปัญหาและพัฒนาเกษตรกรรมพื้นที่จังหวัด

ตาก และมอบหมายให้ฝ่ายเลขานุการฯ  

มีหนังสือเสนอแนวทางแก้ไขปัญหาภัยแล้ง

และพัฒนาแหล่งน้ า ภายใต้ข้อเสนอแนว

ทางการแก้ไขปัญหาและพัฒนา

เกษตรกรรมพื้นที่จังหวัดตากน าเรียน 

ผู้ว่าราชการจังหวัดตากพิจารณา 
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ระเบยีบวาระการประชมุ มตทิีป่ระชุม 

6.2 พจิารณาปรบัแผนการปฏบิัตงิานและการใชจ้า่ย

งบประมาณ ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2564  

     ด้วยที่ประชุมสภาเกษตรกรจงัหวัดตาก  

ครั้งที่ 5/2563 ได้มมีติเห็นชอบให้ส่งคืนวงเงิน

งบประมาณในการจัดหาครุภัณฑ์เครื่องพิมพ์

คอมพิวเตอร์ จ านวน 15,000 บาท และมอบหมายให้

ฝ่ายเลขานุการฯ เสนอขอครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์จาก

ส านักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติเพ่ิมเติม รวมถึงติดตาม

เงินงบประมาณซึง่ส านักงานฯ จดัสรรค่าตอบแทน  

(ค่าเบี้ยประชุมสภาเกษตรกรจังหวัด) ให้จังหวัดตาก 

ไม่ครบถ้วน จ านวน 30,000 บาท ด้วยน้ัน ส านักงาน

สภาเกษตรกรแห่งชาต ิได้มหีนังสือที ่สกช 0206/2302 

ลว 25 พ.ย. 63 และ สกช 0205/ว2344  

ลว 3 ธ.ค. 63 แจ้งจัดสรรงบประมาณให้ สกจ.ตาก  

เพ่ือจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร ์รวม 3 เครื่อง เป็นเงิน 

66,000 บาท และจัดสรรเงินค่าตอบแทนเพิ่มเติม  

30,000 บาท แล้ว 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

มติที่ประชุม 

1) รับทราบ  

2) เห็นชอบให้จัดประชุมสภาเกษตรกรระดับอ าเภอ 

9 อ าเภอ ร่วมกัน โดยให้ปรับแผนการปฏิบัติงาน

และการใช้จ่ายงบประมาณ พ.ศ. 2564 ตามที่ฝา่ย

เลขานุการฯ น าเสนอ 
 

3) มอบหมายส านักงานสภาเกษตรกรจังหวัดตาก

แจ้งวัน เวลา และสถานที ่จัดประชุมคณะท างาน

สภาเกษตรกรระดับอ าเภอ 9 อ าเภอ ให้ประธาน

คณะท างานสภาเกษตรกรระดับอ าเภอ 9 อ าเภอ

ทราบภายในวันที่ 15 มกราคม 2564 และให้

ประธานคณะท างานสภาเกษตรกร 9 อ าเภอ  

ส่งรายชื่อคณะท างานฯ ทีส่ามารถเข้าร่วมประชุม

ฯ ได้ ใหส้ านกงานสภาเกษตรกรจังหวัดตากทราบ

ก่อนวันที่ 29 มกราคม 2564 
 

4) มอบหมายประธานคณะท างานด้านยุทธศาสตร์ฯ 

ร่วมกับส านักงานสภาเกษตรกรจังหวัดตากก าหนด

กรอบแนวทางการจัดประชุมคณะท างานสภา

เกษตรกรระดับอ าเภอ 9 อ าเภอ ร่วมกัน โดย

ก าหนดหัวข้อระดมความเห็นด้านการพัฒนา

เกษตรกรรมตามประเด็นที่จัดท าข้อเสนอฯ เสนอ

ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก ในวาระที่ 6.1 เป็นหลัก 
 

5) เห็นชอบและมอบหมายให้หัวหน้าส านักงานสภา

เกษตรกรจังหวัดตากพิจารณาปรับเปลี่ยนแผนงาน

และหมวดใช้จ่ายงบประมาณ ใหส้อดคล้องกับ

เป้าหมายการด าเนินงานภายใต้แผนการ

ปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ 

ปีงบประมาณพ.ศ. 2564 ทีส่ภาเกษตรกรจังหวัด

ตากได้ให้ความเห็นชอบไว้แล้ว 
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6.3 ขอ้สงัเกตและขอ้เสนอโครงการ 1 ต าบล 1 กลุม่

ทฤษฎใีหม ่และสรปุรายงานการประชุมคณะท างาน

ขบัเคลือ่นโครงการ 1 ต าบล 1 กลุ่มทฤษฎีใหมจ่งัหวดั

ตาก  

ครัง้ที ่4/2563 

    ด้วยที่ประชุมสภาเกษตรกรจังหวัดตาก  

ครั้งที่ 5/2563 ได้มีมติมอบหมายฝ่ายเลขานุการ 

รวบรวมข้อมูลปัญหาและอุปสรรค จัดท าเป็นข้อสังเกต

และข้อเสนอเพื่อปรับปรุงหลักเกณฑ์โครงการ 1 ต าบล  

1 กลุ่มทฤษฎีใหม่ เสนอปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

พิจารณาให้เกษตรกรสามารถเข้าถึงและได้รับประโยชน์

สูงสุดจากโครงการฯ ดังกล่าว ต่อไป 
 

     ฝ่ายเลขานุการฯ ได้ด าเนินการจัดท าข้อสังเกตและ

ข้อเสนอโครงการ 1 ต าบล 1 กลุ่มทฤษฎีใหม่ โดย

ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดตากลงนาม เสนอ

ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เรียบร้อยแล้ว  

 

6.5 ขอ้เสนอเพือ่การปรบัปรงุกลไกการใหค้วาม

ช่วยเหลอืด้านหนีส้นิและทีด่นิท ากนิแกเ่กษตรกรของ

ภาครฐั  

     ด้วยที่ประชุมสภาเกษตรกรจังหวัดตาก  

ครั้งที่ 5/2563 ได้มีมติมอบหมายส านักงาน 

สภาเกษตรกรจังหวัดตาก ช่วยสรุปปัญหาอุปสรรคและ

ข้อเสนอแนะการปรับปรุงกลไกการให้ความช่วยเหลือ

ด้านหนี้สินและที่ดินท ากินของภาครัฐ สนับสนนุการ

ปฏิบัติงานประธานสภาเกษตรกรจังหวัดตากในฐานะ

คณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพในการ

แข่งขันทางการเกษตร สิทธิเกษตรกร สิทธิที่ดินท ากิน 

สิทธิการเข้าถงึแหล่งทุน และหนี้สินเกษตรกร  

สภาเกษตรกรแห่งชาติ 

 

มติที่ประชุม 

เห็นชอบและรับรองข้อสังเกตและข้อเสนอ

โครงการ 1 ต าบล 1 กลุ่มทฤษฎีใหม่ ตามท่ีได้

น าเสนอปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

พิจารณา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

มติที่ประชุม 

เห็นชอบและรับรองข้อเสนอเพื่อการปรับปรุง

กลไกการให้ความช่วยเหลือด้านหนี้สินและที่ดิน

ท ากินแก่เกษตรกรของภาครัฐ ตามท่ีได้น าเสนอ

คณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพใน

การแข่งขันทางการเกษตรฯ สภาเกษตรกร

แห่งชาติ 
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สรปุมตกิารประชมุสมาชกิสภาเกษตรกรจงัหวดัตาก ครัง้ที ่1/2564 

วันพุธที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 09.00 – 16.00 น. 

ณ ห้องประชุมส านักงานสภาเกษตรกรจังหวัดตาก ศาลากลางจังหวัดตาก อ าเภอเมืองตาก จังหวัดตาก 

 

ระเบยีบวาระการประชมุ มตทิีป่ระชุม 

ระเบียบวาระการประชุมที่  1 

1.2 การประชุมสภาเกษตรกรแห่งชาติ ครั้งที่ 5/2563 

     การประชุมฯ ดังกล่าว มีประเด็นที่ส าคัญ คือการพิจารณา

อนุมัติในหลักการร่างระเบียบสภาเกษตรกรแห่งชาติว่าด้วย

หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการเลือกตั้งสมาชิกสภาเกษตรกร

จังหวัด ประเภทผู้แทนเกษตรกร พ.ศ. ... เพ่ือน าไปศึกษา

รายละเอยีดและใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาให้ความ

เห็นชอบในการประชุมสภาเกษตรกรแห่งชาติในคราวต่อไป 

 
 

ระเบียบวาระการประชุมที่  2 

เรือ่งรบัรองรายงานการประชมุสมาชกิสภาเกษตรกรจงัหวดั

ตาก ครัง้ที ่6/2563 

      ตามหนังสือส านักงานสภาเกษตรกรจังหวัดตาก  

ที่ สกจ.ตก 0208/ว80 ลงวันที ่17 ก.พ. 64 ส่งรายงานการ

ประชุมสภาเกษตรกรจังหวัดตากครั้งที่ 6/2563 เมื่อวันที ่24 

ธ.ค. 63 ณ ห้องประชมุส านักงานสภาเกษตรกรจังหวัดตาก  

ให้สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดตากและผู้เข้าร่วมประชุมฯ 

ตรวจสอบเรียบรอ้ยแล้ว ปรากฏว่าไม่มีผู้ใดของแก้ไขข้อความ 

ในรายงานการประชุม 
 

ระเบียบวาระการประชุมที่  4 

4.1 การประชมุคณะท างานสภาเกษตรกรระดบัอ าเภอ  

9 อ าเภอ ครัง้ที ่1/2564  

     ในที่ประชุมคณะท างานสภาเกษตรกรระดับอ าเภอ 9 

อ าเภอ ได้มีการระดมความเห็นและทบทวน (ร่าง) แผนพัฒนา

เกษตรกรรมจังหวัดตาก ป ีพ.ศ. 2564 - 2568 รวมถึงได้มีการ

แลกเปลี่ยนความเห็นแนวทางแก้ไขปัญหาแหล่งน้ าและที่ดินท า

กินในพ้ืนที่จังหวัดตากด้วย ทั้งนี้ ฝ่ายเลขานุการฯ ร่วมกับ

คณะท างานด้านยุทธศาสตร์ฯ จกัได้รวบรวมความเห็นและ

ข้อเสนอฯ ต่างๆ จัดท าเป็น (ร่าง) แผนพัฒนาเกษตรกรรม

จังหวัดตาก ปี พ.ศ. 2564 - 2568  

 

มติที่ประชุม 

1) รับทราบ 

2) มอบหมายสมาชกิสภาเกษตรกรจังหวัดตาก

ศึกษาและส่งความเห็นต่อ ร่างระเบียบสภา

เกษตรกรแห่งชาติว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และ

เงื่อนไขการเลอืกตั้งสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัด 

ประเภทผู้แทนเกษตรกร พ.ศ. ... ส่งให้ส านักงาน

สภาเกษตรกรจังหวัดตากก่อนประชุมสภาเกษตร

แห่งชาติ ครั้งถัดไปในเดือนเมษายน 2564 
 

มติที่ประชุม 

รับรองรายงานการประชุมฯ ครั้งที่ 6/2563 

 

  

 

 

 

 

 

 

มติที่ประชุม 

1) รับทราบ 

2) มอบหมายฝ่ายเลขานุการฯ สรุปสาระส าคัญ

จากการประชุมระดมความเห็นและทบทวน  

(ร่าง) แผนพัฒนาเกษตรกรรมจังหวัดตาก  

ปี พ.ศ. 2564 – 2568 ปรับปรุงแผนพัฒนา

เกษตรกรรมจังหวัดตาก ป ีพ.ศ. 2564 – 2568  

ให้ครบถ้วน เสนอคณะท างานด้านยุทธศาสตร์ฯ 

พิจารณา ก่อนน าเสนอที่ประชุมสภาเกษตรกร

จังหวัดตากทราบต่อไป 
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ระเบยีบวาระการประชมุ มตทิีป่ระชุม 

ระเบียบวาระการประชุมที่  6 

6.1 ปรับแผนการปฏบิตังิานและการใชจ้า่ยงบประมาณ 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

     นายมานิตย์ พิณนา รองประธานสภาเกษตรกร

จังหวัดตาก เสียชีวิต และนายสมชาย ใจพูน สมาชิก

สภาเกษตรกรจังหวัดตาก ลาออกจากการเป็นสมาชิก

สภาเกษตรกรจังหวัดตาก จักส่งผลให้งบประมาณ 

ในรายการค่าตอบแทน (ค่าเบี้ยประชุม) คงเหลือ  

รวม 42,500 บาท รวมกับงบประมาณคงเหลือจาก

การจัดประชุมคณะท างานฯ 47,819 บาท รวมเป็นเงิน

ทั้งส้ิน 90,319 บาท เสนอท่ีประชุมสภาเกษตรกร

จังหวัดตากพิจารณาปรับแผนการใช้จ่ายงบประมาณ

โดยปรับเปลี่ยนหมวดรายการงบประมาณดังกล่าว

จากหมวดค่าตอบแทนเป็นหมวดใช้สอย เพื่อสนับสนุน

งบประมาณค่าใช้จ่ายการปฏิบัติงานสมาชิกสภาฯ/

พนักงาน และกิจกรรมภายใต้การปฏิบัติงานฯ สกจ.

ตาก และกิจกรรมที่ สกช. ก าหนดให้เป็นไปอย่างมี

ประสิทธิภาพและผลการเบิกจ่ายเป็นไปตามเป้าหมาย

ของ สกช. 

 

6.4 เฝ้าระวังถูกหลอกลวงโดยการส่งเสริมปลูกกัญชง 

     เนื่องจากปัจจุบันมีการประชาสัมพันธ์รับสมัคร 

ลูกไร่กัญชง โดยมีการเก็บเงินค่าสมัครจ านวนหนึ่ง  

จึงขอความร่วมมือสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดตาก 

ประชาสัมพันธ์ข้อมูลให้กับเกษตรกรในพื้นที่ทราบ  

เพื่อป้องกันความเสียหายที่จะเกิดขึ้นในอนาคต ควรมี

การศึกษาข้อมูล การปลูก ระยะเวลาปลูก กฎหมายที่

เก่ียวข้อง และตรวจสอบข้อมูลให้รอบด้านก่อน

ตัดสินใจเข้าร่วมโครงการดังกล่าวฯ 

 

 

 

มติที่ประชุม 

1) รับทราบ  

2) เห็นชอบปรับแผนการใช้จ่ายงบประมาณโดย

ปรับเปลี่ยนกิจกรรมและหมวดรายการงบประมาณ 

ตามท่ีฝ่ายเลขานุการเสนอ 

3) เห็นชอบให้จัดกิจกรรมจัดเวทีระดมความเห็น

ปัญหาและความต้องการด้านการเกษตร และ

กิจกรรม “ส่งเสริมการปลูกไผ่เป็นพืชเศรษฐกิจ

ทางเลือก” เพื่อขยายผลแนวทางพัฒนาอาชีพ

เกษตรกรรม ภายใต้แผนพัฒนาเกษตรกรรมต าบล

โป่งแดง โดยให้พิจารณาเพิ่มเติมจ านวน

กลุ่มเป้าหมายเกษตรกร และยุวเกษตรกร  

ไปยังพื้นที่ต าบล/อ าเภอ อ่ืนๆ ด้วย 

 

 

 

 

 

 

มติที่ประชุม 

1) รับทราบ  

2) มอบหมายสมาชกิสภาเกษตรกรจังหวัดตากช่วยกัน

เผยแพร่ข้อมูลที่ถูกต้องในการขออนุญาตปลูกกัญชา-

กัญชง ให้แก่คณะท างาน/เกษตรกร ในพ้ืนที่ทราบ  

เพ่ือช่วยกันเฝ้าระวังผู้ไม่ประสงคด์ีหลอกให้ลงทุนปลูก

พืชดังกล่าว หากพบว่ามีการส่งเสริมปลูกในพ้ืนที่ขอให้

แจ้งข้อมูลให้ส านักงานฯ ทราบ 

3) มอบหมายฝ่ายเลขานุการฯ รวบรวมข้อมูลการ

ส่งเสริมปลูกกัญชา-กัญชง ในพ้ืนที่จังหวัดตาก เพ่ือ

น าเสนอหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาแนวทางป้องกัน

และประชาสัมพันธ์ข้อมูลขอ้เท็จจริงในการปลูกกัญชา-

กัญชง เชิงพาณิชย์ให้เกษตรกรทราบ ต่อไป 
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สรปุมตกิารประชมุสมาชกิสภาเกษตรกรจงัหวดัตาก ครัง้ที ่2/2564 

วันศุกร์ที่ 9 เมษายน 2564 เวลา 09.00 – 16.00 น. 

ณ ห้องประชุมส านักงานสภาเกษตรกรจังหวัดตาก ศาลากลางจังหวัดตาก อ าเภอเมืองตาก จังหวัดตาก 

 

ระเบยีบวาระการประชมุ มตทิีป่ระชุม 

ระเบียบวาระการประชุมที่  1 

1.1 การประชุมสภาเกษตรกรแห่งชาติ ครั้งที่ 2/2564 

    สกช. ได้หารือร่วมกับกระทรวงการคลัง ว่าผู้ปฏิบัติหน้าที่

ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดตามข้อบังคับสภาเกษตรกร

แห่งชาติ ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาเกษตรกรจังหวัด 

พ.ศ. 2560 ฉบับที่ 6 ประกาศ ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560 

ข้อ 9/1 วรรคท้าย ที่มีสิทธิเข้าประชุมสภาเกษตรกรแห่งชาติ 

ได้นั้น มีสิทธิได้รับค่าเบี้ยประชุมตามระเบียบสภาเกษตรกร

แห่งชาติว่าด้วยค่าเบี้ยประชุม พ.ศ. 2555 ข้อ 6 หรือไม่   

โดยกระทรวงการคลัง ได้ให้ความเห็นในแนวปฏิบัติว่าระเบียบ

สภาเกษตรกรแห่งชาติว่าด้วยค่าเบี้ยประชุม พ.ศ. 2555 ข้อ 7 

ก าหนดให้เลขาธิการสภาเกษตรกรแห่งชาติ รักษาการตาม

ระเบียบนี้ ดังนั้น กรณีที่หารือจึงอยู่ในอ านาจการพิจารณา

ของเลขาธิการสภาเกษตรกรแห่งชาติ ทั้งนี้ ที่ประชุมสภา

เกษตรกรแห่งชาติได้มีมติให้ส านักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ

น าเรื่องการจ่ายค่าเบี้ยประชุมให้แก่ผู้ปฏิบัติหน้าที่ประธาน 

สภาเกษตรกรจังหวัดหารือเป็นลายลักษณ์อักษรไปยัง

กระทรวงการคลังก่อน 

 

ระเบียบวาระการประชุมที่  2 

เรื่องรับรองรายงานการประชุมสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัด

ตาก ครั้งที่ 1/2564 

      ตามหนังสือส านักงานสภาเกษตรกรจังหวัดตาก  

ที่ สกจ.ตก 0208/ว171 ลงวันที่ 31 ม.ีค. 64 สง่รายงานการ

ประชุมสภาเกษตรกรจังหวัดตากครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที ่24 

ก.พ. 64 ณ ห้องประชุมส านักงานสภาเกษตรกรจังหวัดตาก  

ให้สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดตากและผู้เข้าร่วมประชุมฯ 

ตรวจสอบเรียบรอ้ยแล้ว ปรากฏว่า นายรุจ ศรงีาม ขอแก้ไข

เพ่ิมเติมรายงานการประชมุฯ  
 

 

มติที่ประชุม 

1) รับทราบ 

2) มอบหมาย นายสมเพชร สุริยวงษ์ สมาชิก

สภาเกษตรกรจังหวัดตาก ศึกษาร่าง

พระราชบัญญัติวิชาชีพการสัตวบาล พ.ศ.... 

ในประเด็นผลกระทบกับเกษตรกรรายย่อย 

พร้อมเสนอความเห็นต่อที่ประชุมสภา

เกษตรกรจังหวัดตากในการประชุมฯ  

ครั้งถัดไป 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

มติที่ประชุม 

รับรองรายงานการประชุมฯ ครั้งที่ 1/2564 
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ระเบยีบวาระการประชมุ มตทิีป่ระชุม 

ระเบียบวาระการประชุมที่  4 

4.11 การประชมุสรา้งการรบัรู้การไดม้าซึง่กรรมการลุม่น้ า

และผูแ้ทนคณะกรรมการลุม่น้ า คณะกรรมการทรพัยากร

น้ าแหง่ชาต ิครัง้ที ่1 

     จากการเข้าร่วมประชุมเร่ืองการแก้ไขปัญหาแหล่งน้ า

หลายครั้ง เห็นว่าเร่ืองของการจัดตั้งองค์กรผู้ใช้น้ าเป็นเร่ือง

ที่จ าเป็นซึ่งจะช่วยให้เกษตรกรและหรือผู้ใช้น้ ามีส่วนในการ

บริหารจัดการและรักษาผลประโยชน์ในการใช้น้ า ตลอดจน

หารือ แลกเปลี่ยนข้อมูลทรัพยากรน้ าร่วมกัน เกิดการ

บริหารจัดการเรื่องน้ าอย่างเป็นระบบ ซึ่งขณะนี้ทาง สทนช. 

ได้มีการเปิดรับจดทะเบียนก่อตั้งองค์กรผู้ใช้น้ า โดย สทนช. 

จะมีการคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นกรรมการลุ่มน้ า ผู้แทน

องค์กรผู้ใช้น้ า ชุดแรก ตาม พรบ.ทรัพยากรน้ า พ.ศ. 2561 

ด้วย หากใครสนใจจัดตั้งกลุ่มหรือมีการรวมกลุ่มอยู่แล้ว  

แต่ยังไม่ได้รับการขึ้นทะเบียน สามารถสอบถามรายละเอียด

เพิ่มเติมได้จากฝ่ายเลขานุการ 

 

ระเบียบวาระการประชุมที่  6 

6.1 การบรูณาการด าเนนิงานโครงการสง่เสริมแปลง

เกษตรอจัฉรยิะ เพื่อยกระดบัการเกษตรจงัหวดัตาก ภายใต้

แผนงานเพื่อการแกไ้ขปญัหา เยยีวยา และฟืน้ฟเูศรษฐกจิ

และสงัคมทีไ่ดร้บัผลกระทบจากสถานการณก์ารระบาดของ

โรคตดิเชือ้ไวรสัโคโรน่า-2019 พ.ศ. 2563 สภาเกษตรกร

จงัหวดั เสนอโครงการฯ ผา่นส านักงานเกษตรจงัหวดัตาก 

     สบืเนื่องจากในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 สภาเกษตรกร

จังหวัดตาก ได้มมีติเห็นชอบเสนอโครงการส่งเสริมแปลง

เกษตรอัจฉรยิะ เพื่อยกระดับการเกษตรจังหวัดตาก ผ่าน

ส านักงานเกษตรจังหวัดตาก เพ่ือขอรับงบประมาณภายใต้

แผนงานเพื่อการแก้ไขปัญหาเยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและ

สังคมทีไ่ด้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรค

ติดเชื้อไวรัสโคโรน่า-2019 ซึ่งสภาฯ ได้รับแจ้งว่ามีการ

จัดสรรงบประมาณแล้ว 
 

 

มติที่ประชุม 

1) รับทราบ  

2) ขอความร่วมมือสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัด

ตาก เผยแพร่ประชาสัมพันธ์การจดทะเบียนก่อตั้ง

องค์กรผู้ใช้น้ า ภายใต้พระราชบัญญัติทรัพยากร

น้ าแห่งชาติ พ.ศ. 2561 ตลอดจนเป็นแกนหลักใน

การรวบรวมและจัดตั้งกลุ่มผู้ใช้น้ าในเขตพื้นที่ 

รวบรวมจดทะเบียนก่อตั้งองค์กรผู้ใช้น้ ากับ

ส านักงานทรัพยากรน้ าแห่งชาติ ต่อไป 

 

 

 

 

 

 

 

 

มติที่ประชุม 

1) รับทราบ  

2) มอบหมายฝ่ายเลขานุการฯ บูรณาการ

ด าเนินงานโครงการส่งเสริมแปลงเกษตร

อัจฉริยะ เพื่อยกระดับการเกษตรจังหวัดตาก 

ร่วมกับส านักงานเกษตรจังหวัดตาก และติดตาม

ความคืบหน้าการด าเนินงานโครงการฯ 

ดังกล่าว แจ้งให้ท่ีประชุมสภาเกษตรกรจังหวัด

ตากทราบด้วย 
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ระเบยีบวาระการประชมุ มตทิีป่ระชุม 

6.3 แนวทางความร่วมมือสง่เสริมปลกูมนัส าปะหลงั 

พนัธุแ์วกซี ่และถัว่เขยีวผวิมนั พนัธุ ์KUML4  

บรษิัท ไทยวา จ ากดั สาขาแมส่อด 

     เนื่องจากปัจจุบันมีการประชาสัมพันธ์รับสมัคร 

ลูกไร่กัญชง โดยมีการเก็บเงินค่าสมัครจ านวนหนึ่ง  

ขอความร่วมมือสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดตาก 

ประชาสัมพันธ์ข้อมูลให้กับเกษตรกรในพื้นที่  

เพื่อป้องกันความเสียหายที่จะเกิดขึ้นในอนาคต ควรมี

การศึกษาข้อมูล การปลูก ระยะเวลาปลูก กฎหมาย 

ที่เก่ียวข้อง และตรวจสอบข้อมูลให้รอบด้านก่อน

ตัดสินใจเข้าร่วมโครงการดังกล่าวฯ 
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7.2 การด าเนินโครงการฟื้นฟูเศรษฐกิจท้องถิ่นและ

ชุมชนบนพื้นฐานของโอกาสและศักยภาพท้องถิ่นสังคม 

     ด้วยคณะรัฐมนตรีได้มีมติ เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 

2564 เห็นชอบแนวทางปฏิบัติการเสนอโครงการ

พัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจ 

ฐานราก ภายใต้กลุ่มแผนงาน/โครงการฟื้นฟูเศรษฐกิจ

ท้องถ่ินและชุมชนฯ ระดับพื้นที่วงเงิน 45,500 ล้านบาท     

ตามแนวทางปฏิบัติฯ ข้างต้น พจิารณากรอบวงเงินให้

จังหวัดตาก เป็นเงิน 744,435,805 บาท โดย

กลุ่มเป้าหมายในการเสนอโครงการ ประกอบด้วย 

หน่วยงานของรัฐในจังหวัด องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

และเครือข่ายภาคประชาชน/วิสาหกิจชุมชน/กลุ่ม

อาชีพ/กลุ่มผู้ด้อยโอกาส/กลุ่มเปราะบาง/ผู้สูงอายุ 

โดยในส่วนภาคประชาชนต้องเสนอผ่านหน่วยงาน 

ของรัฐหรือ อปท. เพื่อเสนอจังหวัดตามขั้นตอนต่อไป 

 

มติที่ประชุม 

1) รับทราบ  

2) ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดตากในฐานะ

ประธานคณะท างานสภาเกษตรกรอ าเภอแม่สอด 

ร่วมกับตัวแทนคณะท างานสภาเกษตรกร 

อ าเภอพบพระ รับทดลองน าร่องเพาะปลูกมัน

ส าปะหลังพันธุ์แวกซี่ของบริษัท ไทยวา จ ากัด ในพื้นที่

ต าบลแม่ปะ อ าเภอแม่สอด จังหวัดตาก และ

รวบรวมประเด็นปัญหาอุปสรรคตลอดจนข้อห่วง

กังวลในการปลูกมันส าปะหลังพันธุ์แวกซี่หารือ

ร่วมกับผู้แทนบริษัท ไทยวา จ ากัด เพื่อหาแนวทาง

ส่งเสริมปลูกมันส าปะหลังพันธุ์แวกซี่ ให้เกิด

ประโยชน์และประสิทธิภาพสูงสุดร่วมกันต่อไป 

 

 

มติที่ประชุม 

1) รับทราบ และมอบหมายให้พนักงานส านักงานสภา

เกษตรกรจังหวัดตากให้ค าปรกึษาแก่กลุ่มเกษตรกร/

วิสาหกิจชุมชน ในการจัดท าข้อโครงการฯ เพื่อขอรับ

การสนับสนุนงบประมาณภายใต้โครงการฟ้ืนฟู

เศรษฐกิจท้องถิ่นและชุมชนบนพ้ืนฐานของโอกาสและ

ศักยภาพท้องถิ่นสังคมตามของนโยบายรัฐบาล 

2) เห็นชอบและมอบหมายใหส้ านกังานสภาเกษตรกร

จังหวัดตากจัดท าข้อเสนอโครงการส่งเสริมการปลูก

ไผ่เชิงพาณิชย์เพ่ือเป็นพืชเศรษฐกิจทางเลือกส าหรับ

เกษตรกร เสนอองค์การบริหารส่วนต าบลโป่งแดง

พิจารณาเป็นหน่วยงานหลักในการเสนอขอรับการ

สนับสนุนงบประมาณภายใต้โครงการฟ้ืนฟูเศรษฐกิจ

ท้องถิ่นและชุมชนบนพ้ืนฐานของโอกาสและศักยภาพ

ท้องถิ่นสังคมตามของนโยบายรัฐบาล 
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สรปุมตกิารประชมุสมาชกิสภาเกษตรกรจงัหวดัตาก ครัง้ที ่3/2564 

วันพฤหัสบดทีี่ 10 มิถุนายน 2564 เวลา 09.00 – 16.00 น. 

ณ ห้องประชุมส านักงานสภาเกษตรกรจังหวัดตาก ศาลากลางจังหวัดตาก อ าเภอเมืองตาก จังหวัดตาก 
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ระเบียบวาระการประชุมที่  2 

เรือ่งรบัรองรายงานการประชมุสมาชกิสภาเกษตรกร 

จงัหวดัตาก ครัง้ที ่2/2564 

      ตามหนังสือส านักงานสภาเกษตรกรจังหวัดตาก  

ที่ สกจ.ตก 0208/ว245 ลงวันที่ 13 พ.ค. 64 ส่งรายงานการ

ประชุมสภาเกษตรกรจังหวัดตากครั้งที่ 2/2564 เมือ่วันที่ 9 

เม.ย. 64 ณ ห้องประชุมส านักงานสภาเกษตรกรจังหวัดตาก  

ให้สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดตากและผู้เข้าร่วมประชุมฯ 

ตรวจสอบเรียบรอ้ยแล้ว ปรากฏว่าไม่มีผูข้อแก้ไขรายงานการ

ประชุม 
 

ระเบียบวาระการประชุมที่  4 

4.4 การประชมุคณะอนกุรรมการก ากบัดแูลการด าเนนิการ

บรหิารจดัการข้าวและข้าวโพดเลีย้งสตัวร์ะดบัจงัหวดั  

ครัง้ที ่1/2564 

      สาระส าคัญในที่ประชุมฯ มีประเด็นที่ส าคัญคือ     

1) ข้าว ประกอบด้วย 3 โครงการ ทั้งนี้ มีเกษตรกรท่ีได้รับสิทธิ

ตามโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวพื้นที่จังหวัด

ตาก ที่ ธ.ก.ส. ยังไม่สามารถโอนเงินให้ได้ถึง ณ 27 เม.ย 64 

จ านวน 60 ครัวเรือน  

2) ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ประกอบด้วย 3 โครงการ 

 
 

4.5 การประชมุคณะอนกุรรมการทรัพยากรน้ าจงัหวดัตาก 

ครัง้ที ่2/2564 

      สาระส าคัญในที่ประชุมฯ มีประเด็นที่ส าคัญคือ     

แนวทางการจัดท าแผนปฏิบัติการด้านทรัพยากรน้ า  

ปี 2566-2570, แผนงาน/โครงการเพื่อแก้ไขเยียวยา, 

แผนงานโครงการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  

ของกรมทรัพยากรน้ า (เพิ่มเติม) และประชาสัมพันธ์การ 

รับขึ้นทะเบียนองค์กรผู้ใช้น้ า 
 

 

มติที่ประชุม 

รับรองการประชุมฯ ครั้งที่ 2/2564 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

มติที่ประชุม 

1) รับทราบ 

2) ขอความร่วมมือสมาชิกสภาเกษตรกร

จังหวัดตากประชาสัมพันธ์เกษตรกรท่ีได้รับสิทธิ

ตามโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูก

ข้าว พื้นที่จังหวัดตาก ที่ ธ.ก.ส. ยังไม่สามารถ

โอนเงินให้ได้ ให้ไปติดต่อที่ ธ.ก.ส. ในพื้นที่ ทั้งนี้  

ฝ่ายเลขานุการฯ ได้ส าเนารายช่ือเกษตรกร

และที่อยู่เกษตรกรดังกล่าวให้ด้วยแล้ว 

 

มติที่ประชุม 

1) รับทราบ 

2) มอบหมายสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดตาก

ประชาสัมพันธ์เชิญชวนกลุ่มเกษตรกรผู้ใช้น้ าใน

พื้นที่จังหวัดตาก ขึ้นทะเบียนองค์กรผู้ใช้น้ ากับ

ส านักงานทรัพยากรน้ าแห่งชาติ 
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ระเบียบวาระการประชุมที่  6 

6.1 (รา่ง) แผนการปฏบิตังิานและแผนการใช้

จา่ยงบประมาณ ประจ าปงีบประมาณ  

พ.ศ. 2565 

     (ร่าง) พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 คาดการณ์ว่า 

สกช. จักได้รับการจัดสรรงบประมาณ  

รวม 312,389,800 บาท โดยลดลงประมาณ 

58,833,600 บาท และคาดว่า ส านักงานสภา

เกษตรกรจังหวัดตาก จะได้รับจัดสรร

งบประมาณ 1,310,000 บาท ฝ่ายเลขาฯ  

จึงได้จัดท า (ร่าง) แผนการใช้จ่ายงบประมาณ 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เพื่อเสนอที่

ประชุมพิจารณาให้ความเห็นชอบในหลักการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.2 (ร่าง) ค าของบประมาณรายจ่ายประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2566 ส านกังานสภา

เกษตรกรจงัหวดัตาก 

     ฝ่ายเลขานุการฯ ได้จัดท า (ร่าง) ค าขอ

งบประมาณสภาเกษตรกรจังหวัดตาก ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2566 เสนอที่ประชุมสภาฯ 

พิจารณา โดยมีวงเงินงบประมาณที่เสนอตามค า

ของบประมาณฯ ปี 2566  

 

 

มติที่ประชุม 

รับทราบและให้ความเหน็ชอบในหลักการ (ร่าง) แผนปฏิบตัิงาน

และแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ 2565 

กรณีแผนการใช้จ่ายงบประมาณของสภาเกษตรกรจงัหวัดตาก 

เป็นแผนการใช้จ่ายงบด าเนนิงาน ซึ่งประกอบด้วย ค่าตอบแทน 

ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ และค่าสาธารณูปโภค 

   - กรณีได้รับจดัสรรงบประมาณมากกว่าหรือเท่ากับ จ านวน 

1,310,000.00 บาท เสนอพิจารณาด าเนินงาน ตาม (ร่าง) 

แผนการปฏิบัตงิานและแผนค่าใช้จา่ยงบประมาณ พ.ศ. 2565  

ที่ฝ่ายเลขานุการฯ ก าหนด 

   - กรณีที่ได้รับการจดัสรรงบประมาณน้อยกว่าที่ประมาณ

การไว้ จักเสนอทีป่ระชุมฯ พิจารณาเห็นชอบในหลักการให้ปรับ

ลดค่าใช้จ่าย ตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณฯ 2565 

ตามล าดับ ดังนี ้

   1) ค่าใช้จ่ายการประชุมคณะท างาน 11 คณะ (157,436 บาท) 

     1.1) คณะพฒันาองค์กรเกษตรกร (18,980 บาท)  

     1.2) การประชุมคณะท างานดา้นยุทธศาสตรฯ์  

(19,476 บาท) 

     1.3) การประชุมคณะท างานระดับอ าเภอ 9 คณะ  

(118,980 บาท)   

โดยมอบหมายให้หัวหน้าส านักงานฯ พิจารณาตัดกิจกรรมการ

ประชุมคณะท างานฯ ออกตามความจ าเป็นและเหมาะสม 

เพื่อให้สอดคล้องกับงบประมาณและภารกิจที่ได้รับมอบหมาย 

 

มติที่ประชุม 

1) รับทราบและเห็นชอบ (ร่าง) ค าของบประมาณสภา

เกษตรกรจังหวัดตาก ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

ตามท่ีฝ่ายเลขานุการฯ เสนอ 

2) เห็นชอบในหลักการให้ฝ่ายเลขานุการฯ บรรจุวงเงินใน

ส่วนของงบลงทุน รายการค่าปรับปรุงซ่อมแซมส านักงาน 

ในค าของบประมาณสภาเกษตรกรจังหวัดตาก ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2566 ตามแบบ ปร.4 และ ปร.5 ตามท่ี

ได้รับข้อเสนอฯ เบื้องต้นมาจากบริษัท/ร้านค้า 
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6.4 ตดิตามขอ้เสนอโครงการสง่เสริมการปลกูไผ่เชงิ

พาณชิย ์เพื่อเปน็พชืเศรษฐกจิทางเลอืกส าหรบัเกษตรกร 

ภายใตแ้ผนงาน/โครงการทีม่ีวตัถปุระสงคเ์พื่อฟืน้ฟู

เศรษฐกจิและสงัคม เสนอผา่น อบต.โปง่แดง 

     ตามทีส่ภาเกษตรกรจังหวัดตากได้มีมติมอบหมายให้

ฝ่ายเลขานุการฯ จัดท าข้อเสนอโครงการส่งเสรมิการปลูก

ไผ่เชิงพาณิชย์เพ่ือเป็นพืชเศรษฐกิจทางเลือกส าหรับเกษตรกร 

เสนอ อบต.โป่งแดง พิจารณาเป็นหน่วยงานหลักในการ

ขอรับงบประมาณด าเนินงานโครงการฯ ภายใต้แผนงาน/

โครงการฟ้ืนฟูเศรษฐกิจท้องถิ่นและชุมชนฯ ตามที่แจ้งแล้วนั้น 

อบต.โป่งแดง เป็นหน่วยงานหลักในการขอรับงบประมาณ

ด าเนินงานโครงการฯ โดยที่ประชุมคณะกรรมการ

ขับเคลื่อนไทยไปด้วยกันระดับจังหวัดตาก ครั้งที ่2/2564 

เมื่อวันที ่27 เมษายน 2564 ได้มมีติเห็นชอบแผนงาน/

โครงการฯ ดังกลา่วด้วยแล้ว 

 

6.5 ความคบืหนา้การบรูณาการด าเนนิงานโครงการ

สง่เสรมิแปลงเกษตรอจัฉริยะเพือ่ยกระดบัการเกษตร

จงัหวดัตาก 

     สืบเนือ่งจากในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  

สภาเกษตรกรจังหวัดตาก ไดม้ีมติเห็นชอบเสนอโครงการ

ส่งเสริมแปลงเกษตรอัจฉริยะ เพ่ือยกระดับการเกษตร

จังหวัดตากผ่านส านักงานเกษตรจังหวดตาก ซึ่งสภาฯ  

ได้รับแจ้งว่าได้มีการจัดสรรงบประมาณโครงการแล้ว  

และจ าเป็นต้องรีบด าเนินการก่อหนี้ผูกพันให้แล้วเสร็จภายใน

สิ้นเดือนเมษายน นั้น ส านักงานฯ ได้มอบหมายพนักงาน 

ลงส ารวจพ้ืนที่เป้าหมายในการตดิต้ังเครื่องสูบน้ าพลังงาน

แสงอาทิตย ์ร่วมกับเจ้าหน้าที่จากส านักงานเกษตรอ าเภอ

และส านักงานเกษตรจังหวัดตากเรียบร้อยแล้ว ในขั้นตอน

ต่อไป ส านักงานเกษตรจังหวัดตากจะด าเนินการจัด

ฝึกอบรมฯ ให้แก่เกษตรกร 20 กลุ่ม และด าเนินการจัดซื้อ/

จัดจ้างตดิต้ังเครื่องสูบน้ าพลังงานแสงอาทิตย์ให้กับกลุม่

เกษตรกรต่อไป 

 

มติที่ประชุม 

1) รับทราบ  

2) มอบหมายส านักงานสภาเกษตรกรจังหวัด

ตาก ประสาน/ติดตามโครงการส่งเสริมการ

ปลูกไผ่เชิงพาณิชย์เพื่อเป็นพืชเศรษฐกิจทางเลือก

ส าหรับเกษตรกร ร่วมกับองค์การบริหารส่วน

ต าบลโป่งแดง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

มติที่ประชุม 

1) รับทราบ  

2) มอบหมายส านักงานสภาเกษตรกรจังหวัด

ตาก บูรณาการด าเนินงานโครงการส่งเสริม

แปลงเกษตรอัจฉริยะเพื่อยกรับการเกษตร

จังหวัดตากร่วมกับส านักงานเกษตรจังหวัดตาก 

 

 

 



 

72 
 

 

 

 

ระเบยีบวาระการประชมุ มตทิีป่ระชุม 

6.6 การบรูณาการความรว่มมอืสง่เสรมิปลกู 

มนัส าปะหลงั พนัธุแ์วกซี ่และถัว่เขยีวผวิมนั  

พนัธุ ์KUML4 บริษทั ไทยวา จ ากดั สาขาแมส่อด 

     ตามท่ีสภาเกษตรกรจังหวัดตากได้หารือ

แนวทางส่งเสริมปลูกมันส าปะหลังพันธุ์แวกซี่  

สลับกับการปลูกถั่วเขียวผิวมัน พันธุ์ KUML4  

เพื่อปรับปรุงบ ารุงดินและสร้างรายได้เสริม ร่วมกับ

บริษัท ไทวา จ ากัด สาขาแม่สอด ในฐานะประธาน

คณะท างานสภาเกษตรกรอ าเภอแม่สอด ร่วมกับ

ตัวแทนคณะท างานสภาเกษตรกรอ าเภอพบพระ  

รับทดลองน าร่องเพาะปลูกในพื้นที่ต าบลแม่ปะ 

อ าเภอแม่สอด จังหวัดตาก และรวบรวมประเด็น

ปัญหาอุปสรรค ตลอดจนข้อห่วงกังวลในการปลูก 

มันส าปะหลังพันธุ์แวกซี่ หารือร่วมกับผู้แทนบริษัทฯ 

เพื่อหาแนวทางส่งเสริมการปลูกที่เกิดประโยชน์และ

ประสิทธิภาพสูงสุดร่วมกัน 

 

 

 

 

มตทิีป่ระชุม 

1) รับทราบ  

2) มอบหมายสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดตาก 

สื่อสารประชาสัมพันธ์แนวทางส่งเสริมการปลูก

มันส าปะหลังพันธุ์แวกซี่และถ่ัวเขียว พันธุ์ 

KUML4 รวบรวมรายช่ือกลุ่มเกษตรกร/

เกษตรกรผู้สนใจเพาะปลูกพืชดังกล่าวส่งให้

ส านักงานสภาเกษตรกรจังหวัดตาก 

3) มอบหมายส านักงานสภาเกษตรกรจังหวัด

ตาก รวบรวมรายช่ือกลุ่มเกษตรกร/เกษตรกร

ผู้สนใจปลูกมันส าปะหลังพันธุ์แวกซี่ และถ่ัวเขียว

ผิวมัน พันธุ์ KUML4 ประสาน/บูรณาการความ

ร่วมมือส่งเสริมการพัฒนาอาชีพเกษตรกรรม

ให้แก่เกษตรกรร่วมกับบริษัท ไทยวา จ ากัด  

4) มอบหมายสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดตาก

ในพื้นที่ ที่เกษตรกรมีความสนใจปลูกมัน

ส าปะหลังพันธุ์แวกซี่ และถ่ัวเขียวผิวมัน  

พันธุ์ KUML4 ให้ความร่วมมือในการสร้างความ

เข้าใจการขับเคลื่อนงานระหว่างสภาเกษตรกร

จังหวัดตากกับบริษัท ไทยวา จ ากัด ให้แก่กลุ่ม

เกษตรกร/เกษตรกร รวมถึงร่วมบูรณาการ

ขับเคลื่อนงานฯ ดังกล่าว ร่วมกัน โดยมี

ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดตาก เป็นผู้ประสาน

หลักระหว่างผู้แทนบริษัท ไทยวา จ ากัด กับ 

สภาเกษตรกรจังหวัดตาก 
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สรปุมตกิารประชมุสมาชกิสภาเกษตรกรจงัหวดัตาก ครัง้ที ่4/2564 

วันพุธที่ 10 สิงหาคม 2564 เวลา 09.00 – 16.00 น. 

ณ ห้องประชุมส านักงานสภาเกษตรกรจังหวัดตาก ศาลากลางจังหวัดตาก อ าเภอเมืองตาก จังหวัดตาก 

 

ระเบยีบวาระการประชมุ มตทิีป่ระชุม 

ระเบยีบวาระการประชมุที ่ 2  

เรื่องรบัรองรายงานการประชุมสมาชิกสภาเกษตรกร 

จงัหวดัตาก ครั้งที ่3/2564 

      ตามหนังสือส านักงานสภาเกษตรกรจังหวัดตาก  

ที่ สกจ.ตก 0208/ว 245 ลงวันที่ 23 กรกฎาคม 2564  

ส่งรายงานการประชุมสภาเกษตรกรจังหวัดตาก  

ครั้งที่ 3/2564 เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2564 ณ ห้องประชุม

ส านักงานสภาเกษตรกรจังหวัดตาก ให้สมาชิกสภา

เกษตรกรจังหวัดตากและผู้เข้าร่วมประชุมฯ ตรวจสอบ

เรียบร้อยแล้ว ปรากฏว่าไม่มีผู้ขอแก้ไขรายงานการประชุม 

 

 

มตทิีป่ระชุม 

รับรองรายงานการประชุมสภาเกษตรกร

จังหวัดตาก ครั้งที่ 3/2564 

 

 

 

 

 

 

ระเบยีบวาระการประชมุที ่ 4  

4.1  การประชุมคณะท างานด้านยุทธศาสตรฯ์  

สภาเกษตรกรจังหวดัตาก ครัง้ที ่1/2564  

     เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2564 ตามท่ีสภาเกษตรกร

จังหวัดตาก ได้ลงพื้นที่จัดท าแผนพัฒนาเกษตรกรรม

จังหวัดตาก และแผนพัฒนาเกษตรกรรมต าบลโป่งแดง 

อ าเภอเมืองตาก จังหวัดตากนั้น ฝ่ายเลขานุการได้จัดท า 

(ร่าง) แผนพัฒนาเกษตรกรรมจังหวัดตาก และ (ร่าง) 

แผนพัฒนาเกษตรกรรมต าบลโป่งแดง เพื่อให้ที่ประชุม

พิจารณาความถูกต้องของข้อมูล 

       มีการหารือกรณีโรคระบาดสัตว์ ชนิดโรคลิมปี สกิน 

ในโคและกระบือ กับผู้แทนส านักงานปศุสัตว์จังหวัดตาก

ด้วย โดยเบื้องต้นคณะท างานฯ ได้เสนอผู้แทนส านักงาน

ปศุสัตว์จังหวัดตากพิจารณามีหนังสือขอความอนุเคราะห์

ไปยัง ธ.ก.ส. เพื่อพิจารณาพักช าระหนี้ให้แก่เกษตรกร 

ผู้เลี้ยงโคเนื้อที่ประสบปัญหาโรคระบาดสัตว์  

ชนิดโรคลิมปี สกิน 

 

 

มตทิีป่ระชุม  

เหน็ชอบและรบัรอง (ร่าง) แผนพัฒนา

เกษตรกรรมจังหวัดตาก และ (ร่าง) 

แผนพัฒนาเกษตรกรรมต าบลโป่งแดง  

ตามท่ีฝ่ายเลขานุการเสนอ 
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ระเบยีบวาระการประชมุที ่ 6  

6.1 ขอ้เสนอเพื่อการแก้ไขปัญหาหนีส้นิเกษตรกร 

     เพื่อให้นโยบายด้านการแก้ไขปัญหาหนี้สินทั้งระบบ

ข้างต้น ครอบคลุมถึงหนี้สินของเกษตรกร ประธานสภา

เกษตรกรจังหวัดตากจึงได้รวบรวมความเห็นและข้อเสนอ

การแก้ไขปัญหาหนี้สินเกษตรกรที่ได้จากการขับเคลื่อน

การด าเนินงานของ สกจ.ตาก เสนอประธานสภา

เกษตรกรแห่งชาติ เพื่อจัดท าข้อเสนอในภาพรวมท้ัง

ประเทศแล้วเสนอต่อคณะรัฐมนตรี และเสนอต่อ

คณะกรรมาธิการเกษตรและสหกรณ์ พิจารณาผลักดัน

ข้อเสนอเพื่อการแก้ไขปัญหาหนี้สินให้แก่เกษตรกรเสนอ

รัฐบาล ต่อไป 

 

 

มตทิีป่ระชุม   

เห็นชอบและรับรอง ข้อเสนอเพื่อการแก้ไข

ปัญหาหนี้สินเกษตรกรที่เสนอต่อสภาเกษตรกร

แห่งชาติและคณะกรรมาธิการการเกษตรและ

สหกรณ์ 

6.3 โครงการพัฒนาระบบให้เอกชนสามารถเป็นหน่วยงาน

ส่งเสริม MSME ระหว่างส านักงานสง่เสริมวสิาหกจิขนาด

กลางและขนาดย่อม (สสว.) กบัส านักงานสภาเกษตรกร

แห่งชาต ิ(สกช.) 

     สกช. ให้ สกจ. คัดเลือกเกษตรกร กลุ่มเกษตรกร 

ผู้ประกอบการ MSME ในธุรกิจเกษตร ที่มีฐานเป็นนิติ

บุคคลซึ่งจดทะเบียนถูกต้องกับหน่วยงานภาครัฐ เข้าร่วม

โครงการพัฒนาระบบให้เอกชนสามารถเป็นหน่วยงาน

ส่งเสริม MSME โดย สสว. สนับสนุนค่าใช้จ่ายให้กับ

กลุ่มเป้าหมายในการพัฒนาธุรกิจ/คุณภาพสินค้าและ

บริการ (วงเงิน 80,000 บาท โดยมีเงื่อนไขให้

กลุ่มเป้าหมายออกค่าใช้จ่ายร่วมร้อยละ 10 หรือ  

8,000 บาท) เบื้องต้น ส านักงานสภาเกษตรกรจังหวัด

ตาก ได้ประสานสอบถามกลุ่มเกษตรกร /ผู้ประกอบการ 

MSME ในธุรกิจเกษตร ซึ่งมีฐานะเป็นนิติบุคคล  

มีผู้ประกอบการ MSME ในธุรกิจเกษตร สนใจเข้าร่วม

โครงการฯ 1 ราย คือ บริษัท วิริยะกิจการเกษตร จ ากัด  

โดยนายวีรภัทร วีระสรณะกิจ 

 

มตทิีป่ระชุม  

เห็นชอบโครงการพัฒนาระบบให้เอกชน

สามารถเป็นหน่วยงานส่งเสริม MSME 

ปีงบประมาณ 2564 สภาเกษตรกรจังหวัด

ตาก เพื่อการด าเนินงานตามบันทึกข้อตกลง

ความร่วมมือระหว่างส านักงานส่งเสริม

วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม กับ

ส านักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ  
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6.4 ขอ้หารอืการขบัเคลือ่นงานร่วมกับตลาดไทในนามของสภาเกษตรกร

จังหวัดตาก 

     ที่ประชุมร่วมแสดงความคิดเห็นและเสนอแนวทางการบูรณาการ

ร่วมกับตลาดไท สอบถามเกษตรกรในพ้ืนที่ใดมีพืช 6 ชนิดประกอบด้วย 

มะนาว, ผักบุ้งจีน, แคนตาลูปพันธุ์ซันเลดี,้ ส้มสายน้ าผึ้ง,ส้มเขียวหวาน 

และฟักทอง ตามที่ตลาดไทต้องการบ้าง โดยเน้นสินค้าที่ผลิตแบบ

ปลอดภัย หรือผ่านการรับรอง GAP  

     เสนอขอความร่วมมอืสมาชกิสภาเกษตรกรจังหวัดตาก และพนักงาน

ส านักงานสภาเกษตรกรจังหวัดตาก ร่วมเป็นเครือข่ายในการขับเคลื่อน

งานตลาดไทผ่านกลุ่ม Application Line  

“สภาเกษตรกรตาก-ตลาดไท” 

 

มตทิีป่ระชุม  

เห็นชอบการบูรณาการขับเคลื่อน

งานส่งเสริมด้านการตลาดร่วมกับ

ตลาดไท 

 

6.5 รายงานรบั – จ่าย ประจ าเดอืนมถินุายน - กรกฎาคม 2564 

      รายงานการรับ–จ่ายเงินต่อที่ประชุมตามระเบียบสภาเกษตรกร

แห่งชาติ ว่าด้วยการรับเงิน การเก็บรักษาเงิน การยมืเงินฯ ให้ส านักงาน

และส านักงานสภาเกษตรกรจังหวัด จัดท ารายงานรับจ่ายเงิน

ประจ าเดือน เสนอสภาหรือสภาเกษตรกรจังหวัดแล้วแต่กรณีในเดือน

ถัดไป เว้นแต่ไมม่ีการประชมุ ใหเ้สนอในเดือนต่อไปทีม่ีการประชมุ 

ขอ้เสนอทีป่ระชมุ  1. เพือ่ทราบ ผลการรับ – จ่ายเงิน ประจ าเดอืน

มิถุนายน - กรกฎาคม 2564 

2. พจิารณา เห็นชอบให้โอนเปลีย่นแปลงรายการงบประมาณและปรับ

แผนการใช้จ่ายงบประมาณที่คาดว่าจะคงเหลือจากการด าเนินกจิกรรม

ตามแผนการปฏิบัติงานของส านกังานสภาเกษตรกรจงัหวัดตาก 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 แล้วเสร็จ โดยมอบหมายให้หัวหน้าส านักงานฯ 

พิจารณาใช้จ่ายงบประมาณตามความจ าเป็นและเหมาะสม  

เพ่ือด าเนินกิจกรรม ดังน้ี 

     2.1 จัดซือ้วัสดุส านักงานฯ ส ารองไว้ใช้ในช่วงต้นปีงบประมาณ  

พ.ศ. 2565 

     2.2 ซอ่มแซมพ้ืนปูกระเบื้องส านักงานฯ ซึ่งหลุดร่อน  

เพ่ือป้องกันอันตรายทีอ่าจเกิดขึ้นได้จากการใช้งาน  

     2.3 เห็นชอบให้ใช้งบประมาณคงเหลือในกิจกรรมบรูณาการร่วมกับ

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง บริษัทไทยวา จ ากัด (มหาชน) และ ตลาดไท  

เพ่ือส่งเสรมิและพัฒนาอาชีพเกษตรกร 
 

มตทิีป่ระชุม  

1. รับทราบผลการรับ – จ่ายเงิน 

ประจ าเดือนมิถุนายน - กรกฎาคม 

2564 

2. เห็นชอบให้โอนเปลี่ยนแปลง

รายการงบประมาณและปรับ

แผนการใช้จ่ายงบประมาณที่คาด

ว่าจะคงเหลือจากการด าเนิน

กิจกรรมตามแผนการปฏิบัติงาน

ของส านักงานสภาเกษตรกรจังหวัด

ตาก ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

แล้วเสร็จ โดยมอบหมายให้หัวหน้า

ส านักงานฯ พิจารณาใช้จ่าย

งบประมาณตามความจ าเป็นและ

เหมาะสม เพื่อด าเนินกิจกรรม 

ตามท่ีฝ่ายเลขานุการฯ เสนอตาม

ข้อ 2.1, 2.2 และ 2.3 
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ระเบยีบวาระการประชมุ มตทิีป่ระชุม 

ระเบยีบวาระการประชมุที ่ 7  

7.2 ปญัหาการตดัตน้ไมใ้นเขตปา่ชมุชนและปา่สงวน 

     ในพื้นที่จังหวัดตากมีการตัดไม้ในพื้นที่ที่มีเอกสารสิทธิ์ 

ป่าชุมชน ป่าสงวน (บางพื้นที่) จ าหน่ายให้กับลานรับซื้อ  

จึงเกิดปัญหาพื้นที่ป่าเหลือน้อย รุกล้ าพื้นที่ป่าชุมชนและ 

ป่าสงวน 

     ขอความร่วมมือสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดตาก 

ช่วยกันสะท้อนประเด็นข้างต้นเป็นค าถามผ่านสื่อโดยให้

เกษตรกรสามารถ เข้ามามีส่วนร่วมในการแสดงความ

คิดเห็น เพื่อน าผลที่ได้มาประมวลผล วิเคราะห์ ผลดี/

ผลเสีย ทั้งจากการด าเนินนโยบายเร่ืองการเปิดเสรีการ

ตัดไม้เศรษฐกิจ รวมถึงการด าเนินนโยบายป่าชุมชนเพื่อ

สร้างจิตส านึกในการอนุรักษ์และรักษาป่าไม้ 

 

 

มตทิีป่ระชุม 

1) รับทราบ 

2) มอบหมายสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัด

ตากรวบรวมความเห็นข้อดี/ข้อเสีย การ

อนุญาตให้ตัดไม้เศรษฐกิจในพื้นที่มีเอกสาร

สิทธิ์ และผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อม

จากแนวนโยบายดังกล่าว ส่งให้ส านักงาน

สภาเกษตรกรจังหวัดตาก 

3) มอบหมาย ฝ่ายเลขานุการฯ ศึกษา/

วิเคราะห์ ข้อมูลการอนุญาตให้ตัดไม้เศรษฐกิจ

ที่ได้จากสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดตากและ

ผลกระทบที่เกิดขึ้น เพื่อประกอบการจัดท า

ข้อสังเกตและข้อเสนอในเรื่องดังกล่าวเสนอ

หน่วยงานที่เก่ียวข้องพิจารณาต่อไป 

 

7.3 เรือ่งเปดิศนูยไ์กลเ่กลีย่ข้อพพิาทภาคประชาชน 

     ตามท่ีสภาเกษตรกรจังหวัดตากร่วมกับส านักงาน

ยุติธรรมจังหวัดตาก (กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ) 

ขับเคลื่อนการช่วยเหลือเกษตรกร/ประชาชนที่ได้รับความ

เดือดร้อนจากการถูกฟ้องร้องคดี, ถูกเอารัดเอาเปรียบ

และอ่ืนๆ ซึ่งมีก าหนดจะท าการเปิดศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อ

พิพาทภาคประชาชนอย่างเป็นทางการ 

ในวันที่ 10 สิงหาคม 2564 

 

มตทิีป่ระชุม  

รับทราบและขอความร่วมมือสมาชิก 

สภาเกษตรกรจังหวัดตากประชาสัมพันธ์ให้

เกษตรกรทราบถึงประโยชน์ของศูนย์ไกล่เกลี่ย

ข้อพิพาทภาคประชาชน  
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       กิจกรรมการสร้างเครือข่ายสภาเกษตรกรและการสื่อสาร
ประชาสัมพันธ ์

     กิจกรรมการสรา้งเครอืขา่ยสภาเกษตรกร 

ตามพระราชบัญญัติสภาเกษตรกรแห่งชาติ พ.ศ. 2553 ก าหนดให้สภาเกษตรกรจังหวัด  

มีอ านาจหน้าที่ในการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งแก่เกษตรกร องค์กรเกษตรกร ประสานนโยบาย

และการด าเนินงานระหว่างองค์กรเกษตรกร เกษตรกร สถาบันวิจัย สถาบันการศึกษา และหน่วยงานของรัฐ 

ส่งเสริมและสนับสนุน เกษตรกร/องค์กรเกษตรกร/ยุวเกษตรกร การศึกษาการรวมกลุ่ม การฝึกอบรม และ

การถ่ายทอดเทคโนโลยี เสนอแผนพัฒนาเกษตรกรรมจังหวัดต่อสภาเกษตรกรแห่งชาติ  เพื่อบูรณาการเป็น

แผนแม่บทพัฒนาเกษตรกรรมเสนอคณะรัฐมนตรี เสนอนโยบายและแนวทางพัฒนาและแก้ไขปัญหาภาค

เกษตรกรรม รวมทั้งให้ค าปรึกษาและข้อแนะน าแก่เกษตรกร ตลอดจนเตรียมความพร้อมในการเลือกตั้ง

ผู้แทนเกษตรกร ซึ่งสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดมีก าหนดครบวาระในการด ารงต าแหน่ง ในปี พ.ศ. 2559  

และรักษาการต าแหน่งสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัด ในปี พ.ศ. 2564 

  ดังนั้น เพื่อให้สภาเกษตรกรจังหวัดตากสามารถสะท้อนปัญหา แนวทางแก้ไขปัญหา  

และการพัฒนาการเกษตรจากพื้นที่ได้อย่างครอบคลุมทุกพื้นที่ ได้ข้อมูลที่ถูกต้องรวดเร็ว ตลอดจนเผยแพร่

และสนับสนุนขับเคลื่อนงานตามยุทธศาสตร์สภาเกษตรกรแห่งชาติได้อย่างมีประสิทธิภาพเกิดประโยชน์สูงสุด

แก่เกษตรกร สภาเกษตรกรจังหวัดจึงจ าเป็นต้องมีกลไกด าเนินงานเชื่อมโยงการปฏิบัติงานจากล่างสู่บน โดย

จัดตั้งเครือข่ายสภาเกษตรกรระดับอ าเภอและเครือข่ายสภาเกษตรกรระดับต าบล เป็นส่วนหนึ่งในการ

สนับสนุนการด าเนินงานของสภาเกษตรกรจังหวัด เพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติ

สภาเกษตรกรแห่งชาติ พ.ศ. 2553 

การด าเนนิงาน 

  สภาเกษตรกรจังหวัดตาก แต่งตั้งคณะท างานสภาเกษตรกรระดับอ าเภอและคณะ

ผู้ปฏิบัติงานสภาเกษตรกรระดับต าบล เพื่อเป็นเครือข่ายผู้ปฏิบัติงานสภาเกษตรกรจังหวัดตาก สนับสนุนการ

ด าเนินงานของสภาเกษตรกรจังหวัดตาก รวมทั้งสิน 178 คน ในปีงบประมาณ 2564 สภาเกษตรกรจังหวัด

ตาก สนับสนุนให้คณะท างานสภาเกษตรกรระดับอ าเภอ 9 อ าเภอ จัดประชุมคณะท างานฯ เพื่อหารือปัญหา

และแนวทางพัฒนาด้านการเกษตร และการปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่ รวม 2 ครั้ง โดยคณะท างาน/ 

คณะผู้ปฏิบัติงาน ร่วมกันปฏิบัติงานตามอ านาจหน้าที่ๆ ก าหนด ในระเบียบสภาเกษตรกรแห่งชาติ ว่าด้วย

การจัดตั้งเครือข่ายสภาเกษตรกร พ.ศ. 2556 ตลอดจนสนับสนุนการปฏิบัติงานกิจกรรม/โครงการ ภายใต้

ยุทธศาสตร์สภาเกษตรกรแห่งชาติ รวมถึงสะท้อนสภาพปัญหาและข้อเสนอแนะด้านการเกษตรในพื้นที่เสนอ

สภาเกษตรกรจังหวัดตาก เพื่อประกอบการจัดท าข้อเสนอแนวทางแก้ไขปัญหาระดับจังหวัด และข้อเสนอเชิง

นโยบายเพื่อการพัฒนาแก้ไขปัญหาภาคเกษตรกรรม สรุปสาระส าคัญการประชุมคณะท างานสภาเกษตรกร

ระดับอ าเภอ 9 อ าเภอ ปีงบประมาณ 2564 ได้ดังนี้ 

4 
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การประชุมคณะท างานสภาเกษตรกรระดับอ าเภอ ครั้งที่ 2/2563 
 

  ช่วงระหว่างวันที่ 13-26 พฤศจิกายน 2563 คณะท างานฯ ทั้ง 9 อ าเภอ ได้จัดประชุม

คณะท างานสภาเกษตรกรระดับอ าเภอ มีวาระเรื่องเพื่อพิจารณาในส่วนประเด็นปัญหาด้านการเกษตรและ

ข้อเสนอแนวทางการพัฒนาอาชีพเกษตรกรรมในพื้นที่ ซึ่งสรุปสาระส าคัญรายอ าเภอได้ดังต่อไปนี้ 

 

อ าเภอเมอืงตาก 

ประเดน็ปญัหา/ความตอ้งการ แนวทางการพฒันา 

1. แหล่งน้ าเพื่อการเกษตร  - สร้างอ่างเก็บน้ าพร้อมคลองสง่น้ า กระจายตามพื้นที่ท าการเกษตร 

 - มีระบบส่งน้ าลงพื้นที่ท าการเกษตร 

 - มีกลุ่มผู้ใช้น้ าแต่ละพืน้ที ่

 - ขุดลอกแหล่งน้ าธรรมชาต ิ

 - สร้างฝายกั้นน้ าในคลอง คลองสาขา ซ่อมแซม ปรับปรงุ ฝายในพื้นที่ 

ต าบลเดิม ขอบรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น 

2. ตลาดกลางสินค้าเกษตร  

จุดจ าหน่ายผลผลิตทางการเกษตร  

อาทิ ล าไยริมทางหลวง 

- จดัสรรพืน้ที่สาธารณะ งบประมาณในการสร้างตลาดกลางรวบรวม   

จ าหน่ายผลผลิตทางการเกษตร 

- ขอผ่อนปรนจากหน่วยงานทีเ่กี่ยวข้อง ให้มีช่วงเวลาที่จ าหน่ายได้ริมทางหลวง  

(หมวดการทาง เทศบาล) จัดงานล าไย 

3. พื้นที่ท าการเกษตรเส่ือมโทรม - ส่งเสริมการท าปุ๋ยชีวภาพ, ปุย๋สด 

4. พื้นที่ท าการเกษตรไม่เพียงพอ - ให้หน่วยงานทีเ่กี่ยวข้องจัดสรรพืน้ที่ป่าไม้และพื้นที่การเกษตรให้ชดัเจน 

5. ขาดแหล่งเรียนรู้และการถ่ายทอด

เทคโนโลยีการเกษตร 

- สร้างแหล่งเรียนรู้ในต าบลให้ครอบคลุมกลุ่มอาชีพ 

6. ขาดแหล่งเงินทุนหมุนเวียน - ภาครัฐจดัหา สนับสนุนแหล่งเงนิทุนให้กับกลุ่มการเกษตร-ปศุสัตว์ 

7. ปัญหาความยากจนของเกษตรกร - ท าโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่แบบผสมผสาน 

8. ขาดเอกสารสิทธิ์ในที่ดินท ากิน - หน่วยงานทีเ่กี่ยวข้องจัดสรรพื้นทีท่ ากินและออกเอกสารสิทธิ์ให้กับเกษตรกร 

9. ถนนในพื้นที่ท าการเกษตรไม่สะดวก - ปรับปรุงเส้นทางขนสง่โดยความช่วยเหลือขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่น 

10. ป่าชุมชนไม่เข้มแข็ง - สนับสนุนพีเ่ลี้ยงในการบริหารจดัการป่าชุมชน / แหล่งน้ า 

11. ปัญหาขยะ - มีบ่อขยะในต าบล 

12. ยาเสพติดในชุมชน - หน่วยงานภาครัฐให้ความส าคัญในการแก้ไขปัญหายาเสพยต์ิดในชมุชนอย่าง

เป็นรูปธรรม 

13. ไม่มีพื้นที่เลี้ยงสัตว ์ - จดัสรรพืน้ที่เลี้ยงสตัว์ไวเ้ปน็ส่วนกลาง 

14. ขาดงบประมาณสนับสนุนในกลุ่ม

อาชีพ 

- หน่วยงานที่เก่ียวข้องให้ความส าคัญและพิจารณาโครงการของ

เกษตรกรท่ีน าเสนอ 
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อ าเภอบา้นตาก 

ประเดน็ปญัหา/ความตอ้งการ แนวทางการพฒันา 

1. แหล่งน้ าเพื่อการเกษตรไม่เพียงพอ, 

ปัญหาภัยแล้ง 

- สร้างฝายกักเก็บน้ า, สร้างระบบส่งน้ า, ระบบสูบน้ า, ขุดลอกแม่น้ า,

ปรับปรุงคลองส่งน้ าชลประทาน 

2. ต้นทุนการผลิตสูง - ส่งเสริมสนับสนุนให้ใช้ปุ๋ยอินทรีย์แทนปุ๋ยเคมี 

3. ที่ดินท ากิน, ขาดเอกสารสิทธิ์, โฉนด

ชุมชนขาดการด าเนินการต่อ 

- ให้ภาครัฐช่วยเหลือแก้ไขปัญหาการออกเอกสารสิทธิ์ 

4. ราคาผลิตตกต่ า (ข้าว, ถั่วเหลือง,

ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์, มันส าปะหลัง) 

- เกษตรกรรวมกลุ่มเพื่อขายสินค้า, ภาครัฐช่วยเหลือด้านการประกัน

ราคาผลผลิต, มีลานตากประจ าหมู่บ้าน 

5. ขาดเมล็ดพันธุ์ที่ดี - ภาครัฐสนับสนุนตัวอย่างเมล็ดพันธุ์ที่ดี 

6. หนี้สินเกษตรกร, การขาดแคลน

รายได้ 

- สนับสนุนปจัจัยการผลิตที่มีคุณภาพ พัฒนาแหล่งน้ าเพื่อสร้างรายได้,  

ส่งเสริมการท่องเท่ียววิถีเกษตร/หมู่บ้านหัตถกรรม/หมู่บ้านนวัตวิถี 

7. โรคระบาดในพืชและสัตว์ - ให้หน่วยงานที่เก่ียวข้องเข้าช่วยเหลือกรณีเกิดโรคระบาด/มีแนวโน้ม 

การเกิดโรคระบาด 

 

อ าเภอพบพระ 

ประเดน็ปญัหา/ความตอ้งการ แนวทางการพฒันา 

1. แหล่งน้ าเพื่อการเกษตรไม่เพียงพอ, 

ปัญหาภัยแล้ง 

- สร้างฝายกักเก็บน้ า, สร้างระบบส่งน้ า, ระบบสูบน้ า, ขุดลอกแม่น้ า,   

ปรับปรุงคลองส่งน้ าชลประทาน 

2. ที่ดินท ากิน, ดินเส่ือมโทรม, ขาด

เอกสารสิทธิ์ 

- ภาครัฐช่วยแก้ไขปัญหาการออกเอกสารสิทธิ,์ การรักษาฟื้นฟูสภาพดิน 

3. ปัญหาหนี้สินภาคการเกษตร - ส่งเสริมการท าเกษตรพอเพยีงและการรวมกลุ่มสร้างอาชีพ 

4. ปัญหาราคาผลผลิตตกต่ า, ปัญหา

ด้านการตลาด (พริกสดแดง) 

- ให้ภาครัฐและเอกชนส่งเสรมิด้านการตลาด, การประกันราคาผลผลิต 

- มีนโยบายก าหนดการน าเข้าจากต่างประเทศ 

5. ขาดแรงงานและแหล่งเงินทุน - ส่งเสริมการรวมกลุ่มภาคการเกษตร 

6. การส่งเสริมการผลิตพืชอาหารสัตว์ - ส่งเสริมการปลูกพืชเพื่อแปรรปูเป็นอาหารสัตว ์อาทิ ข้าวโพดตน้สดหมัก 

7. การส่งเสริมการปลูกพืชสมุนไพร เพื่อ

การแปรรูป 

- ให้ภาครัฐส่งเสรมิการปลูกพืชสมุนไพรเพื่อการแปรรูป ส่งเสริมการ

พัฒนาผลิตภัณฑ ์
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อ าเภอวงัเจา้ 

ประเดน็ปญัหา/ความตอ้งการ แนวทางการพฒันา 

1. แหล่งน้ าเพื่อการเกษตรไม่เพียงพอ 

  - พท. นาโบสถ์,เชียงทอง,ประดาง 

- สร้างฝาย/อ่างเก็บน้ าในชุมชน 

2. ปัญหาที่ดินท ากิน 

  - เอกสารสิทธิ์  

  - นาโบสถ์ พท. อุทยาน 

  - เชียงทอง พท.ผาผ้ึง,วังน้ าเย็น,ปางสังกะสี พบว่าเป็นเขต 

พท.อุทยานการท าการเกษตรไม่ได้รับการช่วยเหลือตาม

มาตรการภาครัฐ เนื่องจาก พท. ท าการเกษตรไม่มเีอกสารสิทธิ์ 

- ให้หน่วยงานที่รับผิดชอบออกเอกสารสิทธิ์ให้

เกษตรกรท่ีไม่มีท่ีดินท ากิน 

3. ราคาผลผลิตตกต่ า 

 ข้าว 

   - นโยบายภาครัฐเข้ามาควบคุมสินค้า/csr 

   - เกษตรกรต้องรวมกลุ่มแปรรูป 

   - ภาครัฐเข้ามาสนับสนุนการผลิตข้าวให้มีคุณภาพ 

 ล าไย 

   - เกษตรกรไม่สามารถก าหนดราคาจ าหน่ายได้ ขึ้นอยู่

กับตลาด ตปท. (จีน) เพราะฉะนั้นหากจีนไม่รับผลผลิตจาก

เกษตรกรไทย ปัญหาจะส่งผลต่อระบบการเกษตรของ

เกษตรกร 

 มันส าปะหลัง     

   - ราคารับซื้อผลผลิตของเกษตรกรในแต่ละพื้นที่ระหว่าง

ต าบลต่างกัน ไม่มีราคากลาง 

ภาครัฐเข้ามาช่วยเหลือในเร่ืองการประกันราคา

ผลผลิตทางการเกษตร  

- ส่งเสริมการแปรรูปล าไย 

- แปรรูปมันส าปะหลัง 

- เกษตรกรขาดองค์ความรู้ในการแปรรูปผลผลิต 

4. สาธารณูปโภค ไม่ทั่วถึง 

 - พท. นาโบสถ์ ประปาหมู่บ้านยังไม่ทั่วถึง 

- ขอรับการสนับสนุนจากองค์การบริหารส่วนต าบล

ในการพัฒนาระบบประปาหมู่บ้านให้ท่ัวถึง 

5. ถนนเพื่อการเกษตร - ภาครัฐสนับสนุนงบประมาณในการก่อสร้างถนน

ให้ทั่วถึงทุกหมู่บ้าน ปรับปรุง/ซ่อมแซม 

6. นโยบายด้านการประกันราคาผลผลิตทางการเกษตร  

ควรแจ้งเกษตรกรล่วงหน้า เกษตรกรจะได้วางแผนการผลิต

ได้ถูกช่วงระยะเวลา 

- ภาครัฐควรวางมาตรการการประกันภัยพืชผลทาง

การเกษตร 
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อ าเภอวงัเจา้ (ตอ่) 

ประเดน็ปญัหา/ความตอ้งการ แนวทางการพฒันา 

7. ขาดตลาดรองรับผลผลิตทางการเกษตร 

 - ถัว่เขียวผิวมัน พื้นที่ต าบลนาโบสถ์ ซึ่งมีเกษตรกรใน

พื้นที่ปลูกรวมกันอยู่ 20% ไม่ได้รับการช่วยเหลือจาก

ภาครัฐ เหมือนกับพืชชนิดอ่ืนๆ 

- ภาครัฐจัดหาตลาดกลางส าหรับรับซื้อผลผลิตทางการ

เกษตรของเกษตรกรในพื้นที่ 

- ภาครัฐควรทบทวนมาตรการการช่วยเหลือเกษตรกร 

ให้ครอบคลุมทุกชนิดพืช  

8. ปัญหาการขาดแรงงานภาคเกษตร - หน่วยงานที่เก่ียวข้องให้การส่งเสริมการสร้างอาชีพ

ให้กับชุมชน 

9. เกษตรกรขาดองค์ความรู้ในการท าการเกษตร 

วิถีใหม่ อาทินวัตกรรม เทคโนโลยีการเกษตร 

- ให้ความรู้แก่เกษตรกรในการท าการเกษตรแบบ

ผสมผสานตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

10. ปัญหาภัยแล้ง - ให้หน่วยงานสนับสนุนขุดบ่อบาดาลสร้างแหล่งเก็บน้ า 

11. การประชาสัมพันธ์ 

 - การประชาสัมพันธ์ของผู้น าชุมชนในการส่งต่อข้อมูล

ไปยังลูกบ้านยังไม่รวดเร็วและฉับไว ผู้น าชุมชนรับสาร

มาแล้วไม่สามารถไปสร้างความเข้าใจให้กับลูกบ้าน

เข้าใจได้ 

 

12. หน่วยงานภาครัฐ ที่ดูแลงานด้านการเกษตรขาด

ความรู้ความเข้าใจด้านการท าการเกษตร (ไม่มีการ

วิจัย,จบไม่ตรงสาขา) ขาดองค์ความรู้เฉพาะทาง 

 

 

อ าเภอสามเงา 

ประเดน็ปญัหา/ความตอ้งการ แนวทางการพฒันา 

1. ปริมาณน้ าแม่น้ าวังในพื้นที่ ต.ยกกระบัตร  

ต.สามเงา มีไม่เพียงพอต่อการท าการเกษตร  

- ขอส่งน้ าจากเขื่อนกิ่วลม, เขื่อนก่ิวคอหมา 

- ต่อท่อระบบส่งน้ าจากเขื่อนภูมิพลเข้าหนองจระเข้,หนองช า, 

ห้วยทราย 

- สร้างฝายและอ่างเก็บน้ าให้เพียงพอต่อการเกษตร 

- เสนอสร้างประตูเปิด – ปิด แม่น้ าวังถาวร 

- สร้างฝายก้ันแม่น้ าปิงเพื่อส่งน้ าเข้าอ่างบางปุย 

2. น้ าท่วมพื้นที่การเกษตร  

ต.ย่านรี ต.ยกกระบัตร ต.วังจันทร์ ต.วังหมัน 

ต.สามเงา 

- ขุดลอกแม่น้ าและเสริมคันดิน 

- สนับสนุนเครื่องมือขุดบ่อบาดาลให้ลึกขึ้น 
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อ าเภอสามเงา (ตอ่) 

ประเดน็ปญัหา/ความตอ้งการ แนวทางการพฒันา 

3. ราคาผลผลิตภาคการเกษตรตกต่ า 

 - มะละกอผลผลิตออกมามากไม่มีตลาดส่ง  

ไม่มีผู้รับซื้อ 

 - ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์มันส าปะหลังราคาตกต่ า  

ไม่มีผู้รับซื้อ 

- ภาครัฐประกนัราคาผลผลิตทางการเกษตร,จัดหาตลาดกลางส าหรับ

รับซื้อผลผลิต, ส่งเสริมการปลูกพชืระยะสั้น 

- ภาครัฐส่งเสริมให้โครงงานอุตสาหกรรมรับซื้อวัตถุดิบจากเกษตรกร 

เช่น โรงงานผลิตน้ าผลไม้ โรงงานแปรรูปผลไม ้

4. ต้นทุนการผลิตสูง - ส่งเสริมให้เกษตรกรใชปุ้๋ยชวีภาพแทนปุย๋เคมี, ภาครัฐมีนโยบาย

ควบคุมค่าแรงงาน, ราคาปุ๋ย, ราคาน้ ามัน 

5. ต.บ้านนา ขาดเอกสารสิทธิ์ในที่ดินท ากิน - ภาครัฐออกเอกสารสิทธิ์ให้กับเกษตรกรและจัดสรรที่ดินท ากินให้แก่

เกษตรกรทีย่ังไม่มีที่ดนิท ากิน 

6. ขาดความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับการท า

เกษตรทฤษฎีใหม่ เรื่องการบริหารจัดการ 

การปลูกพืชในฤดูแล้ง 

- ให้ความรู้เกีย่วกับแนวทางการท าเกษตรทฤษฎีใหม่และการปลูกพืชใน

ฤดูแล้ง 

7. ขาดแคลนอาหารสัตว์ (หญ้า) - สนับสนุนการปลูกพืชเลี้ยงสัตว ์และการผลิตอาหารสัตว์ขึ้นเอง 

8. เมล็ดพันธุ์พืชด้อยคุณภาพ - จดัอบรมและคดัเมลด็พันธ์ข้าวและสร้างทีจ่ัดเก็บเมล็ดพันธุ์ 

9. พันธุ์โคไม่มีคุณภาพ ขาดวัคซีนป้องกันโรค

ระบาด 

- ภาครัฐจดัหาพันธ์โคที่มีคุณภาพ,แจกจ่ายวคัซีนป้องกันโรคระบาด 

และหาแหล่งจ าหน่ายวัคซนีที่มคีุณภาพราคาถูกให้แก่เกษตรกร 

10. โรคระบาดในพืชไร่และแมลงศัตรูพืช - ลดการก าจดัวัชพืชด้วยการเผา,ลดการตัดไม้ท าลายป่า 

- ส่งเสริมการผลิตยาฆ่าแมลงแบบปลอดภัยด้วยภูมิปญัญาชาวบ้าน  

11. ขาดแคลนแรงงานพื้นที่ต าบลสามเงา - ใชเ้ทคโนโลยีในการผลิต 

12. สภาพดินเสื่อมโทรม - ส่งเสริมให้ใช้ปุย๋ชีวภาพและปลูกพืชหมุนเวยีนเพื่อรักษาหน้าดิน 

13. ระบบสาธารณูปโภค ต.บ้านนา 

ด้านไฟฟ้า ประปา ถนน โทรศัพท์ 

- ภาครัฐสร้างถนนในทางเสน้หลักของหมู่บ้าน 

- ตดิตั้งสัญญาณโทรศัพท ์

- ตดิตั้งระบบโซลาเซลล์ให้ทุกหลังคาเรือนเพื่อใช้ในครัวเรือนและ 

เพื่อสูบน้ าไว้ใชเ้พื่อการเกษตร 

14. ขาดแหล่งทุนเพื่อการท าการเกษตร - มีแหล่งทุนดอกเบ้ียต่ าให้กับเกษตร (กองทุนเกษตรกร) 

15. ปัญหาหนี้สิน,อัตราดอกเบี้ยสินเช่ือสูง - ธนาคารลดอัตราดอกเบ้ียสินเชือ่เงินก็ให้เกษตรกร 
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อ าเภอแมส่อด 

ประเดน็ปญัหา / ความตอ้งการ แนวทางการพฒันา 

1. แหล่งน้ าไม่เพยีงพอต่อการท าการเกษตร 

ขาดการบริหารจัดการน้ าในพื้นทีก่ารเกษตร 

- ภาครัฐจดัสรรงบประมาณในการสร้างฝายเก็บน้ า / อ่างเก็บน้ า  

และระบบส่งน้ าให้เพยีงพอและทั่วถึงต่อการท าการเกษตร 

2. ราคาผลผลิตทางการเกษตรตกต่ า  - รวมกลุ่มเกษตรกรให้เข้มแข็งเพือ่ต่อรองราคาผลผลิตกับผู้ประกอบการ 

3. ต้นทนุการผลิตสูง 

(ค่าแรงงาน,ปุ๋ย,ยาฆ่าแมลง,เมล็ดพันธุ์) 

- ให้เกษตรกรผลิตปุ๋ยชวีภาพไว้ใชใ้นการท าเกษตรทดแทนปุย๋เคมี 

- รัฐบาลมีนโยบายควบคุมราคาตน้ทุนการผลิตภาคเกษตรกรรม 

- ส่งเสริมให้เกษตรกรผลิตเมลด็พันธุ์พชืไว้ใชเ้องในพื้นที่ 

4. ไม่มีเอกสารสิทธิ์ในที่ดนิท ากิน - ภาครัฐให้ความช่วยเหลือแนะน าแนวทางการต่อต่อประสานงาน 

ในการขอออกเอกสารสิทธิที่ดนิท ากิน 

5. สภาพดนิในพืน้ที่ท าการเกษตรเสื่อมโทรม - หน่วยงานทีเ่กี่ยวข้องเข้ามาดูแลและส่งเสริมใหเ้กษตรกรใช้ปุย๋ชีวภาพ

ทดแทนปุ๋ยเคมีที่ใช้อยู่เดิมเพื่อฟื้นฟหูน้าดิน 

6. โรคระบาดในพืชผลทางการเกษตร - หน่วยงานทีเ่กี่ยวข้องเข้ามาช่วยเหลือและอบรมให้ความรู้กับเกษตรกร

เกี่ยวกับแนวทางการป้องกันและควบคุมโรคทีเ่กิดกับพืชผลทาง

การเกษตร/ท าการเกษตรแบบผสมผสานโดยปลูกพืชหมุนเวยีน 

7. ไม่มเีครือข่ายรับซื้อผลผลิตในพืน้ที่  

ขาดตลาดรองรับพืชผลทางการเกษตร  

ขาดการประชาสัมพันธ์ให้ท่ัวถึง 

- สร้างเครือข่ายให้กับเกษตร ภาครัฐจัดสรรพื้นที่สาธารณะเป็นตลาด

รวบรวมสินค้าเกษตร ประชาสัมพนัธ์ให้ท่ัวถงึ 

8. เกษตรกรขาดความรู้ด้าน

เทคโนโลยีการเกษตร 

- ขอความร่วมมือจากหน่วยงานให้ความรู้กับเกษตรกร 

9. เงินทุนหมนุเวยีนเพื่อท าการเกษตรไม่

เพียงพอ 

- มีแหล่งทุนจากส่วนกลางสนับสนุนเกษตรกร 

10. ไม่มถีนนเข้าถึงพื้นที่การเกษตร - องค์การบริหารส่วนต าบล จดัหางบพัฒนาก่อสร้างถนนในหมู่บ้าน 

11. เมล็ดพนัธุพ์ืชไมม่ีคุณภาพ - ให้เจ้าหน้าที่รัฐตรวจสอบเมล็ดพันธุ์ของบริษัทที่น ามาจ าหน่าย 

อย่างเข้มงวด 

12. ไม่มพีื้นที่ส าหรับเลี้ยงสตัว์สาธารณะ  

(ทุ่งเลี้ยงสัตว์) 

- ปรับเปลี่ยนวิถีการเกษตรเปน็ระบบฟาร์มหรือเกษตรทางเลือก 

13. ไมม่ีศูนยส์าธิตผลผลิตทางการเกษตร - ตัง้ศูนย์รวบรวมข้อมูลสินค้าเกษตรประจ าต าบล 

14. ไม่มีการรวมกลุ่มผู้เลี้ยงโคขุน - อบรมพฒันาศักยภาพปศุสัตวช์ุมชน/ปลูกพืชอาหารสตัว์ไว้ใช้เอง 

15. ปญัหาสารแคดเมยีมในพื้นที่การเกษตร - หน่วยงานทีเ่กี่ยวข้องเข้ามาช่วยเหลือแก้ไขปัญหาให้แก่เกษตร 

16. ขาดความรู้เรื่องการผลิตไม้ประดับ

ล้มลุกเพื่อส่งขายเปน็อาชีพเสริม 

- จดัท าแปลงสาธิตการปลูกไม้ประดับและตั้งศูนย์การเรียนรู้ชมุชน 

เรื่องการปลูกไม้ดอกไมป้ระดับจ าหน่าย 
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อ าเภอแมร่ะมาด 

ประเดน็ปญัหา/ความตอ้งการ แนวทางการพฒันา 

1. ขาดแหล่งทรัพยากรน้ า - สร้างอ่างเก็บน้ า ต้นน้ าห้วยแม่ระมาด ห้วยขะเนจื้อ ห้วยหม่องวา 

และระบบคลองส่งน้ าเข้าพื้นที่การเกษตร 

2. ราคาผลผลิตตกต่ าและตลาดรองรับ

ผลผลิตมีน้อยตามกลไกลตลาด 

- รวมกลุ่มเกษตรกรจัดตั้งตลาดสินค้าการเกษตร 

- ภาครัฐช่วยประกันราคาผลผลิต 

3. ต้นทุนการผลิตสูง (ค่าแรงงาน,ปุ๋ย,ยา 

ราคาแพง) 

- ภาครัฐหาแหล่งทุนดอกเบี้ยต่ า 

- จัดหาแรงงานภาคการเกษตร 

4. สภาพดินเสื่อมโทรม - ส่งเสริมให้เกษตรกรปลูกพืชหมุนเวียนเพื่อรักษาหน้าดิน 

- ให้เกษตรกรวิเคราะห์ดิน ปรับปรุงดินตามพืช 

- ใช้ปุ๋ยชีวภาพ ปุ๋ยพืชสด 

5. ขาดความรู้ด้านการเกษตร - ให้ความรู้เก่ียวกับการท าเกษตรอย่างเป็นระบบ 

- หน่วยงานที่เก่ียวข้องสร้างองค์ความรู้แก่เกษตรกร 

เช่น สารอันตรายตามนโยบายห้ามใช้ 3 สารเคมีทางการเกษตร 

เกษตรกรต้องปรับตัวอย่างไร ต้องใช้สารใดทดแทน 

6. ที่ดินไม่มีเอกสารสิทธิ์ ร้อยละ 90  - ติดตามงานเก่ียวกับปัญหาการออกเอกสารสิทธิ์ที่ดินท ากิน 

- หน่วยงานส่วนท้องถิ่นออกหนังสือรับรองการใช้ที่ดินท ากิน 

7. เมล็ดพันธ์ที่ผลิตไม่ได้รับการยอมรับ - ประชาสัมพันธ์เก่ียวกับเมล็ดพันธุ์พืชให้เกิดความน่าเช่ือถือและ

ยอมรับผลผลิต 

- สหกรณ์การเกษตรรับซื้อเมล็ดพันธุ์ของเกษตรท่ีผ่านการตรวจ

รับรอง เพื่อจ าหน่าย และกระจายผลผลิต 

8. ผลกระทบจากโรค โควิด – 19  ท าให้

แรงงานต่างด้าวเข้ามายาก ขาดแรงงาน/

ค่าแรงงานสูง เพราะ แรงงานต่างด้าวมี

เง่ือนไขต้องจ้างทั้งครอบครัว 

- ภาครัฐควรมีนโยบายเก่ียวกับค่าแรงให้สอดคล้องกับรายได้ 

- รัฐบาลมีนโยบายการควบคุมโรค 

9. ผลผลิตคณุภาพต่ า ซึ่งเกิดจากปัญหา

ผลผลิตขาดน้ าในฤดูแล้ง 

- ให้ความรู้แก่เกษตรกรเก่ียวกับการเกษตรเพื่อพัฒนาผลผลิตให้มี

คุณภาพ, การท าฝนเทียม-หน่วยงานส่งเสริมการปลูกพืชทนแล้ง 

- หาอาชีพอ่ืนเสริม เช่น การผลิตพืชอาหารสัตว์ใช้วัตถุดิบท้องถ่ิน 

10. โรคระบาดทางพืชได้แก่ หนอนกระทู้

ข้าวโพด บั่วข้าวและโรคระบาดทางสัตว์ที่มา

จากประเทศเพื่อนบ้าน 

- หน่วยงานที่เก่ียวข้องเข้ามาดูแลโรคระบาดต่างๆ 
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อ าเภอแมร่ะมาด (ตอ่) 

ประเดน็ปญัหา/ความตอ้งการ แนวทางการพฒันา 

11. โรคระบาดจากคนสู่คน (Covid-19) - ติดตามข่าวสาร การแพร่ระบาดในประทศไทย และปรับตัว 

เพื่อป้องกันการแพร่ระบาด 

12. ส่งเสริมแหล่งท่องเท่ียวเชิงเกษตร 

  

- หน่วยงานทีเก่ียวข้องประชาสัมพันธ์ แหล่งท่องเที่ยวต่างๆ ให้เป็น 

ที่รู้จักและปรับปรุงภูมิทัศน์ให้น่าชมย่ิงขึ้น 

13. หนี้สินเกษตรกร - ลดการช าระเงินต้น – ช าระเงินต้น – อบรมให้ความรู้ความเข้าใจ

เก่ียวกับระเบียบสหกรณ์ - การหารายได้เสริม 

 

อ าเภอทา่สองยาง 

ประเดน็ปญัหา/ความตอ้งการ แนวทางการพฒันา 

1. เอกสารสิทธิ์ทีด่ินท ากิน - ขอให้ภาครัฐจัดสรรพื้นที่ส าหรับท ากินให้แก่เกษตรกร ออกเอกสิทธิ์ให้

ถูกต้อง ประชาสัมพนัธ์สร้างความเข้าใจแก่ประชาชนที่ใชพ้ื้นที่ป่า 

2. น้ าไม่เพยีงพอต่อท าการเกษตร - สร้างฝายชะลอน้ า ขดุเจาะบ่อบาดาล สร้างอ่างเก็บน้ า เพื่อเก็บกักน้ าไว้

ใช้ส าหรับการเกษตร 

3. ปัญหาราคาผลผลิตตกต่ า  

มีการลักลอบน าผลผลิตการเกษตรจาก 

ประ เทศเพื่อนบ้านเข้ามาในประเทศไทย 

- ขอให้หน่วยงานภาครัฐสอดส่องการลักลอบน าเข้าผลผลิตทางการเกษตร

จากประเทศเพื่อนบ้านอย่างเข้มงวด  

4. ปัญหาแรงงานภาคการเกษตร - จดัให้มีการรวมกลุ่มแรงงานในพื้นที่  

5. ปัญหาโรคระบาด ศัตรูพืช - หน่วยงานทีเ่กี่ยวข้องประชาสัมพนัธ์ให้ค าแนะน าให้ทันทว่งที และใหค้วามรู้

เกี่ยวกับการเฝ้าระวังโรคพืชทีจ่ะเกิดในฤดูกาลผลิต 

6. การคมนาคมขนสง่สินค้าการเกษตร 

ไม่สะดวก 

- ขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ซ่อมแซมถนนเพื่อให้สะดวกต่อการสญัจร  

7. ดินเสื่อมโทรม  - ขอให้ภาครัฐเข้ามาส่งเสริมและให้ความรู้เกีย่วกับการบ ารุงดนิแก่

เกษตรกร 

8. ปัญหาด้านหนี้สนิ - ขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาให้ค าแนะน าและช่วยเหลอืปัญหาดา้นหนี้สิน 

เช่น มีการลดดอกเบี้ย ในชว่งโรคระบาดโควิด ท าใหเ้กษตรกรขาดรายได้ 

9. ตน้ทุนการผลิตสนิค้าเกษตรที่เพิ่มสูงข้ึน - ส่งเสริมให้เกษตรกรหันมาใชปุ้๋ยชีวภาพแทนปุ๋ยเคม ีลดการใช้สารเคมี 

แนะน าให้ปลูกพืชหมนุเวยีน  

10. ปัญหาการบุกรุกพื้นทีป่่า - ส่งเสริมให้ความรู้เรื่องการใช้พืน้ที่ป่าให้ประชาชน เกษตรกร ได้รบัรู้ 

11. ขาดเงินทนุส าหรับการลงทุน - หน่วยงานทีเ่กี่ยวข้องให้การสง่เสริมสนับสนุนเงินทุน และแนะน าการ

ประกอบอาชีพเสริม เชน่ การทอผา้ จักสาน เพื่อให้มีรายไดเ้พิ่มจากการ 

ท าการเกษตร  
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อ าเภออุ้มผาง 

ประเดน็ปญัหา / ความตอ้งการ แนวทางการพฒันา 

1. ปัญหาที่ดินท ากิน 

- ขาดเอกสารสิทธิ์ในที่ดินท ากิน ไม่สามารถ

เปลี่ยนแปลงได ้สทก/สปก 

* เรื่องส าคญัที ่อ.อุ้มผางประสบปัญหาคือภาค

การเกษตรของเกษตรกรอ าเภออุ้มผาง เกษตรกรติด

เร่ืองป่าไม้และพื้นที่ท ากินที่ถูกต้องและชัดเจนในการ

ถือครอง 

- ภาครัฐจัดสรรที่ดินท ากินให้เกษตรกร 

- ให้หน่วยงานที่รับผิดชอบออกเอกสารสิทธิ์ให้เกษตรกร 

ที่ไม่มีที่ดินท ากิน 

2. แหล่งน้ าเพื่อการเกษตรแหล่งน้ าเพื่อการบริโภค - บริหารจัดการแหล่งน้ าโดยแบ่งโซนใช้น้ าในแต่ละพื้นที่

เป็นช่วงเวลา 

- สร้างอ่างเก็บน้ าเพื่อท าการเกษตรให้ได้ตลอดทั้งปี 

3. ต้นทุนการเกษตรสูง - จัดตั้งองค์กรท่ีเก่ียวข้องกับการจ าหน่ายผลผลิตทางการ

เกษตรให้มีราคายุติธรรม 

4. ขาดการรวมกลุ่ม - ส่งเสริมการรวมกลุ่ม  

5. หนี้สินเกษตรกร - ส่งเสริมให้เกษตรกรท าการเกษตรแบบพอเพียงตาม

โครงการตามแนวพระราชด าริ และให้เกิดการรวมกลุ่ม

สร้างอาชีพเสริมให้สอดคล้องกับภูมิศาสตร์ของพื้นที่  

6. ขาดองค์ความรู้ในการบริหารจัดการและแนว

ทางแก้ไขภาคการเกษตร 

- อบรมและพัฒนาแผนการด าเนินงานในการจัดการทุน 

7. การคมนาคมในการขนส่งผลผลิต - จัดท าแผนแม่บทชุมชน/ทุกภาคส่วนแบบบูรณาการ 

8. ขาดการรวมกลุ่มของเกษตรกร - ภาครัฐควรสนับสนุนหรือประชาสัมพันธ์ให้เกษตรกรเกิด

การรวมกลุ่ม ให้ความรู้ของการรวมกลุ่ม และจัดประชุม 

ปรึกษาหารือ โดยผ่านการท าประชามติของชุมชน 

9. ราคาผลผลิตตกต่ า - ภาครัฐเข้ามาช่วยเหลือในเร่ืองการประกันราคาผลผลิต

ทางการเกษตร 
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ภาพการประชมุคณะท างานสภาเกษตรกรระดบัอ าเภอ ครัง้ที่ 2/2563 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

อ าเภอสามเงา (เมือ่วนัที ่13 พ.ย.63) 

 

อ าเภอบา้นตาก (เมือ่วนัที ่17 พ.ย.63) 
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ภาพการประชมุคณะท างานสภาเกษตรกรระดบัอ าเภอ ครัง้ที่ 2/2563 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

อ าเภอแมร่ะมาด (เมือ่วนัที ่25 พ.ย.63) 

 

อ าเภอวงัเจา้ (เมือ่วนัที ่18 พ.ย.63) 

 

อ าเภอทา่สองยาง (เมือ่วนัที ่26 พ.ย.

63) 
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การประชุมคณะท างานสภาเกษตรกรระดับอ าเภอ ครั้งที่ 1/2564 

  เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564 คณะท างานสภาเกษตรกรระดับอ าเภอ 9 อ าเภอ จังหวัด

ตาก และผู้แทนเครือข่ายภาคประชาชน ประกอบด้วย สภาองค์กรชุมชนจังหวัดตาก, ศูนย์ประสานงาน

หลักประกันสุขภาพประชาชนจังหวัดตาก, นายกสมาคมสื่อมวลชนจังหวัดตาก, เครือข่ายสมัชชาสุขภาพ

จังหวัดตาก ได้ร่วมกันระดมความเห็นในการทบทวนและจัดท าแผนพัฒนาเกษตรกรรมจังหวัดตาก พร้อมทั้ง

หารือแนวทางแก้ไขปัญหาและพัฒนาแหล่งน้ า และปัญหาที่ดินท ากินของจังหวัดตาก ณ ห้องประชุมองค์การ

บริหารส่วนจังหวัดตาก อ าเภอเมืองตาก จังหวัดตาก ทั้งนี้ ในการประชุมฯ ได้รับเกียรติจากนายดุสิต แสงสุคนธ์ 

อดีตผู้อ านวยการโครงการชลประทานตาก และที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการเกษตรและสหกรณ์ สภาผู้แทนราษฎร 

น าแลกเปลี่ยนความคิดเห็นด้านการพัฒนาแหล่งน้ าพื้นที่จังหวัดตาก และนายบุญชัย ทรัพยขุนดอน เครือข่าย

กระเหรี่ยงเพื่อวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม ร่วมแลกเปลี่ยนแนวทางแก้ไขปัญหาที่ดินท ากินในเขตพื้นที่ป่า  

ซึ่งทั้ง 2 ประเด็นข้างต้น ล้วนเป็นประเด็นปัญหาเร่งด่วนด้านการเกษตรที่เกษตรกรจังหวัดตากต้องการ  

ใหแ้ก้ไขปัญหาโดยเร็วที่สุด  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การประชมุคณะท างานสภาเกษตรกรระดบัอ าเภอ ครัง้ที ่1/2564 
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สรุปสาระส าคัญการทบทวนและจัดท าแผนพัฒนาเกษตรกรรมจังหวัดตาก ปี 2564-2568 

และข้อแลกเปลี่ยนประเด็นปัญหา/แนวทางพัฒนา ด้านการเกษตร ในการประชุมคณะท างานสภาเกษตรกร

ระดับอ าเภอ 9 อ าเภอ ได้ดังนี้ 

 

 

สาระส าคญัตามแผนแมบ่ทเพือ่

พัฒนาเกษตรกรรม (มาตรา 41) 

ทิศทางการพัฒนาในแผนพัฒนาเกษตรกรรมจงัหวดัตาก 

หัวขอ้ เนื้อหา 

- 1) วิสัยทัศน์  

ผลผลิตทางการเกษตรมีคุณภาพระดับสากล สร้างรายได้ที่ม่ันคง  

เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของเกษตรกรอย่างย่ังยืน บนพื้นฐานของปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียง 

1. เรื่อง การพัฒนาศักยภาพ  

การส่งเสริม และการสนับสนุน

การรวมกลุ่มของเกษตรกร 

องค์กรเกษตรกร กลุ่มเกษตรกร 

และยุวเกษตรกรตามแนวปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียง 

  

ประเดน็การพัฒนาที ่1 

ยุทธศาสตร์ท่ี 1 : พัฒนาคุณภาพ

ชีวิตเกษตรกรบนพื้นฐานปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียง 

 

กลยทุธ/์แนวทางพัฒนา : 

กลยุทธ์ที่ 1 : สร้าง

กระบวนการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน

ในการก าหนดนโยบายและวาง

แผนการพัฒนาเกษตรกรรมอย่าง

เป็นระบบ 

      กลยุทธ์ที่ 2 : สร้างความ

เข้มแข็ง กลุ่ม/องค์กร/สถาบัน 

เกษตรกร ให้สามารถบริหาร

จัดการทรัพยากรการเกษตรอย่างมี

ประสิทธิภาพและย่ังยืนบนพื้นฐาน

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

 

 

 

 

เป้าประสงค์  

      น้อมน าปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียงมาใช้ในการเสริมสร้าง

คุณภาพชีวิตที่ดีเกิดการรวมกลุ่ม

เกษตรกรและเช่ือมโยงเครือข่ายเพื่อ

ประสานความร่วมมือด้านการผลิต 

การแปรรูปและการตลาดอย่าง

ต่อเนื่อง และสามารถพึ่งพาตนเองได้

อย่างย่ังยืน 

 

ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย  

1. ร้อยละของกลุ่มองค์กร สถาบัน 

เกษตรกร ที่น้อมน าปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียงไปประยุกต์ใช้ในการประกอบ

อาชีพเกษตรกรรมอย่างย่ังยืน  

2. ร้อยละของสถาบันเกษตรที่มีความ

เข้มแข็งในระดับมาตรฐาน 

3. ร้อยละของกระบวนการจัดท า

แผนพัฒนาเกษตรกรรมและการ

ก าหนดนโยบายและวางแผนพัฒนา

เกษตรกรรมของหน่วยงานที่เก่ียวข้อง 

เกิดจากกระบวนการมีส่วนร่วมของ

เกษตรกร  

2. เร่ือง การสร้างเครือข่าย

องค์กรเกษตรกร เช่ือมโยงและ

พัฒนาความร่วมมือในด้านการ

ผลิตทางเกษตรกรรม การแปรรูป 

การตลาดและการบริโภค 

เพื่อการยังชีพระหว่างเครือข่าย

องค์กรเกษตรกรกับภาครัฐ 

และภาคเอกชน 
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สาระส าคญัตามแผนแมบ่ทเพือ่

พัฒนาเกษตรกรรม (มาตรา 41) 

ทิศทางการพัฒนาในแผนพัฒนาเกษตรกรรมจงัหวดัตาก 

หัวขอ้ เนื้อหา 

3. เรื่อง การสร้างความเป็นธรรม

ด้านราคาผลผลิตทาง

เกษตรกรรม โดยค านึงถึงการ

ส่งเสริมให้สินค้าเกษตรได้รับ

ผลตอบแทนสูงสุด 

ประเดน็การพัฒนาที ่2 

ยทุธศาสตรท์ี ่2 :  พัฒนาขีด

ความสามารถในการแข่งขัน 

และการจัดการสินค้าเกษตร  

สร้างความม่ันคงในอาชีพ 

 

กลยุทธ์/แนวทางพัฒนา : 

กลยุทธ์ที่ 1 : พัฒนา

ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร

ปลอดภัย ตอบสนองความต้องการ

ของตลาด 

กลยุทธ์ที่ 2 : สร้างมูลค่าเพิ่ม 

และการลดต้นทุนในการผลิตสินค้า

เกษตร ให้สามารถแข่งขันได้ 

       กลยุทธ์ที่ 3 : เช่ือมโยง
เครือข่ายธุรกิจภาคเกษตรกรรม 

และพัฒนาศูนย์กลางในการ

รวบรวมผลผลิตและกระจายสินค้า

เกษตร 

กลยุทธ์ที่ 4 : ส่งเสริมและ

สนับสนุนให้มีน าภูมิปัญญาท้องถิ่น/

งานวิจัย และเทคโนโลยีด้าน

การเกษตร ถ่ายทอดให้แก่ 

ยุวเกษตรกร/เกษตรกร เพื่อน าไป

ประยุกต์ใช้ในการประกอบอาชีพ

เกษตรกรรม 

 

เป้าประสงค ์ 

     เกษตรกรมีขีดความสามารถ

ในการแข่งขันและการจัดการ

สินค้าเกษตร เพื่อเสริมสร้าง

ความเข้มแข็งและพัฒนาศักยภาพ

การหารายได้ให้แก่เกษตรกร เพื่อ

รายได้ที่ม่ันคงและย่ังยืน ส่งเสริม

การน าผลงานวิจัยและการ

ถ่ายทอดเทคโนโลยีทางด้าน

การเกษตรไปสู่การปฏิบัติอย่าง

เป็นรูปธรรม เพื่อพัฒนาคุณภาพ

ผลผลิตสู่มาตรฐานสากล 

 

ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย  

1. เกษตรกรมีรายได้สุทธิทาง

การเกษตรเพิ่มขึ้นเป็น 60,000 

บาท/ครัวเรือน ในปี 2565   

2. เศรษฐกิจภาคการเกษตรของ

จังหวัดเติบโตเฉลี่ยร้อยละ 3 ต่อปี 

3. ร้อยละจ านวนแปลง/ฟาร์ม และ

สินค้าเกษตรกร ที่ย่ืนขอรับการ

รับรองมาตรฐานความปลอดภัย

ด้านการเกษตร 

4. จ านวนพื้นที่มีการปรับเปลี่ยนให้

เหมาะสมกับการผลิตตาม  

Agri-Map 

4. เร่ือง การค้นคว้า วิจัย และ

พัฒนาภูมิปัญญา พันธุกรรมพืช

และสัตว์ท้องถ่ิน นวัตกรรม

เทคโนโลยีที่เหมาะสม และการ

ถ่ายทอดองค์ความรู้ท่ีได้จากการ

ค้นคว้า วิจัย และพัฒนาเพื่อ

ประโยชน์ทางเกษตรกรรม  

และเกษตรอุตสาหกรรม 

5. เรื่อง การสนับสนุน ส่งเสริม

การให้การศึกษา อบรม  

ถ่ายทอดความรู้เทคโนโลยีด้าน

เกษตรกรรม และการจัดการแก่

เกษตรกรและยุวเกษตรกร 
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สาระส าคญัตามแผนแมบ่ทเพือ่

พัฒนาเกษตรกรรม (มาตรา 41) 

ทิศทางการพัฒนาในแผนพัฒนาเกษตรกรรมจงัหวดัตาก 

หัวขอ้ เนื้อหา 

6. เรื่อง การส่งเสริม การพัฒนา 

การคุ้มครองพื้นที่เกษตรกรรม

และการแก้ไขปัญหาดินและที่ดิน 

โดยส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิ

เกษตรกรให้มีกรรมสิทธิ์หรือสิทธิ

ในที่ดินเพื่อประกอบเกษตรกรรม

ของตนเองอย่างทั่วถึง 

 

ประเดน็การพัฒนาที ่3 

ยุทธศาสตรท์ี ่3 : บริหารจัดการ

ทรัพยากรการเกษตรอย่างมี

ประสิทธิภาพ และสร้างสมดุลใน

ระบบนิเวศน์อย่างย่ังยืน 

 

กลยุทธ์/แนวทางพัฒนา : 

กลยุทธ์ที่ 1 : พัฒนาและ

ปรับปรุงระบบชลประทานเพื่อ

การเกษตรให้มีประสิทธิภาพและ

เป็นไปอย่างทั่วถึงเหมาะสมกับ

สภาพพื้นที่ 

กลยุทธ์ที่ 2 : การจัดสรรที่ดิน

ท ากินและฟื้นฟูทรัพยากรการผลิต

ทางการเกษตร เพื่อเพิ่ม

ประสิทธิภาพและลดต้นทุนการผลิต

สินค้าเกษตร 

กลยุทธ์ที่ 3 : สนับสนุนการ

ผลิตสินค้าเกษตร โดยใช้หลักการ

ความย่ังยืนถาวรของระบบป่า

ธรรมชาติมาเป็นแนวทางในการท า

การเกษตร (วนเกษตร) 

กลยุทธ์ที่ 4 : ส่งเสริมและ

สนับสนุนแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร 

 

เป้าประสงค์  

     ระบบนิเวศน์มีความสมดุล โดย

การอนุรักษ์ ฟื้นฟู ทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อมอย่างจริงจัง และ

ปัจจัยการผลิตทางการเกษตรมีความ

อุดมสมบูรณ์อย่างย่ังยืน 

1. ทรัพยากรทางการเกษตร ดิน น้ า 

ตลอดจนปจัจัยการผลิตทางการ 

เกษตรได้รับการพัฒนา ปรับปรุง  

และฟื้นฟูให้มีความอุดมสมบูรณ์ 

อย่างมีประสิทธิภาพและทั่วถึง 

2. ระบบนิเวศน์มีความสมดุล โดย

การอนุรักษ์ ฟื้นฟู ทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อมอย่างจริงจัง และ

ปัจจัยการผลิตทางการเกษตรมีความ

อุดมสมบูรณ์อย่างย่ังยืน 

 

ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย  

1. จ านวนพื้นที่ชลประทาน 

2. จ านวนพื้นที่ที่ได้รับประโยชน์จาก

แหล่งน้ านอกเขตชลประทาน 

3. จ านวนพื้นที่การเกษตรได้รับการ

อนุรักษ์ปรับปรุงและฟื้นฟู 

4. จ านวนครัวเรือนที่ได้รับการแก้ไข

ปัญหาที่ดินท ากินในเขตพื้นที่ป่า ทั้งใน

เชิงของการบริหารจัดการและสิทธิใน

การใช้ประโยชน์ที่ดิน 

5. จ านวนแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร

และเชิงนิเวศน์ 

7. เร่ือง การพัฒนาแหล่งน้ าและ

จัดระบบชลประทานเพื่อ

เกษตรกรรม 

 

8. เร่ือง การอนุรักษ์ การฟื้นฟู

และการใช้ประโยชน์จาก

ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม 

และความหลากหลายทางชีวภาพ 

เพื่อการเกษตร 
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สาระส าคญัตามแผนแมบ่ทเพือ่

พัฒนาเกษตรกรรม (มาตรา 41) 

ทิศทางการพัฒนาในแผนพัฒนาเกษตรกรรมจงัหวดั 

หัวขอ้ เนื้อหา 

9. เรื่อง การเสนอแนะแนวทางใน

การเข้าถึงแหล่งทุน และการแก้ไข

ปัญหาหนี้สินของเกษตรกร 

ประเดน็การพฒันาที ่4 

ยทุธศาสตรท์ี ่4 : การแก้ไขปัญหาหนี้สิน

ภาคการเกษตร การสร้างโอกาสและ

ความเสมอภาคในสาขาอาชีพ

เกษตรกรรม 

 

กลยุทธ์/แนวทางพัฒนา : 

       กลยุทธ์ที ่1 : ประสานและบูรณา

การหน่วยงานภาครัฐ น ามาตรการ/

กลไกด้านการแก้ไขปัญหาด้านหนีส้ิน 

และความไม่เป็นธรรม ใหค้วามช่วยเหลือ

แก่เกษตรกร  

      กลยุทธ์ที่ 2 : สร้างโอกาสและ

ความเสมอภาคในการเข้าถึงแหล่งทุน 

ทรัพยากรกรที่จ าเป็นต่อการประกอบ

อาชีพเกษตรกรรม และ คุ้มครองสิทธิ

ให้แก่เกษตรกร  

     กลยุทธ์ที ่3 : ฟื้นฟูอาชีพและพฒันา

ศักยภาพการหารายได้ให้แก่เกษตรกร 

 

เป้าประสงค์ :  

     แก้ไขปัญหาหนี้สินและการไมไ่ด้

รับความเป็นธรรมของเกษตรกรควบคู่

ไปกับการฟื้นฟูอาชีพเกษตรกรรม 

สร้างโอกาสและความเสมอภาคใน

การเข้าถึงแหล่งทุน ทรัพยากรกรที่

จ าเป็นต่อการประกอบอาชีพ

เกษตรกรรม และคุม้ครองสิทธิใหแ้ก่

เกษตรกร 

 

ตวัชีว้ดั/คา่เปา้หมาย 

1. จ านวนเกษตรกรทีไ่ดร้ับการแก้ไข

ปัญหาหนี้สินและการไม่ได้รับความ

เป็นธรรม 

2. ร้อยละของเกษตรกรที่ได้รับการ

ฟื้นฟูและพัฒนาศักยภาพการหารายได ้

ควบคูไ่ปกับการแก้ไขปัญหาหนี้สิน 

3. ร้อยละของครัวเรือนเกษตรกรที่

เข้าถึงแหล่งทุนและการคุ้มครองสทิธิ

ของเกษตรกร 

10. เรื่อง การส่งเสริมและคุ้มครอง

สิทธิเกษตรกร และ การเพิ่มสทิธิ

และบทบาทของเกษตรกรที่เกี่ยวข้อง

กับการท ากินและการเข้าถึงแหล่ง

ทรัพยากรทีจ่ าเปน็ต่อการ

ประกอบการเกษตร 

11. เรื่อง การปรับปรุงการบริหาร

จัดการกองทุนทีเ่กี่ยวกับการเกษตร

ที่มีอยู่ให้สามารถรองรับการ

ช่วยเหลือเกษตรกรอย่างครบวงจร

และลดการซ้ าซ้อน รวมถงึการ

จัดตั้งกองทุนเพื่อวตัถุประสงค์

ดังกล่าว 
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ส าหรับประเด็นปัญหาและแนวทางพัฒนาด้านการเกษตร ที่คณะท างานสภาเกษตรกร

ระดับอ าเภอ 9 อ าเภอ จังหวัดตากและผู้แทนภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง เห็นควรเร่งรัดและผลักดันให้เกิดขึ้นในพื้นที่

จังหวัดตากโดยเร็ว มี 2 ประเด็น ประกอบด้วย 

1. การพัฒนาแหล่งน้ าในพื้นที่จังหวัดตาก 

   ด้วยจังหวัดตาก โดยเฉพาะพื้นที่ 4 อ าเภอฝ่ังตะออก ประกอบด้วยอ าเภอสามเงา 

อ าเภอบ้านตาก อ าเภอเมืองตาก และอ าเภอวังเจ้า ซึ่งเป็นเขตพื้นที่อ าเภอที่มีลุ่มแม่น้ าปิงและลุ่มแม่น้ าวัง 

ไหลผ่าน แต่กลับประสบปัญหาภัยแล้งเป็นประจ าทุกปี ราษฎรขาดแคลนน้ าทั้งภาคเกษตรกรรมและน้ าเพื่อ

การอุปโภคบริโภค ที่ผ่านมาภาคประชาชนได้ร้องขอหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้มีการก่อสร้างและพัฒนาแหล่ง

น้ าหลายโครงการฯ แต่พบปัญหาอุปสรรคหลายประการ อาทิ พื้นที่เป้าหมายก่อสร้างและพัฒนาแหล่งน้ า

โดยมากอยู่ในเขตพื้นที่ป่าไม้ส่งผลให้เกิดความล่าช้าในการด าเนินการ ณ ปัจจุบัน จังหวัดตากจึงมีพื้นที่

ชลประทานเพียง 84,060 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 7.22 ของพื้นที่การเกษตรทั้งหมดของจังหวัดตาก (1,074,842 ไร่) 

เมื่อเทียบร้อยละพื้นที่ชลประทานต่อพื้นที่การเกษตรของภาคเหนือซึ่งอยู่ในเกณฑ์ร้อยละ 22.87 จะเห็นได้ว่า

จังหวัดตากมีพื้นที่ชลประทานต่ ากว่าค่าเฉลี่ยของจังหวัดในกลุ่มภาคเหนือถึง 3 เท่า จึงเป็นที่มาของประเด็นฯ  

ที่คณะท างานสภาเกษตรกรระดับอ าเภอ 9 อ าเภอ น ามาร่วมกันหารือแลกเปลี่ยนเพื่อให้ได้มาซึ่งข้อเสนอ 

เพื่อการแก้ไขภัยแล้งและพัฒนาแหล่งน้ าพื้นที่จังหวัดตาก ต่อไป 

2. การแก้ไขปัญหาทีดินท ากิน (เอกสารสิทธ์ิ) 

   พื้นที่จังหวัดตาก กว่าร้อยละ 72.10 เป็นพื้นที่ป่า (7,797,515.53 ไร่) จากพื้นที่

ทั้งหมด 10,255,156 ไร่ และมีเนื้อที่ป่าไม้เทียบกับเนื้อที่จังหวัดมากที่สุดเป็นอันดับ 2 ของประเทศ โดยมี

ประเภทของป่าตามกฎหมาย  ดังนี้ 

   1) ป่าสงวนแห่งชาติ 15 แห่ง  

   2) ป่าอุทยาน 6 แห่ง  

   3) วนอุทยาน 3 แห่ง  

   4) เขตอนุรักษ์พันธุ์สัตว์ป่า 3 แห่ง 

   5) ป่าชุมชน 146 แห่ง 

จากข้อเท็จจริงในพื้นที่ พบว่ามีราษฎรอาศัยอยู่ในพื้นที่ป่าไม้จ านวนมาก เห็นได้

จากข้อมูลกรมป่าไม้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ซึ่งมีพื้นที่เป้าหมายด าเนินการจัดที่ดิน  

ท ากินให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาลในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติจังหวัดตาก มีจ านวนสูงถึง 26,356 ไร่ ซึ่งยังไม่นับ

รวมถึงเขตพื้นที่ป่าอุทยานแห่งชาติและป่าอนุรักษ์ที่ปรากฏข้อเท็จจริงว่า มีราษฎรอาศัยอยู่เป็นจ านวนมาก

เช่นกัน โดยในปัจจุบันอยู่ระหว่างการด าเนินการจัดท าฐานข้อมูลการใช้ประโยชน์ในเขตพื้นที่อุทยานของ

ราษฎรให้เกิดความชัดเจน ภายใต้พระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 2562 เพื่อประกอบการวางแผนการ

ประกอบการท าอาชีพเกษตรกรรมในพื้นที่ดังกล่าวให้สอดคล้องกับบริบทพื้นที่เพื่อลดปัญหาที่ ดินท ากิน 
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ควบคู่กับการรักษาป่าต้นน้ าไปพร้อมๆ กัน ประกอบกับปัจจุบันการจัดสรรที่ดินตามนโยบาย คทช. ของ

ภาครัฐ ตั้งแต่ปี 2561 เป็นไปอย่างล่าช้า ข้อมูลปี 2563 คทจ.ตาก สามารถด าเนินการจัดสรรที่ดินตาม

แนวทางฯ ดังกล่าว ได้เพียง 1,302 ราย 1,588 แปลง ในเขตพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ 5 แห่ง ส่งผลให้ปัญหา

ที่ดินท ากินยังคงเป็นปัญหาส าคัญในการพัฒนาด้านอาชีพเกษตรกรรมของเกษตรกรพื้นที่จังหวัดตาก  

  คณะท างานสภาเกษตรกรระดับอ าเภอ 9 อ าเภอ จึงได้ร่วมกันเสนอภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง 

พิจารณาปรับแนวทางการด าเนินการจัดที่ดินท ากินให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาล ดังนี้  

   1. บูรณาการหน่วยงานท้องถ่ิน ร่วมก าหนดแนวเขตและจัดท าพิกัดรายแปลงในพื้นที่

ท ากินของราษฎรที่อยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ เพื่อสนับสนุนหน่วยงานภาครัฐในการพิจารณาจัดสรรที่ดินท ากิน 

ตามนโยบาย คทช. ให้เกิดขึ้นโดยเร็ว 

   2. ส่งเสริมการเกษตรผสมผสาน และการปลูกพืชเศรษฐกิจทางเลือก ตามความ

เหมาะสมของสภาพพื้นที่ อาทิ อโวคาโด บุก กาแฟ ให้แก่ราษฎรที่อยู่ในเขตพื้นที่ผ่อนผันให้ท ากินของป่าไม้ 

รวมถึงราษฎรที่ได้รับการจัดสรรและอยู่ระหว่างจัดสรรที่ดินตามนโยบาย คทช. โดยน้อมน าแนวทางสร้างป่า

สร้างรายได้ ตามพระราชด าริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ และคนอยู่

กับป่าของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 มาปรับใช้ให้เกิดผลในทางปฏิบัติ 

การจัดประชุมคณะท างานสภาเกษตรกรระดับอ าเภอ 9 อ าเภอ จังหวัดตากในครั้งนี้ ถือได้

ว่าเป็นเวทีของเกษตรกรที่จะได้ร่วมกันค้นหาทางออกและก าหนดแนวทางแก้ไขปัญหาและพัฒนาภาคเกษตร

ของตนเอง ในรูปแบบของสภาเกษตรกรในฐานองค์กรตัวแทนของเกษตรกร ภายใต้พระราชบัญญัติสภา

เกษตรกรแห่งชาติ พ.ศ.2553 ที่ก าหนดให้สภาเกษตรท าหน้าที่เป็นตัวแทนของเกษตรกรในการด าเนินกิจกรรม

ต่างๆ เกี่ยวกับเกษตรกรรม 
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นอกจากนี้ คณะท างานสภาเกษตรกรระดับอ าเภอและคณะผู้ปฏิบัติ งานสภาเกษตรกร

ระดับต าบล 9 อ าเภอ ได้ร่วมในการปฏิบัติงานกับส่วนราชการตามนโยบายของจังหวัดตาก งานสภา

เกษตรกรแห่งชาติและงานสภาเกษตรกรจังหวัด ในเรื่องต่างๆ ดังนี้ 

   1) ประสานแจ้งข้อมูลสถานการณ์ปัญหาเร่งด่วนทางการเกษตรในพื้นที่ 

ให้หน่วยงานที่รับผิดชอบทราบเพ่ือพิจารณาแนวทางการช่วยเหลือ ดังนี้ 

           1.1) ติดตามและรายงานข้อมูลสถานการณ์ภัยธรรมชาติ/โรคพืช-สัตว์/

สถานการณ์ราคาผลผลิตสินค้าเกษตรที่อาจส่งผลให้สภาเกษตรกรจังหวัดตากและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ระดับพื้นที่ทราบและพิจารณาให้การช่วยเหลือ 

    1.2) รวบรวมและประสานแจ้งข้อมูลความต้องการการช่วยเหลือจาก

ภาครัฐ อาทิ ปัญหาหนี้สิน ที่ดินท ากิน ราคาสินค้าเกษตรและการไม่ได้รับความเป็นธรรมของเกษตรกร 
 

   2) ร่วมด าเนินการมาตรการ/โครงการ ตามนโยบายภาครัฐเพื่อช่วยเหลือเกษตรกร 

    2.1) ร่วมเป็นคณะกรรมการบริหารศูนย์ยุติธรรมชุมชน ตามค าสั่ง

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

และประสานงานการด าเนินงานของส่วนราชการ หน่วยงานและองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ในการ

เสริมสร้างการเข้าถึงความยุติธรรมของชุมชน  

    2.2) สนับสนุ นข้ อมูลปัญหาหนี้ สิ นและที่ ดิ นท ากิ น  ให้ แก่สมาชิ ก 

สภาเกษตรกรจังหวัดในเขตพื้นที่อ าเภอ ประกอบการด าเนินงานในฐานะคณะอนุกรรมการช่วยเหลือเกษตรกร

และผู้ยากจนระดับอ าเภอ/จังหวัดตาก ตามค าสั่งคณะกรรมการช่วยเหลือเกษตรและ ผู้ยากจน  

ที่ 2/2562 ลงวันที่ 31 ตุลาคม 2562 และคณะกรรมการประสานการแก้ไขปัญหาหนี้สินเกษตรกรจังหวัด

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

8 กันยายน 2559 เรื่องจัดตั้งศูนย์ประสานการแก้ไขปัญหาหนี้สินเกษตรกรและแต่งตั้งคณะกรรมการ

ประสานหนี้สินเกษตรกรระดับจังหวัด 

   3) ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านการเกษตร และการด าเนินงานของ

สภาเกษตรกรแห่งชาติ/สภาเกษตรกรจังหวัด ให้เกษตรกรและประชาชนในพื้นที่ทราบ 

   4) สนับสนุน ส่งเสริม และประสานการถ่ายทอดองค์ความรู้ การรวมกลุ่มฯ  

การแก้ไขปัญหาแก่เกษตรกร ยุวเกษตรกร กลุ่มเกษตรกร และองค์กรเกษตรกร เพื่อเพิ่มขีดความสามารถ 

ในการประกอบอาชีพเกษตรกรรม 
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     การสือ่สารประชาสัมพนัธ์ 

สภาเกษตรกรจังหวัดตาก มีภารกิจส าคัญในการคุ้มครองและรักษาประโยชน์ของ

เกษตรกรในการผลิต การแปรรูปและการตลาด ส่งเสริมให้เกษตรกรได้รับผลตอบแทนสูงสุด รวมทั้ง

ส่งเสริมการรวมกลุ่มของเกษตรกรเพื่อวางแผนเกษตรกรรมและรักษาผลประโยชน์ร่วมกันของเกษตรกร  

เพื่อสนับสนุนการมีส่วนร่วมของเกษตรกร ในการก าหนดนโยบายและวางแผนการพัฒนาเกษตรกรรมอย่าง

เป็นระบบให้เป็นไปเพื่อเกษตรกรอย่างแท้จริง ประกอบกับพระราชบัญญัติสภาเกษตรกรแห่งชาติ พ.ศ. 2553 

หมวด 4 มาตรา 38 (3) ก าหนดให้ส านักงานสภาเกษตรกรจังหวัด ประชาสัมพันธ์ให้เกษตรกร และองค์กร

เกษตรกรได้ทราบถึงนโยบาย แผนพัฒนาเกษตรกรรมจังหวัดและการด าเนินงานของสภาเกษตรกรจังหวัด 

  ภาพลักษณ์ท่ีดีของสภาเกษตรกรจังหวัด มาจากประสิทธิภาพของผลการด าเนินงาน ซึ่งเป็น

ที่ประจักษ์แก่สาธารณะ และความพึงพอใจของเกษตรกร รวมทั้งความคาดหวังที่มีต่อสภาเกษตรกรจังหวัด 

การผลิตสื่อประชาสัมพันธ์เพื่อเผยแพร่นโยบาย แผนพัฒนาเกษตรกรรมจังหวัด ผลการด าเนินงานและการ

ติดตามแก้ไขปัญหาด้านเกษตรกรรรมของจังหวัด จึงถือเป็นความจ าเป็นอย่างยิ่งในการสร้างความเชื่อมั่น 

ศรัทธา ตลอดจนสร้างความเข้าใจอันดีของเกษตรกร ซึ่งจะน าไปสู่การให้ความร่วมมือในการมีส่วนร่วมของ

เกษตรกรในการก าหนดนโยบายและวางแผนพัฒนาเกษตรกรรมอย่างเป็นระบบ ส านักงานสภาเกษตรกร

จังหวัดตาก จึงได้จัดท าสื่อประชาสัมพันธ์ เพื่อน าเสนอข้อมูลการด าเนินงานของสภาเกษตรกรแห่งชาติ/ 

สภาเกษตรกรจังหวัดตาก/เครือข่ายสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดตาก/คณะท างาน/ผู้แทนเกษตรกร/

พนักงานส านักงานสภาเกษตรกรจังหวัดตาก และข้อมูลข่าวสารด้านการเกษตรที่ส าคัญ ตลอดจนนโยบาย

ของภาครัฐที่เกี่ยวข้องผ่านช่องทางต่างๆ ดังต่อไปนี้ 

 เวบ็ไซต์ ส านกังานสภาเกษตรกรจงัหวัดตาก  :   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 ุ

ด าเนินรายการ “พูดจาภาษาเกษตร” 

ผ่านสื่อวิทยุ คลื่น FM 102 MHz. และ 103.75 MHz. 

พร้อมกัน 2 สถานี คือ สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่ง

ประเทศไทยจังหวัดตาก (สวท.ตาก) และสถานีวิทยุ 

กระจายเสียงแห่งประเทศไทยแม่สอด (สวท.แม่สอด)  

ทุกวันอาทิตย์ เวลา 6.00 – 7.00 น. โดยประธานสภา

เกษตรกรจังหวัดตาก หรือผู้แทน (สมาชิกสภาเกษตรกร

จังหวัดตาก) ประชาสัมพันธ์งานสภาเกษตรกรจังหวัดตาก 

ข่าวสารด้านการเกษตร แผนงาน และโครงการจาก

ภาครัฐ อันเป็นประโยชน์แก่เกษตรกร ซึ่งได้รับความร่วมมือจากผู้ใหญ่บ้าน/ก านัน แต่ละหมู่บ้าน เปิดเสียง

ตามสายกระจายข่าวเป็นประจ าทุกวัน 
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 สื่อสิง่พมิพ์  :  รายงานประจ าปี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ขา่วประชาสมัพนัธ์ 
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        กิจกรรมจัดท าข้อเสนอเชิงนโยบายเพื่อการพัฒนาแก้ไข
ปัญหาเกษตรกรรมระดับจังหวัด 

ด้วยพระราชบัญญัติสภาเกษตรกรแห่งชาติ พ.ศ. 2553 ก าหนดให้สภาเกษตรกรจังหวัด 

มีอ านาจหน้าที่พัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งแก่เกษตรกร องค์กรเกษตรกร ประสานและเสนอนโยบาย

แนวทางในการพัฒนาและแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวข้องกับภาคเกษตรกรรมรวมทั้งราคาผลผลิตทางเกษตรกรรมที่

ไม่เป็นธรรมนโยบายระหว่างองค์กรเกษตรกร เกษตรกร สถาบันวิจัย สถาบันการศึกษา และหน่วยงานของรัฐ  

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 สภาเกษตรกรจังหวัดตากจึงได้ด าเนินงานโครงการจัดท า

แผนพัฒนาเกษตรกรรมระดับต าบล และกิจกรรมจัดท าแผนพัฒนาเกษตรกรรมจังหวัด เพื่อรวบรวมและ

วิเคราะห์ข้อมูลสภาพปัญหาและความต้องการของเกษตรกร ประกอบการจัดท าข้อเสนอเชิงนโยบายเพื่อการ

พัฒนาและแก้ไขปัญหาเกษตรกรรม เสนอหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาใช้เป็นข้อมูลประกอบการก าหนด

นโยบาย/มาตรการในภาพรวมระดับจังหวัด/ระดับประเทศ เพื่อช่วยแก้ไขปัญหาและพัฒนาภาคเกษตรกรรม 

ดังต่อไปนี้ 

 

     ข้อสังเกตและข้อเสนอโครงการ 1 ต าบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ 

 ตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ด าเนินโครงการ 1 ต าบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ ภายใต้

การฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยน้อมน า

หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่มาเป็นแนวทางในการด าเนินงานโครงการเพื่อ

ช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 บรรเทา

ปัญหาการว่างงาน ลดปัญหาการเคลื่อนย้ายแรงงานภาคการเกษตรกรรมไปสู่ภาคอ่ืนๆ และสร้า งความ

เข้มแข็งให้ชุมชนในท้องถ่ินให้มีความมั่นคงในการเป็นแหล่งผลิตอาหาร มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อส่งเสริมการ

เรียนรู้เกษตรทฤษฎีใหม่ เพิ่มพื้นที่เก็บกักน้ าส าหรับท าการเกษตรตลอดจนพัฒนาระบบบริหารจัดการน้ า 

ฟื้นฟูภาคเกษตรภายหลังการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 โดยมุ่งเน้นเกษตรกรที่มีความตั้งใจเอา

ใจใส่อย่างจริงจัง ทั้งนี้ ภายใต้การด าเนินงานโครงการฯ ดังกล่าว กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้มีค าสั่งที่ 

895/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารและคณะท างานขับเคลื่อนโครงการ 1 ต าบล 1 กลุ่มเกษตร

ทฤษฎีใหม่ สั่ง ณ วันที่ 17 กรกฎาคม 2563 โดยได้พิจารณาแต่งตั้งประธานสภาเกษตรกรจังหวัดและผู้แทน

เกษตรกรระดับต าบลเข้าร่วมเป็นคณะท างานขับเคลื่อนโครงการ 1 ต าบล 1 กลุ่มทฤษฎีใหม่ ในระดับจังหวัด

และระดับอ าเภอ  

 

5 
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ประเด็นปัญหา 

  จากการปฏิบัติงานตามอ านาจหน้าที่ภายใต้ค าสั่งแต่งตั้งคณะท างานขับเคลื่อนโครงการ  

1 ต าบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ ทั้งในระดับจังหวัดและระดับอ าเภอของผู้แทนเกษตรกรสภาเกษตรกร

จังหวัดตาก พบว่ามีเกษตรกรในพื้นที่จังหวัดสนใจเข้าร่วมโครงการฯ เป็นจ านวนมาก แต่เนื่องจากขาด

คุณสมบัติบางประการภายใต้หลักเกณฑ์และเงื่อนไขของโครงการฯ ส่งผลให้เกษตรกรสูญเสียโอกาสในการ

เข้าถึงการให้ความช่วยเหลือของภาครัฐตามวัตถุประสงค์โครงการ 1 ต าบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่  

โดยสรุปอุปสรรคส าคัญอันเป็นปัจจัยหลักที่ส่งผลให้เกษตรกรพื้นที่จังหวัดตากไม่ผ่านเกณฑ์การพิจารณา 

การเข้าร่วมโครงการ 1 ต าบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ ได้ดังนี้ 

  1) พื้นที่ไม่เหมาะสมกับการขุดสระเก็บกักน้ า  

      ภายใต้หลักเกณฑ์โครงการ 1 ต าบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ ก าหนดให้กรมพัฒนา

ที่ดินตรวจสอบคุณสมบัติพื้นที่ที่เข้าร่วมโครงการฯ โดยใช้ภาพถ่ายออร์โธสีเชิงเลขของกรมพัฒนาที่ดิน  

เพื่อพิจารณาคัดกรองพื้นที่ที่สามารถก่อสร้างแหล่งน้ าในไร่นานอกเขตชลประทาน ซึ่งจะพิจารณาถึง

ประสิทธิภาพและคุณลักษณะของดินในพื้นที่ว่าสามารถเก็บกักน้ าไว้ใช้ได้ตลอดปีหรือไม่  เป็นเงื่อนไขส าคัญ

ล าดับแรกในการพิจารณาให้เกษตรกรเข้าร่วมโครงการฯ  เงื่อนไขดังกล่าวจึงเป็ นอุปสรรคส่งผลให้หลาย

พื้นที่ของจังหวัดตากไม่สามารถเข้าร่วมโครงการฯ ได้ สาเหตุส าคัญมาจากพื้นที่เกษตรกรรมของจั งหวัด

ตากซึ่งมีอยู่เพียงร้อยละ 14.88 หรือ 1,525,767 ไร่ รวมกับพื้นที่นอกการเกษตรที่มีอยู่ จ านวน 786,008 ไร่ 

เกือบทั้งหมดอยู่ในพื้นที่ประสบปัญหาภัยแล้ง จักเห็นได้จากสรุปพื้นที่เสี่ยงภัยน้ าแล้งซ้ าซากของจังหวัดตาก 

ซึ่งมีพื้นที่เส่ียงภัยสูงถึง 2,142,320.95 ไร่ 

  2) พื้นที่เข้าร่วมโครงการฯ ของเกษตรกรมีสระเก็บกักน้ าอยู่ก่อนแล้ว 

      แผนงาน/กิจกรรม ภายใต้โครงการ 1 ต าบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ ได้ก าหนดให้ 

มีการขุดสระเก็บกักน้ าในพื้นที่ให้แก่เกษตรกรไว้ด้วย ดังนั้น เกษตรกรที่มีสระเก็บกักน้ าอยู่ก่อนแล้วจึงไม่

สามารถเข้าร่วมโครงการฯ ได้ โดยเกษตรกรได้รับค าชี้แจงจากเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องว่า  จ าเป็นต้องมีการ

เบิกจ่ายงบประมาณในส่วนของการขุดสระเก็บกักน้ าเพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์โครงการฯ ทั้งนี้รวมถึง 

ไม่สามารถขุดลอกหรือปรับปรุงสระที่มีอยู่เดิมของเกษตรกรได้เช่นกัน เนื่องจากมีข้อก าหนดเรื่องปริมาณ

การขุดสระและคิวดินที่ต้องสัมพันธ์กันตามหลักเกณฑ์ของทางราชการ 

  3) เกษตรกรที่มีศักยภาพและมีพื้นที่พอจะผ่านการพิจารณาตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขของ

โครงการ 1 ต าบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ให้เข้าร่วมโครงการฯ โดยมากติดเงื่อนไขเรื่องเกษตรกรต้องไม่

อยู่ในโครงการส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่ 5 ประสาน สืบสานเกษตรทฤษฎีใหม่ถวายในหลวง ของกระทรวง

เกษตรและสหกรณ์ 
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  ประเด็นปัญหาข้างต้น สภาเกษตรกรจังหวัดตากหวังเป็นอย่างยิ่งว่าเกษตรกรจักได้รับ

โอกาสให้เข้าร่วมโครงการ 1 ต าบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ ภายใต้การฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับ

ผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ได้มากขึ้นกว่าในปัจจุบัน จึงได้จัดท าข้อสังเกต

และข้อเสนอโครงการ 1 ต าบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ เสนอกระทรวงเกษตรและสหกรณ์พิจารณาปรับปรุง

หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการเข้าร่วมโครงการฯ เพื่อเพิ่มโอกาสให้แก่เกษตรกร ดังนี้ 

ข้อเสนอ 

1) พิจารณาให้เกษตรกรซึ่งมีพื้นที่เข้าร่วมโครงการฯ อยู่นอกเขตชลประทาน และอยู่ในพื้นที่

เสี่ยงภัยน้ าแล้งซ้ าซาก ซึ่งแต่เดิมขาดคุณสมบัติเข้าร่วมโครงการฯ ตามข้อมูลภาพถ่ายออร์โธสีเชิงเลข 

ของกรมพัฒนาที่ดินให้สามารถเข้าร่วมโครงการ 1 ต าบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ได้ เพื่อสร้างโอกาสใน

การเพิ่มพื้นที่เก็บกักน้ าในพื้นที่เสี่ยงภัยแล้ง แม้พื้นที่ดังกล่าวจักมีปริมาณน้ าฝนน้อยและหรือสามารถเก็บกัก

น้ าไม่ได้ตลอดทั้งปี โดยอาจเก็บกักน้ าไว้ใช้ได้เพียง 4 – 6 เดือน ซึ่งระยะเวลาดังกล่าวก็เพียงพอที่จะ

สามารถบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่เกษตรกรได้ ตลอดจนเพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์หลักประการหนึ่ง

ของโครงการฯ ในด้านการเพิ่มพื้นที่เก็บกักน้ าส าหรับท าการเกษตรตลอดจนพัฒนาระบบบริหารจัดการน้ า

ด้วยระบบและวิธีการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมด้วย 

  2) พิจารณาให้เกษตรกรซึ่งมีสระเก็บกักน้ าเดิมอยู่ในพื้นที่ สามารถเข้าร่วมโครงการ  

1 ต าบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ได้ โดยให้สามารถใช้งบประมาณภายใต้โครงการฯ ดังกล่าว ในการ

ปรับปรุงสระเก็บกักน้ าที่มีอยู่เดิมให้สามารถใช้งานได้เต็มประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  

                 3) พิจารณายกเลิกเงื่อนไขคุณสมบัติของเกษตรกรที่จะสามารถเข้าร่วมโครงการ  

1 ต าบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ ในข้อที่ก าหนดว่า “ผู้สมัครและพื้นที่ที่ใช้สมัครโครงการฯ ต้องไม่อยู่ใน

โครงการส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่ (5 ประสาน) ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์” โดยเห็นว่าการก าหนด

คุณสมบัติผู้เข้าร่วมโครงการฯ ในลักษณะดังกล่าว เป็นการลิดรอนสิทธิของเกษตรกร เนื่องจากก่อน  

ที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จักได้ด าเนินโครงการ 5 ประสาน นั้น เกษตรกรไม่ได้รับทราบข้อก าหนดว่า

หากเข้าร่วมโครงการฯ ดังกล่าวแล้ว ต่อไปเกษตรกรจะเสียสิทธิอย่างไรบ้าง รวมถึงหากพิจารณาใน

รายละเอียดของการด าเนินโครงการ 5 ประสาน จะพบว่ามีวัตถุประสงค์บางประการแตกต่างจากโครงการ 

1 ต าบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่อย่างชัดเจน ตัวอย่างเช่น ไม่มีวัตถุประสงค์ในการเพิ่มพื้นที่เก็บกักน้ าส าหรับ

ท าการเกษตร รวมถึงตามวัตถุประสงค์ โครงการ 5 ประสาน ยังระบุไว้อีกด้วยว่าเพื่อสนับสนุนให้เกษตรกร 

ที่เข้าร่วมโครงการฯ มีศักยภาพในการด าเนินกิจกรรมทางการเกษตรตามแนวทฤษฎีใหม่ขั้นที่  1 และ

สามารถพัฒนาไปสู่ขั้นที่ 2 และ 3 ได้ต่อไป ดังนั้น จึงเป็นโอกาสอันดีที่เกษตรกรซึ่งเคยได้เข้าร่วมโครงการ  

5 ประสาน จะได้ต่อยอดและพัฒนาไปสู่ขั้นต่อไป โดยการเข้าร่วมโครงการ 1 ต าบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่

ในครั้งนี้ 
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ผลจากข้อเสนอ 

  - มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2564 เรื่องผลการพิจารณาของคณะกรรมการ

กลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ ในคราวประชุม ครั้งที่ 2/2564 อนุมัติให้มีการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ 

1 ต าบล 1 กลุ่มทฤษฎีใหม่ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ตามผลการพิจารณาของคณะกรรมการกลุ่ม

กรองการใช้จ่ายเงินกู้โดยมีสาระส าคัญการปรับปรุงโครงการฯ ที่เกี่ยวเนื่องกับข้อสังเกตและข้อเสนอ

โครงการ 1 ต าบล 1 กลุ่มทฤษฎีใหม่ของสภาเกษตรกรจังหวัดตาก ดังนี้ 

  1) ปรับรูปแบบขนาดพ้ืนที่กักเก็บน้ าให้สอดคล้องกับขนาดพ้ืนที่เข้าร่วมโครงการฯ 

  2) เพิ่มเกษตรกรกลุ่มเป้าหมาย โดยให้เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการส่งเสริมเกษตรทฤษฎี

ใหม่ (5 ประสาน สืบสารเกษตรทฤษฎีใหม่) ที่ขาดแหล่งน้ าหรือมีแหล่งน้ าไม่เพียงพอต่อการท าเกษตร  

ที่ประสงค์จะเข้าร่วมโครงการฯ ให้เข้าร่วมโครงการฯ ได้ 
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     ข้อเสนอพิจารณาปรับเกณฑ์การบริหารจัดการระบายน้ าเขื่อนกิ่วลม - เขื่อน

กิ่วคอหมา และข้อเสนอเพื่อการแก้ไขปัญหาภัยแล้งลุ่มน้ าวังตอนล่าง 

ประเด็นปัญหา 

  สืบเนื่องจากในช่วงเดือนธันวาคม 2562 – เมษายน 2563 ที่ผ่านมา จังหวัดตากซึ่งอยู่ใน

เขตพื้นที่ลุ่มน้ าวังตอนล่างประสบปัญหาวิกฤตน้ าในแม่น้ าวังไม่มีน้ าในช่วงฤดูแล้ง ตลอดความยาวล าน้ าวัง  

70 กิโลเมตร ท าให้ราษฎรในเขตพื้นที่ 6 ต าบล ได้แก่ ต าบลยกกระบัตร ต าบลวังจันทร์ ต าบลวังหมัน 

ต าบล 

สามเงา อ าเภอสามเงา และต าบลแม่สลิด ต าบลตากออก อ าเภอบ้านตาก จังหวัดตาก ซึ่งมีจ านวนประชา

กร 12,000 คน 8,000 ครัวเรือน พื้นที่การเกษตรกว่า 25,000 ไร่ ได้รับความเดือดร้อนทั้งน้ าอุปโภคบริโภค

และน้ าเพื่อการเกษตร รุนแรงถึงขั้นส่งผลต่อน้ าใต้ดิน สังเกตได้จากบ่อบาดาลของราษฎรบริเวณใกล้เคียง

ริมฝ่ังแม่น้ าวังซึ่งโดยมากขุดเจาะไว้ใช้เพื่อการอุปโภค-บริโภคในครัวเรือน มีปริมาณน้ าลดลงจนถึงแห้งไม่

สามารถสูบน้ าขึ้นมาใช้งานได้ 

  เพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้งซ้ าซากบริเวณพื้นที่ลุ่มแม่น้ าวังตอนล่างจังหวัดตากเป็นไปอย่าง

ยั่งยืน และลดความขัดแย้งระหว่างราษฎรในพื้นที่ต้นน้ ากับปลายน้ าในลุ่มน้ าวังด้วยกันเอง พร้อมกับ

เตรียมการรับสถานการณ์ภัยแล้งในปี พ.ศ. 2564 สภาเกษตรกรจังหวัดตาก ร่วมกับองค์กรปกครองส่วน

ท้องถ่ินและผู้น าชุมชน พื้นที่ลุ่มน้ าวังตอนล่างจังหวัดตาก จึงได้หารือแนวทางแก้ไขปัญหาภั ยแล้งลุ่มน้ าวัง

จังหวัดตาก ในการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลยกกระบัตร สมัยวิสามัญ ครั้งที่ 4 ประจ าปี 2563 

เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2563 โดยมีผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมฯ ประกอบด้วย ปลัดอ าเภอ 

สามเงา ผู้แทนโครงการชลประทานตาก ส านักงานทรัพยากรน้ า ภาค 1 และได้จัดท าข้อเสนอเพื่อการแก้ไข

ปัญหาภัยแล้งลุ่มน้ าวังอย่างยั่งยืน แบ่งเป็นการแก้ไขปัญหาระยะเร่งด่วน ระยะสั้น และระยะยาว เสนอต่อ

ส านักทรัพยากรน้ าแห่งชาติ, ส านักงานโครงการชลประทานที่ 4 และคณะอนุกรรมการทรัพยากรน้ าจังหวัด

ตาก พิจารณาใช้ประโยชน์ประกอบการแก้ไขปัญหาภัยแล้งลุ่มน้ าวังตอนล่าง ดังนี้ 

ข้อเสนอ 

  การแก้ไขปัญหาระยะเร่งด่วน  

  - เสนอคณะกรรมการทรัพยากรน้ าแห่งชาติพิจารณาปรับแผนการระบายน้ าลุ่มน้ าวัง โดย

ขอให้โครงการส่งน้ าและบ ารุงรักษากิ่วลม-กิ่วคอหมา ส านักงานชลประทานที่ 2 จังหวัดล าปาง กักเก็บน้ า

ในเขื่อนและกันยอดน้ าเพื่อสงวนน้ าไว้ส าหรับจังหวัดตากในช่วงฤดูแล้งทุกๆ ปี จ านวนปีละ 15 ล้านลูกบาศก์

เมตร และระบายน้ าลงสู่ล าน้ าวังเป็น 3 ช่วงระยะเวลา คือ กุมภาพันธ์ มีนาคม และเมษายน ซึ่งเป็นช่วงฤดู

แล้งที่เกิดปัญหาภัยแล้งรุนแรงที่สุด โดยในการระบายน้ าแต่ละครั้งขอให้ระบายในปริมาณ 5 ล้านลูกบาศก์

เมตร ต่อเนื่อง 14 ชั่วโมง ภายในระยะเวลา 1 วัน (ไม่รวมความต้องการน้ าส าหรับจังหวัดล าปาง)  

เพื่อให้มวลน้ าก้อนนี้ไหลเข้าสู่จังหวัดตากภายในระยะเวลา 24 ชั่วโมง เพื่อให้มวลน้ าก้อนนี้ช่วยคลี่คลายและ

บรรเทาปัญหาการขาดแคลนน้ าในล าน้ าวังตลอดทั้งสาย ความยาว 70 กิโลเมตร ให้กับราษฎรและชุมชน 
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ที่อาศัยอยู่ริมแม่น้ าวัง ส าหรับใช้ในการอุปโภคบริโภคและการเกษตรสองฝ่ังล าน้ า จะเป็นการแก้ไขปัญหา

ระยะสั้นที่ได้ผลที่สุดและสามารถวางแผนปฏิบัติได้ทันทีอย่างเป็นรูปธรรม ช่วยลดความเหลื่อมล้ า ความ

กังวล ความขัดแย้งและข้อสงสัย ระหว่างราษฎรที่อยู่เหนือน้ ากับราษฎรที่อยู่ท้ายน้ า และระหว่างภาค

ประชาชนกับภาคราชการ รวมถึงสร้างความเข้าใจอันดีในการบริหารจัดการน้ าเพื่อประโยชน์ให้กับ  

ทุกภาคส่วนในลุ่มน้ าอย่างโปร่งใส สอดคล้องกับแนวทางตามข้อสั่งการของ พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ  

รองนายกรัฐมนตรี ในคราวลงพื้นที่จังหวัดล าปางเพื่อติดตามสถานการณ์น้ าและการแก้ไขปัญหาภัยแล้ง 

ตามมาตรการของกองอ านวยการน้ าแห่งชาติ (กอนช.) ณ ห้องประชุมอาลัมภางค์ ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัด

ล าปาง เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2563 ซึ่งได้มีข้อสั่งการมอบหมายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด าเนินการบริหาร

จัดการน้ าให้สามารถดูแลประชาชนในทุกภาคส่วนอย่างทั่วถึง โดยมีข้อสั่งการเกี่ยวกับลุ่มน้ าวังตอนล่าง  

ที่ส าคัญประการหนึ่ง คือ มอบกรมชลประทาน บริหารจัดการน้ าและจัดสรรน้ าให้ครอบคลุมถึงเขตลุ่มน้ าวัง

ตอนล่าง เพื่อสนับสนุนความต้องการใช้น้ าทั้งการอุปโภค-บริโภค การเกษตร การรักษาระบบนิเวศและ

กิจกรรมอ่ืนๆ  

  การแก้ไขปัญหาระยะสั้นและระยะยาว  

  - เสนอคณะกรรมการทรัพยากรน้ าแห่งชาติพิจารณาผลักดันเร่งรัดให้กรมชลประทาน

บรรจุแผนงานศึกษาและวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมอาคารบังคับน้ าในแม่น้ าวัง จ านวน 5 จุด และศึกษา

การก่อสร้างอ่างเก็บน้ าห้วยแม่ระวาน บริเวณต าบลยกกระบัตร อ าเภอสามเงา จังหวัดตาก เพื่อเป็นแหล่ง

น้ าต้นทุนส าหรับพื้นที่ลุ่มน้ าวังในเขตพื้นที่จังหวัดตาก ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เพื่อแก้ไขปัญหาการขาด

แคลนน้ าในแม่น้ าวังที่เกิดขึ้นทุกปีอย่างยั่งยืน เนื่องจากในเขตจังหวัดตากตลอดความยาว 70 กิโลเมตร ไม่มี

อาคารประเภทฝายถาวรรวมถึงไม่มีอ่างกักเก็บน้ าต้นทุนเพื่อมาเติมในแม่น้ าวังของจังหวัดตากเลย ท าให้เป็น

ปัญหาในการทดและกักเก็บน้ าในล าน้ า หากผลการศึกษาแล้วเสร็จและวางแผนออกแบบก่อสร้างได้ทั้งหมด 

จะสามารถแก้ปัญหาภัยแล้งลุ่มน้ าวังของจังหวัดตากได้อย่างยั่งยืน ราษฎรและเกษตรกรตลอดทั้งล าน้ าได้ใช้

น้ าเพื่อการเกษตร อุปโภคบริโภคอย่างเพียงพอ สามารถจัดสรรน้ าให้กับพื้นที่การเกษตรแปลงใหญ่ สร้าง

ความเข้มแข็งและมั่นใจให้กับกลุ่มผู้ใช้น้ าทุกภาคส่วนการผลิต ศูนย์เรียนรู้ กลุ่มเกษตรกรที่ท าการเกษตรตาม

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การเกษตรปลอดสารพิษ สามารถพัฒนาพื้นที่การเกษตรต่อยอดยกระดับเป็นศูนย์

การผลิตด้านการเกษตรแหล่งอาหารปลอดภัยของโลก ได้ถึง 90,000 ไร่ ทั้งนี้ ในส่วนของข้อเสนอขอให้

บรรจุแผนงานศึกษาและวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมอาคารบังคับน้ าในแม่น้ าวัง จ านวน 5 จุด และศึกษา

การก่อสร้างอ่างเก็บน้ าห้วยแม่ระวาน บริเวณต าบลยกกระบัตร อ าเภอสามเงา จังหวัดตาก องค์การ

บริหารส่วนต าบลในเขตพื้นที่ลุ่มน้ าวังตอนล่างอ าเภอสามเงา จังหวัดตาก และสภาเกษตรกรจังหวัดตาก  

ได้มีหนังสือร้องขอไปยังส านักงานชลประทานที่ 4 จังหวัดก าแพงเพชร และโครงการชลประทานจังหวัดตาก

ด้วยแล้ว  
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ผลจากข้อเสนอ 

  มติที่ประชุมคณะอนุกรรมการทรัพยากรน้ าจังหวัดล าปาง เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2564 

เห็นชอบระบายน้ าเขื่อนกิ่วลม 15 ล้านลูกบาศ์กเมตร แก้วิกฤตภัยแล้งลุ่มน้ าวังตอนล่าง โดยเริ่มระบายน้ า

เขื่อนกิ่วลม ตั้งแต่วันที่ 6 เมษายน 2564 ส าหรับแผนระยะกลางเรื่องการก่อสร้างอาคารบังคับน้ าในแม่น้ าวัง 

และแก้มลิงตลอดริมฝ่ังแม่น้ าวัง ได้มีมติให้คณะอนุกรรมการทรัพยากรน้ าจังหวัดตากและจังหวัดล าปาง 

ขับเคลื่อนเรื่องการศึกษาความเหมาะสมเบื้องต้นและศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการประตูระบายน้ า

ในพื้นที่ลุ่มน้ าวังตอนล่างโดยเร็ว รวมถึงเร่งรัดการขุดลอกแก้มลิงที่ยังไม่ได้ด าเนินการ เช่น หนองแม่ล่าง 

หนองจระเข้ เพื่อเป็นจุดรองรับน้ าในฤดูฝน 

 

 

 

 

 

 

 

 

สภาพแมน่้ าวงั บา้นแมเ่ชยีงรายบน ต.ยกกระบตัร อ.สามเงา 

ชว่งเดอืนมนีาคม - เมษายน 
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     ข้อเสนอเพื่อการแก้ไขปัญหาหนี้สินเกษตรกร (ฟื้นฟูเศรษฐกิจครัวเรือน

เกษตรกร กรณีได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค 

ติดเชื้อไวรัสโคโรนา – 2019 (COVID-19) 

  ตามที่ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้มีนโยบายด้านการแก้ไขปัญหาหนี้สิน

ทั้งระบบ โดยทราบในเบื้องต้นว่าได้ก าหนดกลุ่มเป้าหมายในการแก้ไขปัญหาหนี้สินของประชาชนรายย่อย

ให้กับประชาชนกลุ่มต่าง ๆ ได้แก่ 1) หนี้กองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) รวมถึงผู้ค้ าประกัน 2) หนี้ครู/

ข้าราชการ 3) หนี้เช่าซื้อรถยนต์และมอเตอร์ไซค์ 4) หนี้บัตรเครดิตและสินเชื่อส่วนบุคคล และปัญหาหนี้สิน

อ่ืนๆ ของประชาชน ประกอบกับวิกฤตปัญหาหนี้ครัวเรือนเกษตรกรที่เรื้อรังมาอย่างต่อเนื่องยาวนาน รวมถึง

ผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา – 2019 (COVID-19) ที่ซ้ าเติมต่อ

การฟื้นฟูภาคเกษตรกรรม 

  เพื่อให้ปัญหาหนี้สินครัวเรือนเกษตรกรได้รับการแก้ไขอย่างจริงจัง สภาเกษตรกรจังหวัด

ตาก จึงเสนอคณะกรรมาธิการเกษตรและสหกรณ์ พิจารณาผลักดันเกษตรกรให้เป็นหนึ่งในกลุ่มเป้าหมาย

หลักในการด าเนินนโยบายด้านการแก้ไขปัญหาหนี้สินทั้งระบบของรัฐบาลด้วย โดยจัดท าข้อเสนอเพื่อการ

แก้ไขปัญหาหนี้สินเกษตรกรประกอบการพิจารณา ดังนี้ 

มาตรการระยะเร่งด่วน 

  1) พิจารณาให้มีมาตรการในการพักช าระหนี้ให้แก่เกษตรกร (ไม่ต้องจ่ายทั้งเงินต้นและ

ดอกเบี้ย) ในส่วนของสหกรณ์การเกษตร ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 

2019 ออกไปอย่างน้อย 1 ปี (ตั้งแต่ 1 ก.ค. 64 – 30 มิ.ย.65) ทั้งในส่วนของธนาคารเพื่อการเกษตรและ

สหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) และสหกรณ์การเกษตรที่ปล่อยสินเชื่อให้แก่เกษตรกร โดยให้สถาบันการเงิน/

กองทุนพัฒนาสหกรณ์ของกรมส่งเสริมสหกรณ์ พักช าระหนี้ให้แก่สหกรณ์การเกษตรเช่นกัน โดยขอให้ภาครัฐ

พิจารณาชดเชยเงินดอกเบี้ยในช่วงที่มีการพักช าระหนี้ให้แก่เจ้าหนี้ 

  2) ขอให้สถาบันการการเงิน/บริษัทไฟแนนซ์/สหกรณ์การเกษตร ชะลอการฟ้องด าเนินคดี

และการบังคับคดีกับเกษตรกร ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ออกไป

อย่างน้อย 1 ปี (ตั้งแต่ 1 ก.ค. 64 – 30 มิ.ย.65)  

  3) เสนอให้มีมาตรการ “ทางด่วนแก้หนี้” ให้แก่เกษตรกร ซึ่งประสบปัญหาวิกฤตโควิด 19

จนส่งผลกระทบต่อความสามารถในการช าระหนี้ โดยพิจารณาให้มีหน่วยงานรับผิดชอบหลักจัดงาน 

“มหกรรมไกล่เกลี่ยหนี้เกษตรกร” คล้ายคลึงกับการด าเนินการงานมหกรรมไกล่เกลี่ยหนี้บัตรเครดิต 
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และสินเชื่อส่วนบุคคลโดยการสนับสนุนของธนาคารแห่งประเทศไทยและกรมบังคับคดี ท้ังนี้ อาจน ากลไกการ

แก้ไขปัญหาหนี้สินที่มีอยู่ของภาครัฐ อาทิ กองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร , กองทุนหมุนเวียนเพื่อการกู้ยืมแก่

เกษตรกรและผู้ยากจน, สถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) รวมถึงกระบวนการไกล่เกลี่ย

หนี้สินของกรมบังคับคดีมาเป็นเครื่องมือในการให้ความช่วยเหลือแก้ไขหนี้สินเกษตรกรให้เกิดผลในทางปฏิบัติ 

  4) เสนอพิจารณามอบหมายกรมส่งเสริมสหกรณ์ โดยสหกรณ์จังหวัดรวบรวมฐานข้อมูล

เกษตรกรที่มีหนี้สินกับสหกรณ์การเกษตรที่อยู่ในขั้นตอนของการเตรียมฟ้องร้องด าเนินคดีและบังคับคดี ส่งให้

กองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรพิจารณาให้ความช่วยเหลือเป็นกรณีเฉพาะ โดยพิจารณาช่วยเหลือ

เกษตรกรที่มีหนี้สินกับสหกรณ์การเกษตรซึ่งอยู่ในชั้นบังคับคดีเป็นกรณีเร่งด่วน 

  5) เสนอสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พิจารณาปรับ

แนวปฏิบัติการเสนอโครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก แผนงานฟื้นฟู

เศรษฐกิจท้องถ่ินและชุมชน ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างงานสร้างอาชีพ ให้สามารถสนับสนุนวัสดุครุภัณฑ์ 

เพื่อเป็นเครื่องมือในการประกอบอาชีพ/พัฒนาศักยภาพการผลิต แปรรูป การตลาด ที่จ าเป็นต่อการน าไป

ต่อยอดเพื่อประกอบอาชีพภายหลังจากการฝึกอบรมภายใต้โครงการฯ แจกจ่ายให้แก่ประชาชนได้ อนึ่ง 

ตามแนวทางปฏิบัติการเสนอโครงการฯ โดยสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ได้มีข้อก าหนดว่า 

ไม่ให้เสนอโครงการในลักษณะที่มี “การจัดซื้อวัสดุครุภัณฑ์เพื่อแจกจ่ายแก่ประชาชนโดยตรงเพียงอย่าง

เดียว” ส่งผลให้ในทางปฏิบัติต่อหน่วยงานที่เสนอ/พิจารณากลั่นกรองโครงการฯ ในเบื้องต้น ต้องตัด

โครงการที่มีการสนับสนุนวัสดุครุภัณฑ์ออก คงเหลือไว้แต่โครงการที่มีกิจกรรมในการฝึกอบรมและพัฒนา

องค์ความรู้แต่เพียงอย่างเดียว เห็นว่ากรณีดังกล่าวเป็นอุปสรรคโดยตรงต่อการบรรลุผลสัมฤทธ์ิโครงการ

พัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก ซึ่งคาดหวังให้เกิดการสร้างงานสร้างอาชีพ 

เนื่องจากเมื่อเกษตรกร/ประชาชนที่ผ่านกระบวนการ พัฒนาองค์ความรู้ภายใต้โครงการฯ ต่างๆ แล้ว  

ไม่สามารถน าไปปฏิบัติให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมได้ เนื่องจากขาดปัจจัยและอุปกรณ์เครื่องมือที่จ าเป็น  

ต่อการเริ่มต้นในการประกอบอาชีพ 

มาตรการระยะกลาง-ระยะยาว 

  1) เมื่อสภาวะเศรษฐกิจฟื้นตัวจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 

2019 ขอให้พิจารณามาตรการช าระหนี้โดยไม่คิดดอกเบี้ยออกไปอีกระยะหนึ่ง เพื่อเพิ่มสภาพคล่องและเป็น

ทุนหมุนเวียนในการประกอบอาชีพ ตลอดจนลดภาระยอดหนี้เงินต้นคงค้างให้แก่เกษตรกร 

  2) พิจารณาให้มีหน่วยงานรับผิดชอบหลักเป็นศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทหนี้สินเกษตรกรกับ

สถาบันเกษตรกร โดยเฉพาะสหกรณ์การเกษตร เพื่อชะลอการฟ้องด าเนินคดีและแนะน าให้ค าปรึกษา

ช่องทางในการขอรับความช่วยเหลือด้านหนี้สินและการฟื้นฟูอาชีพ 
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  3) กรณีหนี้สินเกษตรกรกับสหกรณ์การเกษตร เสนอให้มีมาตรการก าหนดให้สหกรณ์

การเกษตรแก้ไขปัญหาหนี้สินคงค้างของสมาชิกสหกรณ์ โดยใช้กระบวนการไกล่เกลี่ยประนีประนอมหนี้ก่อน

ด าเนินการฟ้องด าเนินคดีในชั้นศาล หรือการปรับลดดอกเบี้ยการช าระหนี้ รวมถึงปรับลดค่าธรรมเนียมต่างๆ  

ทีไ่ม่จ าเป็น 

  4) ผลักดันให้มีการก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข (กฎกระทรวง) ในการก ากับดูแล

สหกรณ์การเกษตร ในด้านการให้กู้และการให้สินเชื่อ การรับฝาก การก่อหนี้ผูกพัน รวมถึงการกู้ยืมเงินหรือ

การค้ าประกัน การก ากับดูแลด้านธรรมาภิบาล เช่นเดียวกันกับการก าหนดดูแลสหกรณ์ออมทรัพย์และ

สหกรณ์เครดิตยูเนียน ตามพระราชบัญญัติสหกรณ์ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2562 หมวดที่ 4/1 มาตรา 89/2  

เพื่อเป็นการป้องกันและควบคุมการก าหนดอัตราดอกเบี้ยของสหกรณ์การเกษตร หลักเกณฑ์การปล่อย

สินเชื่อให้กับสมาชิกสหกรณ์ ตลอดจนขั้นตอนและแนวทางการปรับโครงสร้างหนี้สมาชิกสหกรณ์ให้เป็นไป

ตามหลักธรรมาภิบาล เพื่อลดการหาผลประโยชน์หรือแสวงหาผลก าไรจากการปล่อยสินเชื่อ  จากสมาชิก

สหกรณ์ซึ่งมิใช่วัตถุประสงค์หลักของสหกรณ์การเกษตร 

  5) ผลักดันแผนงาน/โครงการ และมาตรการพัฒนาศักยภาพการหารายได้และฟื้นฟูอาชีพ

เกษตรกรรมควบคู่กับการแก้ไขปัญหาหนี้สินเกษตรกร 

  6) เร่งรัดศึกษาแนวทางประกันภัยผลผลิตพืชผลทางการเกษตร และการประกันวงเงิน

สินเชื่อเพื่อการเกษตร เพื่อเป็นหลักประกันความเสี่ยงในการกู้ยืมเงินมาเพื่อประกอบอาชีพเกษตรกรรมให้แก่

เกษตรกร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ลงพืน้ทีเ่กบ็ขอ้มูลสมาชกิสหกรณร์วมใจถวายในหลวง อ าเภอแมส่อด จงัหวดัตาก 

เมือ่วนัที ่24 พฤศจกิายน 2563 
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       ข้อเสนอเพื่อการปรับปรุงกลไกการให้ความช่วยเหลือด้านหนี้สินและที่ดิน 

ท ากินของภาครัฐ 

  สืบเนื่องจากสภาเกษตรกรจังหวัดตากได้ด าเนินงานขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาหนี้สินและ

ที่ดินท ากิน ตลอดจนความไม่เป็นธรรมให้แก่เกษตรกรมาอย่างต่อเนื่อง พบว่ากลไกการให้ความช่วยเหลือ

ด้านหนี้สินและที่ดินท ากินที่มีอยู่ของภาครัฐ ยังไม่สามารถตอบสนอง/บรรเทาปัญหาหนี้ให้แก่เกษตรกรได้

อย่างมีประสิทธิภาพเท่าที่ควร เพื่อประโยชน์ในการปรับปรุงกลไกด้านการแก้ไขปัญหาหนี้สินและที่ดินท ากิน  

ที่มีอยู่แล้วของภาครัฐให้สามารถช่วยเหลือเกษตรกรได้อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นไปอย่างทั่วถึงมากยิ่งขึ้น 

ตลอดจนขจัดอุปสรรคส าคัญที่เป็นสาเหตุให้เกษตรกรไม่สามารถเข้าถึงการให้ความช่วยเหลือของภาครัฐได้ 

สภาเกษตรกรจังหวัดตาก จึงได้รวบรวมกรณีศึกษาของเกษตรกรที่ประสบปัญหาหนี้สินและที่ดินท ากินในพื้นที่

จังหวัดตาก และจัดท าข้อเสนอเชิงนโยบายด้านการแก้ไขปัญหาหนี้สินและที่ดินท ากินให้แก่เกษตรกร เสนอ

คณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพในการแข่งขันทางการเกษตรฯ สภาเกษตรกรแห่งชาติ พิจารณา

ประกอบการจัดท าข้อเสนอเพื่อการแก้ไขปัญหาหนี้สิน ในภาพรวมระดับประเทศเสนอภาครัฐ และหน่วยงานที่

เกี่ยวข้อง ดังนี้ 

สรปุปญัหาอปุสรรคและขอ้เสนอแนะ 

การปรบัปรงุกลไกการใหค้วามชว่ยเหลอืดา้นหนีส้นิและทีด่นิท ากนิของภาครฐั 
 

สภาพปญัหา (กรณศีกึษา) 
ขอ้สงัเกตและขอ้จ ากดั 

การใหค้วามชว่ยเหลอื 
ขอ้เสนอเพือ่การปรบัปรงุ 

เกษตรกรเปน็หนีส้หกรณ์การเกษตร 

1) กรณีเกษตรกรไม่สามารถช าระหนี้

ตามสัญญาเงินกูไ้ด้ สหกรณ์จะ

แนะน าให้เกษตรกรท าสัญญาเงินกู้

ใหม่กับสหกรณ์ โดยการท าสัญญา

เงินกู้ใหม่ดังกล่าวจะน ายอดหนี้สนิ

เดิม + ดอกเบี้ย + หนี้สินคงค้างจาก

การรับปัจจัยการผลิตจากสหกรณ์

เป็นยอดหนี้รวม และปรับขยายระยะ 

เวลาช าระหนี้ให ้(เปลี่ยนสัญญากู้เงิน

ระยะสั้นเป็นระยะกลาง) ส่งผลให้

ยอดหนี้คงค้างของเกษตรกรสูงขึน้ 

จากยอดหนี้เงินต้นค่อนข้างมาก เช่น 

ยอดหนี้เงินต้นเดิม 50,000 บาท เพ่ิม

สูงขึ้นเป็น 100,000 - 200,000 บาท  

ข้อสังเกตกรณีหนี้เกษตรกรกบั

สหกรณ์การเกษตร 

1) การปลอ่ยเงินกู้ใหส้มาชิก

สหกรณ์/การกูเ้งินของสหกรณ์ 

ไม่มีการประเมินศักยภาพการ

ช าระหนี้ของสมาชิก ปล่อยเงินกู้

เกินขีดความสามารถในการ

ช าระหนี้ (สมาชิกสหกรณ์หนึ่ง

รายมีสัญญากูเ้งินกับสหกรณ์

หลายสัญญา) ส่งผลให้เกิด

ปัญหาสมาชิกไม่สามารถช าระ

หนี้ได้และสหกรณ์ต้องด าเนิน 

การฟ้องร้องด าเนินคดีให้

สมาชิกช าระหนี้ 

 

ขอ้เสนอการแกไ้ขปญัหาหนีส้นิเกษตรกรกบั

สหกรณก์ารเกษตร 

ระยะสัน้ 

- แนะน า/ผลักดันให้สหกรณ์การเกษตรทั่ว

ประเทศแกไ้ขปัญหาหนีส้ินคงค้างของสมาชิก

สหกรณ์ โดยใช้กระบวนการไกลเ่กลี่ย

ประนีประนอมหนี้ก่อนด าเนินการฟ้องด าเนินคดี

ในชั้นศาล  

- ประชาสมัพันธ์/แนะน าสหกรณ์การเกษตรให้

ทราบถึงกลไกการให้ความช่วยเหลือด้านหนี้สิน

และที่ดินท ากินของภาครัฐ เพ่ือใหส้ามารถ

แนะน าหรือส่งต่อขอ้มูลเกษตรกรที่มีปัญหาไม่

สามารถช าระหนี้ได้ใหห้น่วยงานอื่นๆ เช่น กฟก. 

ให้ค าแนะน าและช่วยเหลือได้ทันทว่งทีก่อนน าไป 

สู่กระบวนการบังคับคดียึดทรัพยข์องเกษตรกร 
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สภาพปญัหา (กรณศีกึษา) 
ขอ้สงัเกตและขอ้จ ากดั 

การใหค้วามชว่ยเหลอื 
ขอ้เสนอเพือ่การปรบัปรงุ 

เกษตรกรเปน็หนีส้หกรณ์

การเกษตร (ตอ่) 

2) หากเกษตรกรไม่สามารถช าระ

หนี้ได้ตามสัญญาเงินกู้ สหกรณ์

จะด าเนินการฟ้องร้องด าเนินคดี

กับเกษตรกร เมื่อรวมกับค่าทนาย 

ค่าฤชาธรรมเนียม และ ดอกเบี้ย

ปรับต่างๆ แล้ว ท าให้ยอดหนี้สูง

เกินกว่าศักยภาพในการช าระหนี้

ของเกษตรกร เป็นเหตุให้มีการ

บังคับคดียึดทรัพย์ทั้งท่ีอยู่อาศัย 

ที่ดินท ากิน และเครื่องมือในการ

ประกอบอาชีพเกษตรกรรม

ตามมา 
 

3) นอกจากเกษตรกรท่ีเป็นหนี้กับ

สหกรณ์จะถูกฟ้องร้องด าเนินคดี

ในฐานะลูกหนี้ที่ผิดนัดช าระหนี้แล้ว 

ส่วนมากยังถูกฟ้องร้องด าเนินคดี 

ในฐานะผู้ค าประกันสัญญาเงินกู้

ด้วย  
 

4) เกษตรกรซ่ึงมีหนี้กับสหกรณ์

การเกษตรโดยส่วนใหญ่เป็นหนี้ 

ที่ใช้บุคคลค้ าประกัน 

ข้อสังเกตกรณีหนี้เกษตรกรกบั

สหกรณ์การเกษตร (ต่อ) 

2) สหกรณ์เลือกวิธีการฟ้องร้อง

ด าเนินคดีสมาชิกสหกรณ์ในชั้นศาล

เพื่อให้สมาชิกช าระหนี้ตามค า

พิพากษาของศาล โดยข้ามขั้นตอน

ไกล่เกลี่ยประนอมหนี้ในขั้นต้น (ไม่มี

การปรับโครงสร้างลดต้นลดดอก)  

ส่งผลให้ทั้งสหกรณ์และสมาชิกต่าง

มีต้นทุนในด้านการด าเนินคดีใน 

ช้ันศาล ทั้งค่าทนาย ค่าธรรมเนียม

ศาลและค่าด าเนินการอ่ืนๆ 

เพิ่มเติม 
 

3) การคิดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้  

และดอกเบี้ยปรับผิดนัดช าระหนี้ของ

สหกรณ์มีอัตราค่อนข้างสูง 

ประกอบกับการมีการปรับสัญญา

เงินกู้โดยรวมอัตราดอกเบี้ย

ดังกล่าวไว้ในเงินต้นด้วย ส่งผลให้

ยอดหนี้คงค้างของสมาชิกสหกรณ์ 

ณ วันที่สหกรณ์ฟ้องด าเนินคดีกับ

สมาชิกให้ช าระหนี้สูงเกินกว่ายอด

เงินกู้ในครั้งแรกมากถึง 3 - 4 เท่า 

ขอ้เสนอการแกไ้ขปญัหาหนีส้นิ

เกษตรกรกบัสหกรณ์การเกษตร (ตอ่) 

ระยะกลาง-ระยะยาว 

- เสนอสภาเกษตรกรแห่งชาติผลักดัน

ให้มีการก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ 

เง่ือนไข (กฎกระทรวง) ในการก ากับ

ดูแลสหกรณ์การเกษตร ในการด้าน

การให้กู้และการให้สินเช่ือ การรับ

ฝาก การก่อหนี้ผูกพัน รวมถึงการ

กู้ยืมเงินหรือการค้ าประกัน  

การก ากับดูแลด้านธรรมาภิบาล 

เช่นเดียวกันกับการก าหนดดูแล

สหกรณ์ออมทรัพย์และสหกรณ์เครดิต

ยูเนียน ตามพระราชบัญญัติสหกรณ์ 

(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2562 หมวดที่ 4/1 

มาตรา 89/2 เพื่อเป็นการป้องกัน

และควบคุมการก าหนดอัตรา

ดอกเบี้ยของสหกรณ์การเกษตร 

หลักเกณฑ์การปล่อยสินเช่ือให้กับ

สมาชิกสหกรณ์ ตลอดจนขั้นตอนและ

แนวทางการปรับโครงสร้างหนี้

สมาชิกสหกรณ์ให้เป็นไปตามหลักธรร

มาภิบาล เพื่อลดการหาผล ประโยชน์

หรือแสวงหาผลก าไรจากการปล่อย

สินเช่ือจากสมาชิกสหกรณ์ ซึ่งมิใช่

วัตถุประสงค์หลักของสหกรณ์

การเกษตร 
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สภาพปญัหา (กรณศีกึษา) 
ขอ้สงัเกตและขอ้จ ากดั 

การใหค้วามชว่ยเหลอื 
ขอ้เสนอเพือ่การปรบัปรงุ 

ทั้งนี้ เกษตรกรแต่ละรายมักจะมี

สัญญาเงินกู้ยืมเงินกับสหกรณ์

มากกว่าหนึ่งสัญญา เม่ือมีการ

ฟ้องร้องด าเนินคดีสหกรณ์จะฟ้อง

ตามจ านวนสัญญาเงินกู้ และ

เกษตรกรจะต้องเสียค่าทนาย  

ค่าฤชาธรรมเนียมตลอดจนดอกเบี้ย

ปรับเป็นรายสัญญา เช่น หากมี

สัญญากู้ยืมเงินที่โดนฟ้องด าเนินคดี 

4 สัญญา ก็จะต้องเสียค่าทนาย 

และอ่ืนๆ ตามจ านวนสัญญา 4 

ครั้ง ซ้ าเติมภาระค่าใช้จ่ายให้แก่

เกษตรกรเพิ่มขึ้นไปอีก 

 

กรณตีวัอยา่งเกษตรกรที่ยืน่ขอ้รอ้ง

ทุกขข์อรบัความชว่ยเหลอืจาก 

สภาเกษตรกรจงัหวดัตาก 

1) เกษตรกรเป็นหนี้สหกรณ์

การเกษตร/ผู้ให้บริการ  

ทางการเงินที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน  

ถูกฟ้องร้องด าเนินคดีให้ช าระหนี้ 

และศาลมีค าพิพากษาถึงที่สุด 

ให้เกษตรกรช าระหนี้ ปัจจุบันถูกยึด

ทรัพย์เพื่อบังคับคดี (ที่อยู่อาศัยและ

ที่ดินท ากิน) และอยู่ระหว่างการขาย

ทอดตลาด โดยส านักงานบังคับคดี 

 

หมายเหตุ : สัญญากู้ยืมเงินจาก

สหกรณ์/ผู้ให้บริการทางการเงิน 

ที่ไม่ใช่สถาบันการเงินใช้บุคคลค้ า

ประกันหนี้ (ไม่ได้มีที่ดินเป็น

หลักทรัพย์ค้ าประกัน) 

ขอ้จ ากดัการเข้าถงึกลไกการแกไ้ข

ปญัหาหนีส้นิทีม่อียูข่องภาครฐั 

1) กองทนุหมนุเวยีนเพื่อการกูย้มืแก่

เกษตรกรและผูย้ากจน 

   1.1) เกษตรกรไม่สามารถย่ืนขอรับ

ความช่วยเหลือจากกองทุนฯ ได้ 

เนื่องจากหนี้สินดังกล่าวไม่ได้น าที่ดิน

หรือหนังสือแสดงสิทธิในที่ดินให้เจ้าหนี้

ถือเป็นประกันขณะท าสัญญากู้ยืม  

แม้ภายหลังจักมีการออกหมายบังคับ

คดีให้มีการยึดทรัพย์ (ที่ดินท ากิน) 

ของลูกหนี้เพื่อน าไปช าระหนี้ตาม

สัญญากู้ยืมเงินด้วยก็ตาม 

 

หมายเหตุ : ระเบียบว่าด้วยการบริหาร

กองทุนหมุนเวียนเพื่อการกู้ยืมแก่

เกษตรกรและผู้ยากจน ข้อ 6(1) 

ประกาศ ณ วันที ่7 มิ.ย. 61 

   1.2) กรณีเกษตรกรซึ่งเป็นผู้ค้ า

ประกันหนี้ มีหมายบังคับคดีให้ยึด

ทรัพย์ (ที่ดินท ากิน) ไม่ได้รับสิทธิ์ให้

สามารถย่ืนขอรับความช่วยเหลือจาก

กองทุนฯ ได ้

   1.3) ณ ปจัจบุัน ในระดับจังหวัด/

อ าเภอ กองทุนหมุนเวียนฯ มีผู้แทน

หน่วยงานร่วมเป็นคณะอนุกรรมการ

บริหารกองทุนฯ หลายหน่วยงาน  

อาทิ เกษตรและสหกรณ์จังหวัด, 

เกษตรอ าเภอ, ปศุสัตว์จังหวัด,  

คลังจังหวัด, บังคบัคดีจังหวัด,  

เจ้าพนักงานที่ดิน, พัฒนาการอ าเภอ, 

ประธานชมรมก านันผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ 

 

ขอ้จ ากดัการเข้าถงึกลไกการแกไ้ข

ปญัหาหนีส้นิทีม่อียูข่องภาครฐั 

ระยะสัน้ 

1) เสนอคณะกรรมการบริหาร

กองทุนหมุนเวียนเพื่อการกู้ยืมแก่

เกษตรกรและผู้ยากจน พิจารณา

ปรับปรุงระเบียบว่าด้วยการบริหาร

กองทุนหมุนเวียนเพื่อการกู้ยืมแก่

เกษตรกรและผู้ยากจน โดยน า

หลักการส าคัญของกองทุนฯ  

“เพือ่สงวนและรักษาทีด่นิของ

เกษตรกรและผูย้ากจนไมใ่หต้กไป

เปน็ของเจา้หนีห้รือบคุคลอืน่”   

เป็นเป้าประสงค์หลักของการ

ปรับปรุงระเบียบฯ ทั้งนี้ จากกรณี 

ศึกษาการเข้าถึงกองทุนหมุนเวียนฯ 

ของเกษตรกรพื้นที่จังหวัดตาก  

สภาเกษตรกรจังหวัดตากจึงเสนอ

พิจารณาปรับปรุงเสนอปรับปรุง

ระเบียบว่าด้วยการบริหารกองทุน

หมุนเวียนเพื่อการกู้ยืมแก่เกษตรกร

และผู้ยากจน 2 ประเด็น ดังนี ้

      1.1) ให้เกษตรกรท้ังในฐานะ

ลูกหนี้และผู้ค้ าประกันหนี้สามารถ

ย่ืนขอรับความช่วยเหลือจากกองทุน

หมุนเวียนเพื่อการกู้ยืมแก่เกษตรกร

และผู้ยากจนได ้
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สภาพปญัหา (กรณศีกึษา) 
ขอ้สงัเกตและขอ้จ ากดัการให้

ความชว่ยเหลอื 
ขอ้เสนอเพือ่การปรบัปรงุ 

  - เกษตรกรซ่ึงถูกสหกรณ์

การเกษตรฟ้องด าเนินคดีมีทั้ง

ที่อยู่ในสถานะลูกหนี้และใน

ฐานะผู้ค้ าประกันหนี้ 

2) กรณีเกษตรกรอยู่ระหว่าง

จะถูกยึดที่อยู่อาศัยหรือที่ดิน

ท ากินตามค าสั่งศาลเพื่อ

บังคับช าระหนี้หรือถูกยึดเพื่อ

บังคับและอยู่ระหว่างการขาย

ทอดตลาด อันเกิดจากสัญญา

กู้ยืมเงินและหรือสัญญาเช่าซื้อ

เครื่องจักรกลการเกษตร 

ที่มิได้มีท่ีดินเป็นหลักทรัพย์ค้ า

ประกันหนี้ ทั้งนี้ หมายรวมถึง

เกษตรกรซ่ึงอยู่ในฐานะผู้ค้ า

ประกันตามสัญญานั้นๆ ด้วย 

ทั้งนี้ จะเห็นได้ว่าทุกหน่วยงานที่

กล่าวมาข้างต้น ล้วนมีภารกิจหนา้ที่

หลักของตนเอง การขับเคลื่อนการ

ด าเนินงานกองทุนฯ จึงไม่สามารถ

สื่อสารไปยังเกษตรกรและผู้ยากจน

ได้เท่าที่ควร ตัวอย่างที่เห็นได้ชัดเจน 

คือ ส านักงานบังคบัคดีจังหวัด 

ซึ่งเป็นด่านสดุท้ายในการช่วยเหลอื

และป้องกันไม่ให้เกษตรกรสูญเสีย

สิทธิที่ดินท ากินของตนเอง ยังคงขาด

ความเข้าใจในหลักเกณฑ์การให้

ความช่วยเหลือของกองทุนและไม่

สามารถให้ค าแนะน าแก่เกษตรกร 

ส าหรับสภาเกษตรกรจังหวัด 

ก็เช่นกัน แม้ว่าจะมีค าสั่งแต่งตั้งให้

ผู้แทนสภาเกษตรฯ ร่วมเปน็

คณะอนุกรรมการกองทุนในทุก

จังหวัด แตภ่ารกิจที่สภาเกษตรกร

แห่งชาติ/สภาเกษตรกรจังหวัด 

มอบหมายให้ขับเคลื่อนการ

ด าเนินงานก็ยังถือว่าภารกิจ

ดังกล่าวเป็นเพียงภารกิจรองเช่นกัน 

      1.2) กรณีเกษตรกรอยู่ระหว่างจะถูกยึด

ที่อยู่อาศัยหรือที่ดินท ากินตามค าสั่งศาลเพื่อ

บังคับช าระหนี้หรือถูกยึดเพื่อบังคับและอยู่

ระหว่างการขายทอดตลาด แม้จะเกิดจาก

สัญญากู้ยืมเงินและหรือสัญญาเช่าซื้อที่ 

มิได้มีที่ดินเป็นหลักทรัพย์ค้ าประกันหนี้ก็ให้

สามารถย่ืนขอรับความช่วยเหลือได้เช่นกัน 

2) เสนอสภาเกษตรกรแห่งชาติพิจารณา

ประเด็นการขับเคลื่อนงานกองทุนฯ ของ

หน่วยงานที่เก่ียวข้องหารือ อบก. ส่วนกลาง 

เพื่อหาแนวทางปรับปรุงการด าเนินงาน

ร่วมกันต่อไป 

3) เสนอคณะกรรมการกองทุนฟื้นฟูและ

พัฒนาการเกษตรกร พิจารณาปรับปรุง

ประกาศคณะกรรมการจัดการหนี้ของ

เกษตรกร เรื่องการขึ้นทะเบียนหนี้และการ

เพิกถอนทะเบียนหนี้ พ.ศ. 2563 ให้เกษตรกร

รายย่อยสามารถสมัครเป็นสมาชิกกองทุน

ฟื้นฟูฯ และขึ้นทะเบียนหนี้เพื่อขอรับความ

ช่วยเหลือด้านหนี้สินจากกองทุนฟื้นฟูฯ  

ได้ ทั้งนี้ อาจพิจารณาปรับแก้ไขประกาศ

คณะกรรมการจัดการหนี้ของเกษตรกร เรื่อง

การขึ้นทะเบียนหนี้และการเพิกถอนทะเบียน

หนี้ พ.ศ. 2563 ข้อ 4 ซึ่งเดิมก าหนดค าจ ากัด

ความค าว่า “เกษตรกร” หมายความว่า 

บุคคลธรรมดาซึ่งประกอบอาชีพเกษตรกรรม

เป็นหลักและเป็นสมาชิกองค์กรเกษตรตาม

ระเบียบที่กรรมการก าหนด ให้เหลือเพียง 

“เกษตรกร” หมายความว่า บุคคลธรรมดา

ซึ่งประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็นหลัก 

 

 

 



 

116 
 

 

 

 

สภาพปญัหา (กรณศีกึษา) ขอ้สงัเกตและขอ้จ ากดัการใหค้วามชว่ยเหลอื ขอ้เสนอเพือ่การปรบัปรงุ 

ฐานขอ้มลูการขายทอดตลาด

ทีด่นิว่างเปล่า ทีด่นิพรอ้มสิ่ง

ปลกูสรา้ง และสิง่ปลกูสรา้ง

ของส านักงานบงัคบัคด ี

จงัหวดัตาก 

 - ณ ปัจจบุัน (18 พ.ย. 63)  

มีทรัพย์ที่น ามาขายทอดตลาด

เฉพาะ ที่ดินว่างเปล่า  

ที่ดินพร้อมส่ิงปลูกสร้าง   

รวมท้ังสิ้น 297 คดี 

 

 

2) กองทนุฟืน้ฟแูละพฒันาเกษตรกร (กฟก.) 

   2.1) เกษตรกรท่ีมีสิทธิย่ืนค าขอขึ้นทะเบียนหนี้ 

และขอรับความช่วยเหลือจากกองทุนฟื้นฟูฯ  

ได้ ต้องเป็นสมาชิกองค์กรเกษตรกรตาม

ระเบียบที่คณะกรรมการฯ ก าหนด โดยองค์กร

เกษตรกรท่ีจะขึ้นทะเบียนกับกองทุนฟื้นฟูฯ  

ได้ต้องมีเกษตรกรรวมกันไม่น้อยกว่าห้าสิบคน 

ส่งผลให้เกษตรกรรายย่อยเข้าถึงได้ค่อนข้าง

ยาก โดยเฉพาะอย่างย่ิงเกษตรกรรายย่อยที่มี

ความจ าเป็นต้องย่ืนขอรับความช่วยเหลือด้าน

หนี้สินในกรณีเร่งด่วน 

 

หมายเหตุ : ประกาศคณะกรรมการจัดการหนี้

ของเกษตรกร เรื่องการขึ้นทะเบียนหนี้และการ

เพิกถอนทะเบียนหนี้ พ.ศ. 2563 ข้อ 4 ประกาศ 

ณ วันที่ 30 เม.ย. 63ระเบียบคณะกรรมการ

กองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร ว่าด้วยการรับ

ขึ้นทะเบียนและการเพิกถอนทะเบียนองค์กร

เกษตรกร พ.ศ. 2563 ข้อ 7(1) ประกาศ  

ณ วันที่ 2 ก.ย. 63 

    2.2) กรณีหนี้ที่มีบุคคลค้ าประกัน ซึ่ง กฟก. 

อยู่ระหว่างจัดท าระเบียบหลักเกณฑ์การ

จัดการหนี้ นั้น ณ ปัจจุบัน สหกรณ์การเกษตร

หรือแม้แต่หน่วยงานภาครัฐด้วยกันเองยังขาด

ความเชื่อมั่นต่อการด าเนินงานของ กฟก. 

ส่งผลให้การผลักดันให้สมาชิกสหกรณ์ซึ่งมี

หนี้สินกับสหกรณ์ ไปขึ้นทะเบียนหนี้กับ กฟก. 

เป็นไปด้วยความยากล าบาก และสหกรณ์ยัง

เลือกวิธีการฟ้องร้องด าเนินคดีกับสมาชิกที่ไม่

สามารถช าระหนี้ได้เป็นหลัก มากกว่าการ

ช่วยกันหาทางออกให้เกิดประโยชน์ทั้งสองฝ่าย 

 

ระยะกลาง-ระยะยาว 

1) เสนอสภาเกษตรกร

แห่งชาติพิจารณาแนวทาง

ปรับปรุงค าจ ากัดความของ

ค าว่า “เกษตรกร” “องค์กร

เกษตรกร” ให้มีความหมาย

เดียวกัน ในทุกหน่วยงานที่

เก่ียวข้อง โดยเฉพาะอย่างย่ิง

ในระเบียบหลักเกณฑ์ของ

ภาครัฐที่มีไว้เพื่อให้ความ

ช่วยเหลือแก่เกษตรกร  

เพื่อคุ้มครองและรักษา

ผลประโยชน์ให้เกษตรกรทุก

รายได้รับสิทธิ์โดยเท่าเทียมกัน  

(ไม่แบ่งแยกว่าเกษตรกรราย

นั้นสังกัดกระทรวง ทบวง กรม 

หรือหน่วยงานใด) 
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สภาพปญัหา 

(กรณศีึกษา) 

ขอ้สงัเกตและขอ้จ ากดั 

การใหค้วามชว่ยเหลอื 
ขอ้เสนอเพือ่การปรบัปรงุ 

 3) สถาบนับรหิารจดัการธนาคารทีด่นิ 

(องคก์รมหาชน) 

   - เง่ือนไขหลักเกณฑ์ระบุให้สิทธิ

เกษตรกรซ่ึงมีหนี้สินตามค าพิพากษาทั้งใน

ฐานะผู้กู้หรือผู้ค้ าประกันได้ ทั้งนี้มีข้อจ ากัด

เร่ืองระยะเวลาในการด าเนินการและ

งบประมาณ เนื่องจากสถาบันบริหาร

จัดการธนาคารที่ดินไม่มีหน่วยงานในระดับ

พื้นที่ การจัดส่งเอกสารหลักฐานต้อง

จัดส่งทางไปรษณีย์เท่านั้น และจากการ

ประสานเบื้องต้นสภาเกษตรกรจังหวัด

ตากได้รับทราบว่าในแต่ละปีสถาบัน

บริหารจัดการธนาคารที่ดินได้รับ

งบประมาณจ ากัด ส่งผลให้ ณ ปัจจุบนั  

มีเกษตรกรที่ย่ืนความประสงค์ขอรับความ

ช่วยเหลือจากสถาบันบริหารจัดการ

ธนาคารท่ีดิน รอเข้าคิวเพื่อรอรับการ

พิจารณาให้ความช่วยเหลือเป็นจ านวน

มาก ไม่ต่ ากว่า 800 ราย  

     ด้วยข้อจ ากัดข้างต้นส่งผลให้กลไก

สถาบันบริหารจัดการธนาคารท่ีดิน 

ไม่สามารถเป็นทางเลือกในการแก้ไข

ปัญหาที่ดินให้แก่เกษตรกรในกรณีเร่งด่วน

ดั่งเช่นกรณีของเกษตรกรซ่ึงเรื่องอยู่ในช้ัน

บังคับคดีได ้

ระยะกลาง-ระยะยาว (ตอ่) 

- เสนอสภาเกษตรกรแห่งชาติพิจารณาบูรณาการ

กลไกการแก้ไขปัญหาหนี้และที่ดินท ากินที่มีอยู่ของ

ภาครัฐ ถ่ายทอดให้แก่สภาเกษตรกรจังหวัดตาก 

ตลอดจนก าหนดบทบาทให้ส านักสภาเกษตรกร

จังหวัดเป็นศูนย์กลางประสานงานหลักในการให้

ค าแนะน าแก้ไขปัญหาหนี้สินและที่ดินท ากินให้แก่

เกษตรกรในระดับพื้นที่ 

     ทั้งนี้ สภาเกษตรกรจังหวัดตากพิจารณาแล้ว

เห็นว่าหลักเกณฑ์การให้ความช่วยเหลือเพื่อป้องกัน

การสูญเสียสิทธิในที่ดินท ากินให้แก่เกษตรกรของ

สถาบันบริหารจัดการธนาคารท่ีดิน (องค์กร

มหาชน) เป็นหลักเกณฑ์ที่ครอบคลุมและสามารถ

ช่วยเหลือเกษตรกรได้ในวงกว้างมากกว่ากลไกอ่ืนๆ 

ที่มีอยู่  

     หากสภาเกษตรกรแห่งชาติสามารถบูรณา

การแนวทางประสานคามร่วมมือกับสถาบันบริหาร

จัดการธนาคารที่ดิน (องค์กรมหาชน) ให้ส านักงาน

สภาเกษตรกรจังหวัดเป็นหน่วยงานรับเรื่องขอรับ

ความช่วยเหลือกรณีปัญหาเกษตรกรจะสูญเสียสิทธิ

ในที่ดินท ากินในระดับพื้นที่ โดยอาจมีค าสั่งแต่งตั้ง

ให้ตัวแทนเกษตรกร/พนักงานส านักงาน ร่วมเป็น

กรรมการตรวจสอบและพิจารณาในขั้นต้น ก่อนส่ง

ให้สถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์กร

มหาชน) พิจารณาให้ความช่วยเหลือจะช่วยให้

เกษตรกรได้รับประโยชน์สูงสุด ทั้งนี้ จะเป็นช่องทาง

หนึ่งในการเสนอโครงการฯ ขอรับการสนับสนุน

จากส านักงบประมาณเพื่อการแก้ไขปัญหาหนี้สิน

และที่ดินท ากินร่วมกันระหว่างสภาเกษตรกร

แห่งชาติและสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน 

(องค์กรมหาชน) ต่อไป 
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       ข้อเสนอการพัฒนาด้านเศรษฐกิจดิจิทัลด้านการเกษตร (ภาคเหนือตอนล่าง  

9 จังหวัด) 

  โลกได้เข้าสู่ระบบและเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล รัฐบาลได้ประกาศวิสัยทัศน์ ไทยแลนด์ 4.0 

เพื่อให้ประเทศไทยกลายเป็นกลุ่มประเทศที่มีรายได้สูง โดยปรับเปลี่ยนโมเดลเศรษฐกิจแบบ “ท าน้อยได้มาก” 

และใช้นวัตกรรมเป็นตัวขับเคลื่อนประเทศ ส าหรับภาคการเกษตรในประเทศประสบปัญหากับภาวะผู้สูงอายุ

ของเกษตรกร เกษตรกรไทยมีอายุเฉลี่ย 58 ปีขึ้นไป ยิ่งไปกว่านั้นข้อมูลล่าสุดพบว่าสมาชิกครัวเรือนเกษตรกร

ไทยที่มีอายุเกิน 65 ปี เพิ่มขึ้นจากร้อยละ 7 เป็นร้อยละ 11 ของเกษตรกรทั่วประเทศ 25 ล้านคน เกษตรกร

ยังคงท าการเกษตรแบบวิถีชีวิต วัฒนธรรมรูปแบบเดิมๆ สืบเนื่องมาจากรุ่นสู่รุ่น โดยไม่มีการพัฒนาและ

เปลี่ยนแปลงที่มากนัก ท าให้การเกษตรของไทยยังมีต้นทุนการผลิตที่สูงและผลผลิตที่ได้ค่อนข้างต่ า มีการใช้

แรงงานและเวลาในภาคการเกษตรที่สูงมาก จึงท าให้คนรุ่นใหม่ไม่สนใจในการท าอาชีพเกษตรกรรม ส่งผล

ให้เกษตรกรมีจ านวนที่ลดลงอย่างเห็นได้ชัด พื้นที่การเกษตรหลายแห่งกลายเป็น ของนายทุน การท า

อุตสาหกรรม รีสอร์ท หมู่บ้านจัดสรร ฯ ปัญหาของธุรกิจภาคการเกษตรของประเทศไทย นอกจากต้องเผชิญ

ปัญหาด้านภาวะผู้สูงอายุของเกษตรกรแล้ว ยังเผชิญปัญหาด้านอ่ืนๆ เช่น ขาดความรู้ในเทคโนโลยีสมัยใหม่

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต ขาดการวางแผนการผลิตและการจัดการแปลงที่ดี ขาดทักษะด้านการบริหาร

จัดการกลุ่ม เป็นต้น ส่งผลให้ขายผลผลิตได้ในราคาต่ าและรายได้น้อยกว่าที่ควรจะเป็น หนึ่งในแนวทางการ

แก้ไขปัญหาดังกล่าว คือเปลี่ยนการเกษตรแบบดั่งเดิมเป็นการเกษตรสมัยใหม่ที่เน้นการบริหารจัดการโดยใช้

เทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อให้เกษตรกรก้าวสู่การเป็นผู้ประกอบการเบ็ดเสร็จครบวงจร โดยใช้เทคโนโลยี

ดิจิทัลเป็นแนวทางการพัฒนา และการสร้างแรงจูงใจเกษตรกรรุ่นใหม่ มาเป็นกลไกในการผลิตภาคเกษตร

อย่างครบวงจรในการก้าวสู่ตลาดสินค้าเกษตรในระดับสากล และจากเครื่องมือวัดระดับการพัฒนาของ

กระทรวงมหาดไทย (Benchmarking) พบว่า อัตราขยายตัวทางเศรษฐกิจของกลุ่มจังหวัดฯ ร้อยละ 2.88 

ต่อปียังต่ ากว่าค่าเฉลี่ยของประเทศ ที่ขยายตัวร้อยละ 5.72 ต่อปี  รวมถึงรายได้เฉลี่ยที่ต่ ากว่าค่าเฉลี่ยทั่ว

ประเทศค่อนข้างมาก อัตราว่างงานยังสูงกว่าค่าเฉลี่ยทั่วประเทศและสัดส่วนคนจนมากกว่าค่าเฉลี่ยทั่ว

ประเทศเช่นกัน ส าหรับเศรษฐกิจด้านการเกษตรมีขนาดเล็กมาก ขณะที่ภาคอุตสาหกรรมเกษตรมีขนาดใหญ่

กว่า แสดงถึงศักยภาพการเป็นแหล่งผลิตวัตถุดิบเกษตรเพื่อน าไปเข้าสู่กระบวนการทางอุตสาหกรรม แต่อยู่

ในภาวะหดตัวจากปีก่อนค่อนข้างมาก ปริมาณพืชพลังงานต่อสินค้าเกษตรทั้งหมด มีค่าเฉลี่ย 2,126.78  

เป็นอันดับ 1 ของกลุ่มจังหวัดใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อภาคเกษตร มีค่าเฉลี่ย 46.2 เป็นผลจากผลผลิตทาง

การเกษตรมีปริมาณลดลง และราคาผลผลิตตกต่ า ท านองเดียวกับภาคอุตสาหกรรมที่ส่วนใหญ่เป็น

อุตสาหกรรมเกษตรที่ใช้ผลผลิตเกษตรเป็นวัตถุดิบ จึงท าให้ผลผลิตลดลงด้วยรวมทั้งยกระดับประสิทธิภาพ

ของกระบวนการผลิตทั้งภาพเกษตรและภาคอุตสาหกรรม   
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  สภาเกษตรกรกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง ประกอบด้วยจังหวัดตาก สุโขทัย อุตรดิตถ์ 

เพชรบูรณ์ พิษณุโลก อุทัยธานี ก าแพงเพชร พิจิตร และจังหวัดนครสวรรค์ ระดับการพัฒนาของกลุ่มจังหวัด

ภาคเหนือตอนล่าง มีความประสงค์ในการยกระดับการเกษตรในกลุ่มเป็นเกษตรอัจฉริยะ จึงประสานงาน

และบูรณาการกับส านักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (depa) เข้าถึงองค์ความรู้และเทคโนโลยีดิจิทัล และ

การจัดการพัฒนาแก้ปัญหาด้านการเกษตรให้แก่เกษตรกร กลุ่มเกษตรกร องค์กรเกษตรกรสินค้าเกษตร 

นอกจากจะเป็นบทบาทส าคัญของสภาเกษตรกรแห่งชาติและสภาเกษตรกรจังหวัด ยังเป็นการด าเนินการที่

สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ด้านเกษตรอัจฉริยะและแผนพัฒนาเศรษฐกิจ

และสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ด้านความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีและสังคมยุคดิจิทัล ซึ่งสมควรจะต้อง

ด าเนินการอย่างต่อเนื่อง และเพิ่มระดับความเข้มข้นให้มากขึ้น โดยมีแนวทางความร่วมมือและข้อเสนอ  

เชิงนโยบายเพ่ือการพัฒนาเกษตรกรรมร่วมกัน ดังนี้ 

  1) ร่วมมือส่งเสริม พัฒนาศักยภาพและเพิ่มขีดความสามารถของบุคลากรส านักงาน 

สภาเกษตรกรจังหวัด บุคลากรภาคการเกษตร ให้เข้าถึงและประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลใน

ภาคการผลิตและการตลาด ตลอดทั้งห่วงโซ่อุปสงค์และอุปทาน 

  2) ร่วมมือด าเนินงานหรือโครงการส่งเสริมสนับสนุนการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและ

นวัตกรรมดิจิทัล เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนภาคการเกษตร 

  3) ร่วมมือส่งเสริมและสนับสนุนการร่วมวิจัยเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล เพื่อส่งเสริม

และสนับสนุนภาคการเกษตร ในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล 

  4) ร่วมมือด าเนินกิจกรรมยกระดับผลิตภาพการเกษตรสู่เกษตรอัจฉริยะหรือโครงการอ่ืนๆ 

ตามที่ทั้งสองฝ่ายเห็นสมควร 

  จากข้อเสนอฯ ข้างต้น ส านักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (depa) ได้ส่งเสริมและสนับสนุน

งบประมาณภายใต้มาตรการช่วยเหลือหรือการอุดหนุนการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล  

ในชนบท ในมิติการพัฒนาเกษตรอัจฉริยะและให้การสนับสนุนมาตรการคูปองดิจิทัลเพื่อการประยุกต์ 

ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล (วงเงินไม่เกินรายละ 10,000 บาท) ผ่านส านักงานสภาเกษตรกรจังหวัด 

ภาคเหนือตอนล่าง เพื่อสนับสนุนค่าใช้จ่ายให้กับเกษตรกร/กลุ่มเกษตรกร ในการน าเทคโนโลยีและ

นวัตกรรมดิจิทัลใช้ในธุรกิจหรืออุตสาหกรรม ทั้งการพัฒนาผลิตภัณฑ์ กระบวนการผลิต การให้บริการ และ

การตลาด เพื่อการยกระดับขีดความสามารถหรือการเพิ่มประสิทธิภาพหรือการเพิ่มผลิตภาพหรือมูลค่าเพิ่ม 
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       ข้อเสนอเพื่อการแก้ไขปัญหาภัยแล้งและพัฒนาแหล่งน้ าพื้นที่จังหวัดตาก 

ประเด็นปัญหา 

  ด้วยจังหวัดตาก โดยเฉพาะพื้นที่ 4 อ าเภอฝ่ังตะวันออก ประกอบด้วย อ าเภอสามเงา 

อ าเภอบ้านตาก อ าเภอเมืองตาก และอ าเภอวังเจ้า ซึ่งอยู่ในเขตพื้นที่อ าเภอที่มีลุ่มแม่น้ าปิงและลุ่มแม่น้ าวัง

ไหลผ่าน แต่กลับประสบปัญหาภัยแล้งเป็นประจ าทุกปี ราษฎรขาดแคลนน้ าทั้งภาคเกษตรกรรมและน้ าเพื่อ

การอุปโภคบริโภค ที่ผ่านมาภาคประชาชนได้ร้องขอหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้มีการก่อสร้างและพัฒนาแหล่ง

น้ าหลายโครงการฯ แต่พบปัญหาอุปสรรคหลายประการ อาทิ พื้นที่เป้าหมายพัฒนาแหล่งน้ าอยู่ในเขตพื้นที่

ป่าไม้, โครงการอ่างเก็บน้ าขนาดกลาง-ขนาดใหญ่ ต้องเสนอแผนงาน/โครงการผ่านส านักงานโครงการ

ชลประทานที่ 4 จังหวัดก าแพงเพชร ขาดการติดตามและผลักดันแผนงาน/โครงการ อย่างต่อเนื่อง ส่งผลต่อ

การได้รับการจัดสรรงบประมาณ, การพัฒนาแหล่งน้ าขนาดเล็ก ความจุต่ ากว่า 2 ล้านลูกบาศก์เมตร 

ปัจจุบันองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินเป็นหน่วยงานหลักที่ต้องด าเนินการเสนอแผนงานโครงการเองแต่ ติด

ปัญหาความพร้อมของบุคลากรในการออกแบบและประมาณการก่อสร้างอ่างเก็บน้ าท าให้องค์กรปกครอง

ส่วนท้องถ่ินสูญเสียโอกาสในการจัดท าข้อเสนอโครงการ เพื่อเสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณในพัฒนา

และปรับปรุงแหล่งน้ าจากภาครัฐ ฯลฯ  

  อุปสรรคปัญหาในการพัฒนาแหล่งน้ าพื้นที่จังหวัดตาก ข้างต้น ส่งผลให้ ณ ปัจจุบัน จังหวัด

ตากจึงมีพื้นที่ชลประทานเพียง 84,000 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 7.22 ของพื้นที่การเกษตรทั้งหมดของจังหวัดตาก 

(1,074,842 ไร่) เมื่อเทียบกับร้อยละพื้นที่ชลประทานต่อพื้นที่การเกษตรของภาคเหนือซึ่งอยู่ในเกณฑ์ร้อยละ 

22.87 จะเห็นได้ว่าจังหวัดตากมีพื้นที่ชลประทานต่ ากว่าค่าเฉลี่ยของจังหวัดตากในกลุ่มภาคเหนือถึง 3 เท่า 

สภาเกษตรกรจังหวัดตากพิจารณาแล้วเห็นว่ามีความจ าเป็นเร่งด่วนต้องเร่งพัฒนาแหล่งน้ าพื้นที่จังหวัดตาก 

เพื่อช่วยเหลือและบรรเทาปัญหาการขาดแคลนน้ าทั้งในส่วนของน้ าเพื่อการอุปโภคบริโภคและน้ าเพื่อ

การเกษตรให้แก่ราษฎรจังหวัดตาก จึงได้จัดท าข้อเสนอเพื่อการแก้ไขปัญหาภัยแล้งและพัฒนาแหล่งน้ าพื้นที่

จังหวัดตากเสนอผู้ว่าราชการจังหวัดตากพิจารณาใช้ประโยชน์ประกอบการวางแผนจังหวัดตาก ดังนี้ 

ข้อเสนอ 

ข้อเสนอการแก้ไขปัญหาภัยแล้งบริเวณลุ่มน้ าวังตอนล่างเขตจังหวัดตากระยะเร่งด่วนและระยะสั้น  

  การแก้ไขปัญหาระยะเร่งด่วน  

  - เสนอพิจารณาปรับแผนการระบายน้ าลุ่มน้ าวัง โดยขอให้โครงการส่งน้ าและบ ารุงรักษา

กิ่วลม-กิ่วคอหมา ส านักงานชลประทานที่ 2 จังหวัดล าปาง กักเก็บน้ าในเขื่อนและกันยอดน้ าเพื่อสงวนน้ าไว้

ส าหรับจังหวัดตากในช่วงฤดูแล้งทุกๆ ปี จ านวนปีละ 15 ล้านลูกบาศก์เมตร และระบายน้ าลงสู่ล าน้ าวังเป็น 

3 ช่วงระยะเวลา คือ กุมภาพันธ์ มีนาคม และเมษายน ซึ่งเป็นช่วงฤดูแล้งที่เกิดปัญหาภัยแล้งรุนแรงที่สุด  
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โดยในการระบายน้ าแต่ละครั้งขอให้ระบายในปริมาณ 5 ล้านลูกบาศก์เมตร ต่อเนื่อง 14 ชั่วโมง ภายใน

ระยะเวลา 1 วัน (ไม่รวมความต้องการน้ าส าหรับจังหวัดล าปาง) เพื่อให้มวลน้ าก้อนนี้ไหลเข้าสู่จังหวัดตาก

ภายในระยะเวลา 24 ชั่วโมง เพื่อให้มวลน้ าก้อนนี้ช่วยคลี่คลายและบรรเทาปัญหาการขาดแคลนน้ าในล าน้ า

วังตลอดทั้งสาย ความยาว 70 กิโลเมตร ให้กับราษฎรและชุมชนที่อาศัยอยู่ริมแม่น้ าวัง ส าหรับใช้ในการ

อุปโภคบริโภคและการเกษตรสองฝ่ังล าน้ า จะเป็นการแก้ไขปัญหาระยะสั้นที่ได้ผลที่สุดและสามารถวางแผน

ปฏิบัติได้ทันทีอย่างเป็นรูปธรรม ช่วยลดความเหลื่อมล้ า ความกังวล ความขัดแย้งและข้อสงสัย ระหว่าง

ราษฎรที่อยู่เหนือน้ ากับราษฎรที่อยู่ท้ายน้ า และระหว่างภาคประชาชนกับภาคราชการ รวมถึงสร้างความ

เข้าใจอันดีในการบริหารจัดการน้ าเพื่อประโยชน์ให้กับทุกภาคส่วนในลุ่มน้ าอย่างโปร่งใส สอดคล้องกับ

แนวทางตามข้อสั่งการของ พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ในคราวลงพื้นที่จังหวัดล าปาง

เพื่อติดตามสถานการณ์น้ าและการแก้ไขปัญหาภัยแล้ง ตามมาตรการของกองอ านวยการน้ าแห่งชาติ 

(กอนช.) ณ ห้องประชุมอาลัมภางค์ ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดล าปาง เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2563 ซึ่งได้มี 

ข้อสั่งการมอบหมายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด าเนินการบริหารจัดการน้ าให้สามารถดูแลประชาชนในทุกภาค

ส่วนอย่างทั่วถึง โดยมีข้อสั่งการเกี่ยวกับลุ่มน้ าวังตอนล่างที่ส าคัญประการหนึ่ง คือ มอบกรมชลประทาน 

บริหารจัดการน้ าและจัดสรรน้ าให้ครอบคลุมถึงเขตลุ่มน้ าวังตอนล่าง เพื่อสนับสนุนความต้องการใช้น้ า 

ทัง้การอุปโภค-บริโภค การเกษตร การรักษาระบบนิเวศ และกิจกรรมอ่ืนๆ  

  การแก้ไขปัญหาระยะสั้นและระยะยาว  

  - เสนอพิจารณาผลักดันเร่งรัดให้กรมชลประทานบรรจุแผนงานศึกษาและวิเคราะห์

ผลกระทบสิ่งแวดล้อมอาคารบังคับน้ าในแม่น้ าวัง จ านวน 5 จุด และศึกษาการก่อสร้างอ่างเก็บน้ า ห้วย 

แม่ระวาน บริเวณต าบลยกกระบัตร อ าเภอสามเงา จังหวัดตาก เพื่อเป็นแหล่งน้ าต้นทุนส าหรับพื้นที่ลุ่มน้ าวัง

ในเขตพื้นที่จังหวัดตาก ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ าในแม่น้ าวังที่เกิดขึ้น 

ทุกปีอย่างยั่งยืน เนื่องจากในเขตจังหวัดตากตลอดความยาว 70 กิโลเมตร ไม่มีอาคารประเภทฝายถาวร

รวมถึงไม่มีอ่างกักเก็บน้ าต้นทุนเพื่อมาเติมในแม่น้ าวังของจังหวัดตากเลย ท าให้เป็นปัญหาในการทดและ  

กักเก็บน้ าในล าน้ า หากผลการศึกษาแล้วเสร็จและวางแผนออกแบบก่อสร้างได้ทั้งหมด จะสามารถ

แก้ปัญหาภัยแล้งลุ่มน้ าวังของจังหวัดตากได้อย่างยั่งยืน ราษฎรและเกษตรกรตลอดทั้งล าน้ าได้ใช้น้ าเพื่อ

การเกษตร และการอุปโภคบริโภคอย่างเพียงพอ  

  ทั้งนี้ ในส่วนของข้อเสนอขอให้พิจารณาปรับแผนการระบายน้ าลุ่มน้ าวัง และบรรจุแผนงาน

ศึกษาและวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมอาคารบังคับน้ าในแม่น้ าวัง จ านวน 5 จุด และศึกษาการก่อสร้าง

อ่างเก็บน้ าห้วยแม่ระวาน บริเวณต าบลยกกระบัตร อ าเภอสามเงา จังหวัดตาก องค์การบริหารส่วนต าบล

ในเขตพื้นที่ลุ่มน้ าวังตอนล่างอ าเภอสามเงา จังหวัดตาก และสภาเกษตรกรจังหวัดตากร่วมกับองค์การ

บริหารส่วนต าบลพื้นที่ลุ่มน้ าวังจังหวัดตาก ได้มีหนังสือร้องขอไปยังคณะกรรมการทรัพยากรน้ าแห่งชาติและ

ส านักงานโครงการชลประทานที่ 4 จังหวัดก าแพงเพชรด้วยแล้ว (หนังสือสภาเกษตรกรจังหวัดตาก ที่  

สภจ.ตก 0104/03 ลว 8 ม.ค. 64) 
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ข้อเสนอการแก้ไขปัญหาภัยแล้งบริเวณลุ่มน้ าปิงเขตจังหวัดตากระยะปานกลางและระยะยาว  

  1) เร่งรัดการก่อสร้างอ่างเก็บน้ าห้วยฉลอม ต าบลท้องฟ้า อ าเภอบ้านตาก จังหวัดตาก 

  2) ก่อสร้างฝายและประตูระบายน้ าในล าน้ าห้วยแม่ท้ออ่างเก็บน้ า ต าบลป่ามะม่วง และ

ต าบลแม่ท้อ อ าเภอเมืองตาก จังหวัดตาก เพื่อกักเก็บน้ าในล าห้วยแม่ท้อเป็นระยะๆ เพื่อประโยชน์ด้านการ

อุปโภคบริโภค และการพัฒนาเป็นแหล่งประมงขนาดใหญ่ของราษฎรท้ายอ่างเก็บน้ า 

  3) ศึกษา ส ารวจ ออกแบบระบบ วางแผนก่อสร้างระบบท่อส่งน้ าจากอ่างเก็บน้ าห้วยแม่ท้อ

ต าบลแม่ท้อ เพื่อเพิ่มพื้นที่ชลประทาน ต าบลแม่ท้อ ต าบลป่ามะม่วง ต าบลหนองบัวเหนือ และต าบลหนองบัวใต้ 

รวมถึงวางระบบท่อส่งน้ าและอาคารประกอบฝั่งซ้ายและฝ่ังขวาจากอ่างเก็บน้ าห้วยแม่ท้อ ให้ครอบคลุมพื้นที่

ให้มากที่สุด 

  4) ก่อสร้างอ่างเก็บน้ าห้วยผาลาด ต าบลโป่งแดง อ าเภอเมืองตาก จังหวัดตาก รวมถึง

การก่อสร้างฝายเป็นระยะๆ ตลอดล าคลองแม่ระกา เพื่อเก็บกักน้ าไว้ใช้ในช่วงฤดูแล้ง แก้ไขปัญหาภัยแล้ง

ซ้ าซากให้แก่ราษฎรพื้นที่ ต าบลโป่งแดง และ ต าบลวังประจบ อ าเภอเมืองตาก จังหวัดตาก  

  5) ก่อสร้างอ่างเก็บน้ าห้วยท่าเล่ ต าบลหนองบัวใต้ อ าเภอเมืองตาก จังหวัดตาก   

  6) ก่อสร้างอ่างเก็บน้ าห้วยอุมยอม หมู่ 11 ต าบลแม่ท้อ อ าเภอเมืองตาก จังหวัดตาก 

  7) ศึกษาความเป็นไปได้โครงการอ่างเก็บน้ าห้วยแม่ยะมา ต าบลเชียงทอง อ า เภอวังเจ้า 

จังหวัดตาก ความจุ 60 ล้านลูกบาศก์เมตร เพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้งซ้ าซากในเขตพื้นที่สูงฝ่ังขวาของแม่น้ าปิง

จะสามารถช่วยเหลือพื้นที่การเกษตรในเขต ต.เชียงทอง และ ต.นาโบสถ์ อ.วังเจ้า ได้ถึง 40,000 ไร่ 

ข้อเสนอการแก้ไขปัญหาภัยแล้งบริเวณลุ่มน้ าสาละวินเขตจังหวัดตากระยะปานกลางและระยะยาว  

  1) ขุดลอกอ่างเก็บน้ าห้วยแม่สอด ต าบลพระธาตุผาแดง อ าเภอแม่สอด จังหวัดตาก 

เนื่องจากมีตะกอนสะสมในอ่างเก็บน้ าเป็นจ านวนมากถึง 900,000 ลูกบาศก์เมตร อ่างเก็บน้ าห้วยแม่สอด

แห่งนี้เดิมมีความจุเก็บกัก 5,500,000 ลูกบาศก์เมตร พื้นที่ชลประทาน 8,000 ไร่ เพื่อเพิ่มศักยภาพความจุ

ของอ่างฯ ให้เก็บกักน้ าได้มากขึ้น รองรับน้ าหลากในช่วงฤดูฝน ซึ่งเขตฝ่ังตะวันตกมีฝนตกชุกตลอดฤดูเพราะ

อิทธิฝนจากทะเลอันดามัน ลดความเสี่ยงในการบริหารจัดการน้ าช่วงฤดูฝนไม่ให้ไหลล้นทางระบายน้ าลงไป

ท่วมพื้นที่ในเขตเทศบาลนครแม่สอด 

  2) เร่งรัดการออกแบบและก่อสร้างอ่างเก็บน้ าห้วยอุ้มเปี้ยมตอนบน ต าบลคีรีราษฎร์ 

อ าเภอพบพระ จังหวัดตาก และอ่างเก็บน้ าห้วยแม่ละเมาตอนกลาง ต าบลด่านแม่ละเมา อ าเภอแม่สอด 

จังหวัดตาก ที่ศึกษาความเหมาะสมและวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมเรียบร้อยแล้ว ในปีงบประมาณ 2562 

เพื่อสนับสนุนเขตเศรษฐกิจพิเศษตาก 
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  3) พิจารณาศึกษาโครงการอ่างเก็บน้ าขนาดกลาง บริเวณห้วยแม่จะเรา ห้วยแม่ระมาด 

ต าบลพระธาตุ ต าบลแม่จะเรา และต าบลแม่ระมาด อ าเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก เพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้ง

เนื่องจากบริเวณพื้นที่ดังกล่าวไม่มีแหล่งเก็บกักน้ า จึงเกิดปัญหาการขาดแคลนน้ าในช่วงฤดูแล้ง ส่วนในฤดู

ฝนเกิดปัญหาน้ าป่าไหลหลาก น้ าล้นตลิ่ง สร้างความเสียหายให้กับพื้นที่การเกษตรและบ้านเรือนของราษฎร 

  4) ก่อสร้างอ่างเก็บน้ าห้วยแม่กึ้ดหลวงตอนบน อ่างเก็นน้ าห้วยขนุน ต าบลแม่กาษา อ าเภอ 

แม่สอด จังหวัดตาก เพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ า เสริมน้ าให้กับราษฎรเพื่อการอุปโภคบริโภค 

การเกษตร และอุตสาหกรรม รองรับการเจริญเติบโตของชุมชนเมืองซึ่งขยายตัวทางเศรษฐกิจและพัฒนา

พื้นที่การเกษตรของเขตเศรษฐกิจพิเศษ 

  5) ผันน้ าจากเขื่อนทดน้ าโกกโก่ ต าบลแม่กาษา อ าเภอแม่สอด จังหวัดตาก ไปยังพื้นที่

ต าบลแม่จะเรา อ าเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก ที่ขาดแคลนน้ า ทั้งการอุปโภคบริโภค และน้ าเพื่อการเกษตร 

  6) ก่อสร้างอ่างเก็บน้ าห้วยโป่ง ต าบลพระธาตุผาแดง อ าเภอแม่สอด จังหวัดตาก เหนืออ่าง

เก็บน้ าห้วยแม่สอดเดิม เพื่อรองรับน้ าในช่วงฤดูฝน เนื่องจากในเขตอ าเภอแม่สอดได้รับอิทธิพลจากลมมรสุม

ตะวันตกเฉียงใต้มีฝนตกสม่ าเสมอต่อเนื่อง ตัวอ่างน้ าจะช่วยหน่วงน้ าและกักเก็บน้ าไว้เพื่อการบริหารจัดการน้ า 

ป้องกันบรรเทาอุทกภัย ลดความเสี่ยงชุมชนในเขตเทศบาลนครแม่สอดที่เป็นที่ลุ่มต่ าอยู่ท้ายอ่างเก็บน้ า 

  7) โครงการอ่างเก็บน้ าห้วยน้ าเย็น บ้านห้วยน้ าเย็น ต าบลรวมไทยพัฒนา อ าเภอพบพระ 

จังหวัดตาก ก่อสร้างในปี 2530 ความจุประมาณ 600,000 ลูกบาศก์เมตร ก่อสร้างโดยกรมชลประทาน

และเป็นโครงการเพื่อความมั่นคงที่กรมชลประทานดูแลรักษา ตัวสันท านบดินของอ่างเก็บน้ ารั่วซึม หากไม่มี

การปรับปรุงท านบดินตัวเขื่อน เมื่อเข้าสู่ฤดูฝนหากฝนตกหนักติดต่อกันอาจเกิดความเสียหายได้ ปัจจุบัน

ราษฎรได้รับความเดือดร้อนจากน้ าที่รั่วซึมและในฤดูแล้งน้ าแห้งเก็บน้ าไม่ได้ ขาดแคลนน้ าในการเกษตรและ

อุปโภคบริโภค ขอให้กรมชลประทานพิจารณาแก้ไขปัญหาด่วน 

ผลจากข้อเสนอ 

  ผู้ว่าราชการจังหวัดตากได้มอบหมายให้คณะท างานแก้ไขปัญหาภัยแล้งจังหวัดตาก  

น าข้อเสนอเพื่อการแก้ไขปัญหาภัยแล้งและพัฒนาแหล่งน้ าพื้นที่จังหวัดตากของสภาเกษตรกรจังหวัดตาก

พิจารณาประกอบการแก้ไขปัญหาภัยแล้งในเขตพื้นที่จังหวัดตาก ประกอบกับแผนปฏิบัติการด้านทรัพยากร

น้ า พ.ศ. 2565 ที่ผ่าน กนช. (นัดพิเศษ) 21 มกราคม 2564  กรมชลประทานได้เสนอแผนงานโครงการตาม

ข้อเสนอฯ หลายโครงการ อาทิ (1) โครงการอ่างเก็บน้ าห้วยอุ้มเปี้ยมตอนบนต าบลคีรีราษฎร์ อ าเภอพบพระ 

จังหวัดตาก, (2) โครงการอ่างเก็บน้ าห้วยแม่ละเมาตอนกลาง ต าบลด่านแม่ละเมา อ าเภอแม่สอด จังหวัดตาก, 

(3) โครงการศึกษาความเหมาะสมและประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมอ่างเก็บน้ าห้วยแม่ระมาดหลวงตอนบน 

จังหวัดตาก เป็นต้น 
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       ข้อเสนอแผนงานโครงการอ่างเก็บน้ าห้วยปะแล้ง ต าบลแม่ปะ อ าเภอ 

แม่สอด จังหวัดตาก  

ประเด็นปัญหา 

  ด้วยราษฎรต าบลแม่ปะ อ าเภอแม่สอด จังหวัดตาก ซึ่งมีอยู่กว่า 9,328 ครัวเรือน และ

โรงเรียนในเขตพื้นที่ต าบล จ านวน 2 โรงเรียน ใช้น้ าจากอ่างเก็บน้ าห้วยลึกซึ่งปัจจุบันใช้เป็นแหล่งน้ าต้นทุน 

ทั้งเพื่อการเกษตรและเพื่อการอุปโภคบริโภคให้แก่ราษฎรในพื้นที่ แม้ว่ากลุ่มผู้ใช้น้ าอ่างเก็บน้ าห้วยลึกจักได้มี

การบริหารจัดการน้ าโดยงดการท าเกษตรในพื้นที่โดยรอบแล้วแต่ปริมาณน้ าต้นทุนที่ มีอยู่ก็ยังไม่เพียงพอ 

ประกอบกับพื้นที่ต าบลแม่ปะมีจ านวนครัวเรือนเพิ่มขึ้นเฉลี่ย 300 ครัวเรือนต่อปี ส่งผลให้เกิดปัญหา 

ขาดแคลนน้ าในช่วงฤดูแล้งไม่เฉพาะน้ าเพื่อการเกษตรแต่กระทบไปถึงน้ าเพื่อการอุปโภคบริโภคด้วย 

  สภาเกษตรกรจังหวัดตาก โดยคณะท างานสภาเกษตรกรอ าเภอแม่สอด ตัวแทนกลุ่มผู้ใช้

น้ าอ่างห้วยลึก และตัวแทนองค์การบริหารส่วนต าบลแม่ปะ ได้หารือร่วมกันถึงแนวทางพัฒนาแหล่งน้ าในพื้นที่

ต าบลแม่ปะ อ าเภอแม่สอด จังหวัดตาก เพื่อเป็นแหล่งน้ าต้นทุนไว้ใช้ในช่วงฤดูแล้ง รวมถึงสามารถผันน้ าจาก

แหล่งน้ าดังกล่าวมาเติมในอ่างเก็บน้ าห้วยลึกซึ่งเป็นแหล่งน้ าหลักที่ชุมชนใช้อยู่ในปัจจุบัน และได้ก าหนด

แนวทางพัฒนาแหล่งน้ าต าบลแม่ปะ 2 ประเด็น ประกอบด้วย 

  1) ด าเนินการปรับปรุง/ซ่อมแซม ระบบท่อส่งน้ า ซึ่งเป็นทรัพย์สินของทางอ าเภอแม่สอดใน

โครงการต าบลละ 5 ล้านบาท (ปีงบประมาณด าเนินการ 2559) แต่ท่อส่งน้ าดังกล่าวไม่สามารถใช้งานได้ 

เพื่อเป็นการเพิ่มศักยภาพการส่งน้ าเข้าอ่างห้วยลึกจากน้ าต้นทุนห้วยหินฝน โดยกลุ่มผู้ใช้น้ าได้สนับสนุน

งบประมาณ จ านวน 100,000 บาท 

  2) ผู้น าชุมชน /ราษฎรต าบลแม่ปะ /คณะท างานสภาเกษตรกรอ าเภอแม่สอด /องค์การ

บริหารส่วนต าบล และคณะกรรมการอนุรักษ์ป่าต้นน้ าและป่าชุมชน ร่วมกันขับเคลื่อนการอนุรักษ์และฟื้นฟูป่า

ต้นน้ าบริเวณอ่างห้วยลึก โดยส านักงานสภาเกษตรกรจังหวัดตากได้สนับสนุนชุมชนในการจัดท า “โครงการ

ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ”เพื่อขอสนับสนุนงบประมาณอ าเภอแม่สอด จ านวน 80,000 บาท เพื่อด าเนินการ

ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ  

  3) เพื่อเตรียมการจัดหาแหล่งน้ าต้นทุนส ารองในพื้นที่ต าบลแม่ปะ อ าเภอแม่สอด จังหวัด

ตากเพิ่มเติม ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดตากได้ร่วมกับผู้น าชุมชนต าบลแม่ปะ เสนอรัฐมนตรีว่าการ

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์พิจารณาเร่งรัดบรรจุแผนการด าเนินงานโครงการอ่างเก็บน้ าห้วยปะแล้ง ต าบล

แม่ปะ อ าเภอแม่สอด จังหวัดตาก ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ทั้งนี้ ปัจจุบันโครงการอ่างเก็บน้ าห้วยปะแล้ง 

อยู่ระหว่างขอตั้งงบประมาณ ปี พ.ศ. 2565 และจัดท ารายงานวางโครงการ (PR) 
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ผลจากข้อเสนอ 

  - กลุ่มผู้ใช้น้ าอ่างห้วยลึกและประชาชนในพื้นที่ต าบลแม่ปะ ร่วมกันปรับปรุง/ซ่อมแซม 

ระบบท่อส่งน้ าเข้าอ่างห้วยลึกจากน้ าต้นทุนห้วยหินฝน ณ ปัจจุบัน ระบบท่อส่งน้ าสามารถระบายน้ าจากน้ า

ต้นทุนห้วยหินฝนมายังอ่างห้วยลึกได้ตามเป้าหมายแล้ว 

  - อ าเภอแม่สอดสนับสนุนงบประมาณด าเนินงานโครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ  

เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม 2564 โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมปลูกป่าทั้งภาครัฐและภาคเอกชนและประชาชนในพื้นที่

ประมาณ 100 ราย   

  - กรมชลประทานได้มีหนังสือ ที่ กษ 0301/3111 ลว 22 มี.ค. 64  แจ้งให้ทราบว่า  

ณ ปัจจุบันโครงการอ่างเก็บน้ าห้วยปะแล้ง ที่ตั้งหัวงานอยู่บริหารหมู่ที่ 8 ต าบลแม่ปะ อ าเภอแม่สอด จังหวัด

ตาก พื้นที่รับประโยชน์ 2,000 ไร่ อยู่ในขั้นตอนการเตรียมความพร้อมด้านวิศวกรรม หากมีความพร้อมครบ

ทุกด้านแล้ว กรมชลประทานจะได้เร่งรัดเสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณต่อไป 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก 
 

 ค าสั่งแต่งตั้งประธานสภาเกษตรกรจังหวัด 

 ข้อมูลคณะท างานและคณะผู้ปฏิบัติงาน 

 ข้อมูลสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัด 
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ค ำสั่งแต่งตัง้ประธำนสภำเกษตรกรจังหวัดตำก 
 

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดตาก/สมาชิกสภาเกษตรกร

จังหวัดตาก ผู้แทนสภาเกษตรกรและหัวหน้าส านักงานสภาเกษตรกรจังหวัดตาก ร่วมเป็นคณะกรรมการ/

คณะอนุกรรมการ/คณะท างาน เพื่อเป็นตัวแทนเกษตรกร ในการน าเสนอสภาพปัญหา แนวทางแก้ไขและ

การพัฒนาภาคเกษตรกรรม ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 
 

เลขที ่ เรื่อง 

ที่ 506/2564 

ค าสั่งจังหวัดตาก 

แต่งต้ังคณะกรรมการประสานงานการขับเคลื่อนและขยายผลโครงการ

อันเนื่องมาจากพระราชด าริและหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง จงัหวัด

ตาก และคณะท างานสนับสนุนการด าเนินงาน 4 มิต ิ

ที่ 517/2564 

ค าสั่งจังหวัดตาก 

แต่งต้ังคณะท างานขับเคลื่อนการด าเนินงาน “โครงการปลูกป่า และ

ป้องกันไฟป่า” จังหวัดตาก 

ที่ 551/2564 

ค าสั่งจังหวัดตาก 

แต่งต้ังกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทประจ า

จังหวัดตาก 

ที่ 2430/2564 

ค าสั่งจังหวัดตาก 

แต่งต้ังคณะท างานเตรียมความพร้อมการขับเคลื่อนนโยบายการเปิด

ประเทศภายใน 120 วัน ของจังหวัดตาก 

ที่ 2540/2564 

ค าสั่งจังหวัดตาก 

แต่งต้ังคณะอนุกรรมการจัดท าแผนพัฒนาจังหวัด 5 ปี พ.ศ.2566-2570 

และแผนปฏิบัติราชการประจ าปีของจังหวัดตาก ประจ าป ีพ.ศ.2566 

ที่ 2632 

ค าสั่งจังหวัดตาก 
แต่งต้ังคณะท างานจัดท าและขับเคลื่อนแผนพัฒนาก าลังคนจังหวัด 

ที่ 2905/2564 

ค าสั่งจังหวัดตาก 
แต่งต้ังคณะอนุกรรมการนโยบายที่ดินจังหวัดตาก (คทช.จังหวัดตาก) 

ที่ 1/2564 

ค าสั่งคณะอนุกรรมการก ากับดูแลการ

ด าเนินการบริหารจัดการมันส าปะหลัง 

ระดับจังหวัด จังหวัดตาก 

แต่งต้ังคณะท างานด าเนินโครงการชดเชยดอกเบี้ยในการเก็บสต็อกมัน

ส าปะหลัง ปี 2563/64 จังหวัดตาก 

ที่ 935/2564 

ค าสั่งคณะกรรมการด าเนินงาน

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ 

แต่งต้ังคณะท างานขับเคลื่อนและสนับสนุนการด าเนินโครงการอนรุักษ์

พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริฯ จังหวัดตาก 

ที่ 5/2564 

ค าสั่งกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 

แต่งต้ังคณะท างานจัดท าแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 

(พ.ศ.2566-2570) และแผนปฏิบัติราชการประจ าปีของกลุม่จังหวดั

ภาคเหนือตอนล่าง 1 
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ข้อมูลคณะท ำงำนและคณะผู้ปฏิบัตงิำนสภำเกษตรกรจังหวัดตำก 
 

คณะท ำงำนด้ำนยทุธศำสตรก์ำรขบัเคล่ือนแผนพฒันำเกษตรกรรมและงบประมำณ 
 

1. นายสวัสดิ์  โนนสูง  สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดตาก  ประธานคณะท างาน 

2. นายมานิตย์  พิณนา  สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดตาก      รองประธานคณะท างาน 

3. นายเครื่อง  เสมา   สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดตาก          คณะท างาน 

4. นายสุริยา  มาเกิด  สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดตาก          คณะท างาน 

5. นายเจริญ  อ่อนแก้ว  สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดตาก          คณะท างาน 

6. นายอนุรักษ์  พึ่งอินทร์  สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดตาก          คณะท างาน 

7. นายคธาเทพ  เหลืองอรุณ  สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดตาก          คณะท างาน 

8. นางล ายงค์  แสงประจักร์  สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดตาก          คณะท างาน 

9. นางสมศรี  จี๋คีรี   สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดตาก          คณะท างาน 

10. นายเสกสรร  สุรสิทธินุสรณ์ สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดตาก          คณะท างาน 

11. นายพนม  สินสอน  สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดตาก        เลขานุการคณะท างาน 

12. นางสาวกัญญา  ชาวส้าน  พนักงานส านักงานสภาเกษตรกรจังหวัดตาก     ผู้ช่วยเลขานุการ 

 

มีอ านาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 

1. ส่งเสริม สนับสนุนการด าเนินงานสภาเกษตรกรจังหวัดตาก ให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามพระราช 

บัญญัติสภาเกษตรกรแห่งชาติ พ.ศ. 2553 และยุทธศาสตร์สภาเกษตรกรแห่งชาติ ปี 2557 – 2560 

2. ร่วมด าเนินการวางแผนและจัดท าแผนพัฒนา เกษตรกรรมระดับต าบล – อ าเภอ โดยผ่าน

กระบวนการมีส่วนร่วมจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

3. เสนอแนวทางการจัดท าโครงการพัฒนาเกษตรกรม ภายใต้แผนพัฒนาเกษตรกรรมจังหวัดตาก ที่

เกิดจากกระบวนการมีส่วนร่วมเชื่อมโยงระดับล่างสู่บน 

4. ปฏิบัติงานอื่นตามที่สภาเกษตรกรจังหวัดมอบหมาย 
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คณะท ำงำนพัฒนำองคก์รเกษตรกร 
 

1. นางสาวโสภาพรรณ  กาสมสัน ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดตาก  ประธานคณะท างาน 

2.  – ว่าง -    -         รองประธานคณะท างาน 

3. นายรุจ  ศรีงาม   สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดตาก           คณะท างาน 

4. นายก าพล  เข็มฤทธิ์  สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดตาก           คณะท างาน 

5. นายสมเพชร  สุริยวงษ์  สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดตาก           คณะท างาน 

6. นายประนอม  อ่อนนุ่ม  สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดตาก           คณะท างาน 

7. นายยุทธศาสตร์  สินสอน  ผู้แทนสภาเกษตรกรระดับต าบล           คณะท างาน 

8. นายประยูร  นายอง  ผู้แทนสภาเกษตรกรระดับต าบล           คณะท างาน 

9. นายระพีภรณ์ อิ่มเอี่ยม  ตัวแทนองค์กรเกษตรกร            คณะท างาน 

10. น.ส.เสาวลักษณ์  วิเชียรสวรรค์ ตัวแทนองค์กรเกษตรกร            คณะท างาน 

11. นายบุญเลิศ  แป้นคง  ตัวแทนองค์กรเกษตรกร    คณะท างานและเลขานุการ 

12. นางสาวกัญญา  ชาวส้าน  พนักงานส านักงานสภาเกษตรกรจังหวัดตาก     ผู้ช่วยเลขานุการ 

 

มีอ านาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 

1. ส่งเสริม สนับสนุน ชี้แจง และให้ค าแนะน าในการจัดตั้งและพัฒนาองค์กรเกษตรกร 

2. ให้ค าปรึกษาและแนะน า และหารือ ร่วมกับผู้แทนสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัด คณะท างาน คณะ

ผู้ปฏิบัติงานสภาเกษตรกรระดับอ าเภอ/ต าบล กรรมการองค์กรเกษตรกร ในการจัดท าข้อมูลวิธีการผลิต 

การตลาด ต้นทุน รายได้ของสินค้าเกษตรชนิดนั้นๆ พร้อมแนวทางด าเนินการแก้ไขปัญหาสินค้าเกษตร 

3. ให้ค าปรึกษา กรรมการองค์กรเกษตรกรในการวิเคราะห์ข้อมูลแผนการผลิตสินค้าเกษตรและ

การตลาด เพื่อก าหนดแผนการด าเนินธุรกิจ/กิจกรรม ให้บริการสมาชิกและการด าเนินงานขององค์กร

เกษตร 

4. ให้ค าแนะน าและช่วยส่งเสริมสนับสนุนการเชื่อมโยงการด าเนินกิจกรรมขององค์กรเกษตรกรราย

สินค้าเกษตร ที่จัดตั้งขึ้นกับองค์กรเกษตรกรรายสินค้าอ่ืน หรือภาคีภาคส่วนอ่ืนที่เกี่ยวข้องในระดับจังหวัด 

เพื่อประโยชน์แก่เกษตรกรและองค์เกษตรกร 

5. ให้ค าปรึกษาแก่องค์กรเกษตรกรในการจัดท าข้อเสนอเพื่อพัฒนาแก้ไขปัญหาสินค้าเกษตร เสนอ

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อขอรับการสนับสนุนการด าเนินงาน  

6. ปฏิบัติงานอื่นตามที่สภาเกษตรกรจังหวัดมอบหมาย 
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คณะท ำงำนสภำเกษตรกรระดบัอ ำเภอ 9 อ ำเภอ จังหวัดตำก 
 

อ าเภอเมืองตาก 

1. นายอนุรักษ์  พึ่งอินทร์  สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดตาก               ประธานคณะท างาน 

2. นายสุริยา  มาเกิด  สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดตาก           รองประธานคณะท างาน 

3. นายประนอม  อ่อนนุ่ม  สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดตาก       คณะท างาน 

4. นายสมโภช  ตรวจนอก  ผู้แทนเกษตรกรระดับต าบล                  คณะท างาน 

5. นายนัน  เพ็งอ าไพ   ผู้แทนเกษตรกรระดับต าบล                 คณะท างาน 

6. นายสนิท  น้อยสุ่ม   ผู้แทนเกษตรกรระดับต าบล                  คณะท างาน 

7. นายประเทือง  สุขเกษม  ผู้แทนเกษตรกรระดับต าบล                  คณะท างาน 

8. นายประสาน  ปัญญาคง  ผู้แทนเกษตรกรระดับต าบล                  คณะท างาน 

10.  นายยุทธศาสตร์  สินสอน  ผู้แทนเกษตรกรระดับต าบล                  คณะท างาน 

11.   นางเกษศิรินทร์  เอ่ียมเสน          ตัวแทนเกษตรกร     คณะท างาน  

12.  นายสมเพชร สุริยวงษ์  สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดตาก             เลขานุการคณะท างาน 

อ าเภอบา้นตาก 

1. นายจักรพงษ์  ทองใบ  ผู้แทนเกษตรกรระดับหมู่บ้าน              ประธานคณะท างาน 

2. นายจักกฤษ  เกตุกลมเกลา  ผู้แทนเกษตรกรระดับต าบล             รองประธานคณะท างาน 

3. นางแสงเงิน  ใจจันทร ์  ผู้แทนเกษตรกรระดับต าบล                คณะท างาน 

4. นายอดิศักดิ์  แก้ววรรณ  ผู้แทนเกษตรกรระดับต าบล                 คณะท างาน 

5. นายสุจิน  เสือค า   ผู้แทนเกษตรกรระดับต าบล                  คณะท างาน 

6. นายทศวรรษ  ค าพ่วง  ผู้แทนเกษตรกรระดับต าบล                 คณะท างาน 

7. นายณรงค์  คงไทย  ผู้แทนเกษตรกรระดับหมู่บ้า น           คณะท างาน 

8. นายนเรศ  ยมเกิด   ตัวแทนเกษตรกร             คณะท างาน 

9. นายมนัส  จนัทร์มา   ตัวแทนเกษตรกร                 คณะท างาน 

10. นายประทุม  สาดทอง  ตัวแทนเกษตรกร             คณะท างาน 

11. นางทองค า  ยมเกิด  ผู้แทนเกษตรกรระดับหมู่บ้าน        เลขานุการคณะท างาน 

อ าเภอวงัเจา้ 

1. นายเจริญ  อ่อนแก้ว  สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดตาก            ประธานคณะท างาน 

2. นายสวัสดิ์  โนนสูง  สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดตาก           รองประธานคณะท างาน 

3. นายสมเกียรติ  จิตตรีพรต  ผู้แทนเกษตรกรระดับต าบล                  คณะท างาน 

4. นางรัตนาภรณ์  โคกข า  ผู้แทนเกษตรกรระดับหมู่บ้าน            คณะท างาน 

5. นายวราห์  นายกต้น  ผู้แทนเกษตรกรระดับหมู่บ้าน            คณะท างาน 

6. นายสมเกียรติ  เจริญสิงห์  ผู้แทนเกษตรกรระดับหมู่บ้าน            คณะท างาน 

7. นายพงษ์พัฒ  ประมวล  ผู้แทนเกษตรกรระดับหมู่บ้าน            คณะท างาน 

8. นายนิคม  แก้วประดิษฐ์  ผู้แทนเกษตรกรระดับหมู่บ้าน            คณะท างาน 

9. นายวีระยุทธ์  เรืองรัตนกุล  ตัวแทนเกษตรกร              คณะท างาน 

10. นายดาวรุ่ง  ทองอ่ า  ตัวแทนเกษตรกร     คณะท างาน 

11. นายพนม  สินสอน   ผู้แทนเกษตรกรระดับต าบล             เลขานุการคณะท างาน 
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อ าเภอสามเงา  

1. นายคธาเทพ  เหลืองอรุณ  สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดตาก               ประธานคณะท างาน 

2. นายทิน  จันทะบุร ี   ผู้แทนเกษตรกระดับต าบล             รองประธานคณะท างาน 

3. นางจุฑามาศ  ขวัญใจ  ผู้แทนเกษตรกระดับต าบล                  คณะท างาน 

4. นายปรีชาพล  สงค์โพธิ ์  ผู้แทนเกษตรกระดับต าบล                  คณะท างาน 

5. นายเปี๊ยก  ปัญญาสุข  ผู้แทนเกษตรกระดับต าบล                  คณะท างาน 

6. นายบุตร  อยู่สุข   ผู้แทนเกษตรกระดับต าบล                  คณะท างาน 

7. นายแสนทอง  ก้นปล้อง  ผู้แทนเกษตรกระดับหมู่บ้าน                  คณะท างาน 

8. นายจักรกฤษณ์  จิ๋วทา  ผู้แทนเกษตรกระดับหมู่บ้าน                  คณะท างาน 

9. นายสุเทพ  ขันขาว   ตัวแทนเกษตรกร             คณะท างาน 

10.  นางสาวระวีวรรณ  ช่ืนประทุม ตัวแทนเกษตรกร                   คณะท างาน 

11.  นางสาวบัณฑิตา  ทะเรืองรัมย์ ตัวแทนเกษตรกร                เลขานุการคณะท างาน 

อ าเภอแมส่อด 

1. นางสาวโสภาพรรณ  กาสมสัน สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดตาก           ประธานคณะท างาน 

2. นายสมชาย  ใจพูน  สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดตาก       รองประธานคณะท างาน 

3. นางล ายงค์  แสงประจักร  สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดตาก             คณะท างาน 

4. นายบุญส่ง  ค าวาด  ผู้แทนเกษตรกรระดับต าบล                  คณะท างาน 

5. นายแดง  ในหล้า   ผู้แทนเกษตรกรระดับต าบล                  คณะท างาน 

6. นายศักดิ์ชัย ถนอมทรัพย์  ผู้แทนเกษตรกรระดับต าบล                  คณะท างาน 

7. นายวิชัย  ต๋าค า   ผู้แทนเกษตรกรระดับต าบล                  คณะท างาน 

8. นายประยูร  นายอง  ผู้แทนเกษตรกรระดับต าบล                  คณะท างาน 

9. นางนิจนรินทร์  แสนหาญ  ผู้แทนเกษตรกรระดับหมู่บ้าน            คณะท างาน 

10. นายอนุสรณ์ ทวีชัยไพศาล  ตัวแทนเกษตรกร              คณะท างาน 

11. นายรุจ  ศรีงาม   สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดตาก         เลขานุการคณะท างาน 

อ าเภอแมร่ะมาด 

1. นายเครื่อง  เสมา   สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดตาก           ประธานคณะท างาน 

2. นายเสกสรร  สุรสิทธินุสรณ์  สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดตาก       รองประธานคณะท างาน 

3. นายรอด  ถนอมสิน  ผู้แทนเกษตรกรระดับต าบล                  คณะท างาน 

4. นายสิทธิพล  ตระกูลวนาสุข  ผู้แทนเกษตรกรระดับต าบล                  คณะท างาน 

5. นายสัมพันธ์  ยะปายต๋า  ผู้แทนเกษตรกรระดับหมู่บ้าน            คณะท างาน 

6. นายมูล  ตุ้ยขม   ผู้แทนเกษตรกรระดับหมู่บ้าน            คณะท างาน 

7. นางจันทร์หอม  จันธิดา  ผู้แทนเกษตรกรระดับหมู่บ้าน            คณะท างาน 

8. นายยุงยุต  สีนิ้วงาม  ผู้แทนเกษตรกรระดับหมู่บ้าน            คณะท างาน 

9. นายโชคชัย  ตระกูลวนาสุข  ตัวแทนเกษตรกร              คณะท างาน 

10. นางสาวปิญาพัฒน์  ญาณศักดิ์ ตัวแทนเกษตรกร              คณะท างาน 

11. นางจริยากร  พร้าวเอียด  ผู้แทนเกษตรกรระดับหมู่บ้าน         เลขานุการคณะท างาน 
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อ าเภอพบพระ 

1. นางสมศรี  จี๋คีร ี   สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดตาก           ประธานคณะท างาน 

2. นายก าพล  เข็มฤทธิ์  สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดตาก      รองประธานคณะท างาน 

3. นายภราดร กานดา  สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดตาก           คณะท างาน 

4. นายศุภกร  อินตาไซ้  ผู้แทนเกษตรกรระดับหมู่บ้าน           คณะท างาน 

5. นายสุรเสกข์  ภิบาล  ตัวแทนเกษตรกร             คณะท างาน 

6. นายพัชรวัชร  สุวรรณคีรี  ตัวแทนเกษตรกร             คณะท างาน 

7. นายบัญชา  อินหล่อ  ตัวแทนเกษตรกร             คณะท างาน 

8. นายอาเจขะ  หยีเปรียะกู่  ตัวแทนเกษตรกร             คณะท างาน 

9. นายชนแดน  แก้วกลม  ตัวแทนเกษตรกร             คณะท างาน 

10. นายสุรินทร์  ชิมอ่วม  ตัวแทนเกษตรกร             คณะท างาน 

11. นายสมหมาย  หอมวงษ์  ตัวแทนเกษตรกร               เลขานุการคณะท างาน 

อ าเภอทา่สองยาง 

1. – ว่าง -    สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดตาก           ประธานคณะท างาน 

2. นายกรวีร์  ธรรมาภิวาท  สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดตาก       รองประธานคณะท างาน 

3. นายบุญเสริม  ชัยโรจน์ปัญญา ผู้แทนเกษตรกรระดับต าบล                  คณะท างาน 

4. นายคุณากร  ชาตรีวินิจทอง  ผู้แทนเกษตรกรระดับต าบล                  คณะท างาน 

5. นางอ าพร  สถาพรผ่องสกุล  ผู้แทนเกษตรกรระดับต าบล                  คณะท างาน 

6. นางจารุณี  พจนากุลคีร ี  ผู้แทนเกษตรกรระดับต าบล                  คณะท างาน 

7. นายอภิชาย  กาจนสูตร  ตัวแทนเกษตรกร              คณะท างาน 

8. นายสมศักดิ์  สันทัดพนาไพร ตัวแทนเกษตรกร              คณะท างาน 

9. นายเมืองชัย  ละอองฟ้าขจรกุล ตัวแทนเกษตรกร              คณะท างาน 

10. นางชนภา  เวียงอ่องเงิน  ตัวแทนเกษตรกร              คณะท างาน 

11. นายพิสิษฐ์  แม่หละเจริญพร  ตัวแทนเกษตรกร           เลขานุการคณะท างาน 

อ าเภออุม้ผาง 

1. นายสมเดช  ล่าลี ้   สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดตาก           ประธานคณะท างาน 

2. นายปัญญา  ชาญชาติวีระ  ผู้แทนเกษตรกรระดับต าบล             รองประธานคณะท างาน 

3. นายเล็ก  หาญทอ   ผู้แทนเกษตรกรระดับต าบล                  คณะท างาน 

4. นายดนุพล  สิงห์แก้ว  ผู้แทนเกษตรกรระดับต าบล                  คณะท างาน 

5. นายพศวีร์  ศรีโสภาบุปผา  ผู้แทนเกษตรกรระดับต าบล                  คณะท างาน 

6. นายหม่อเจเก่  จ าเริญการเกษตร ผู้แทนเกษตรกรระดับต าบล                  คณะท างาน 

7. นายสุพรรณ  ดอกเก๋ียง  ผู้แทนเกษตรกรระดับหมู่บ้าน            คณะท างาน 

8. นายสีวัน  เตียมโม่ง  ผู้แทนเกษตรกรระดับหมู่บ้าน            คณะท างาน 

9. นางสาวจรุญรัตน์  ดวงดาว  ผู้แทนเกษตรกรระดับหมู่บ้าน       คณะท างาน 

10. นางไอริน  พรมมาเตียม  ผู้แทนเกษตรกรระดับหมู่บ้าน            คณะท างาน 

11. นางธัญญารัตน์  ปาล ี  ผู้แทนเกษตรกรระดับหมู่บ้าน         เลขานุการคณะท างาน 
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มอี านาจหนา้ทีด่ังตอ่ไปนี้ 

1. ศึกษาสภาพปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการผลิต การแปรรูป และการตลาดสินค้าเกษตรของอ าเภอทั้ง

ระบบ 

2. จัดเก็บรวบรวมข้อมูลพื้นฐานด้านการเกษตรและส ารวจข้อมูลจากบัญชีครัวเรือน/บัญชีต้นทุน 

สถานการณ์ทางการเกษตรในพื้นที่ของอ าเภอ สนับสนุนการด าเนินงานของสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัด 

3. ตรวจสอบเขตพื้นที่ของอ าเภอ ตามบัญชีแนบท้ายประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงวันที่ 5 

กุมภาพันธ์ 2556 เรื่อง การก าหนดขอบเขตส าหรับการปลูกข้าว มันส าปะหลัง ยางพารา ปาล์มน้ ามัน อ้อย

โรงงานและข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ รวมทั้งความก้าวหน้าการด าเนินการของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตามนโยบายการ

บริหารจัดการพื้นที่เกษตรกรรมเพื่อแก้ไขปัญหาผลผลิตทางการเกษตรบางชนิดล้นตลาด 

4. แจ้งข้อมูลสถานการณ์ปัญหาเร่งด่วนทางการเกษตรในท้องที่พร้อมข้อเสนอแนะแนวทางแก้ไข เสนอ

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่แก้ไขปัญหา พร้อมแจ้งสภาเกษตรกรจังหวัดทราบ 

5. ระดมความคิดสร้างสัมมาชีพต้นแบบของอ าเภอ เสนอสภาเกษตรกรจังหวัดพิจารณา และร่วม

สนับสนุนการเตรียมความพร้อมเป็นฐานถ่ายทอดความรู้แก่เกษตรกรจากแปลงสัมมาชีพต้นแบบ 

6. สนับสนุน ส่งเสริม และประสาน การถ่ายทอดความรู้/การรวมกลุ่มฯ/การแก้ปัญหา แก่เกษตรกร  

ยุวเกษตรกร กลุ่มเกษตรกร และองค์กรเกษตรกร เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการประกอบอาชีพเกษตรกรรม 

7. จัดท าแผนพัฒนาการเกษตรระดับต าบล อ าเภอ และเวทีประชาพิจารณ์ร่างแผนฯ ส่งให้สภาเกษตรกร

จังหวัดวิเคราะห์ เสนอแผนพัฒนาเกษตรกรรมจังหวัดต่อสภาเกษตรกรแห่งชาติ 

8. ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารด้านการเกษตร 

9. รับข้ึนทะเบียนเกษตรกร 

10. รายงานผลการปฏิบัติงานของคณะท างานต่อสภาเกษตรกรจังหวัดตากเป็นประจ าทุกเดือน 

11. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่สภาเกษตรกรจังหวัดตากมอบหมาย 
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คณะผู้ปฏบิตังิำนสภำเกษตรกรระดบัต ำบล 9 อ ำเภอ 
 

อ าเภอเมืองตาก 

1. นางอูบค า  เครือกลัด    ผู้แทนเกษตรกรระดับหมู่บ้าน 

2. นายใน  อิ่มเอี่ยม     ผู้แทนเกษตรกรระดับหมู่บ้าน 

3. นายวุฒิชัย  เรืองเดช    ผู้แทนเกษตรกรระดับหมู่บ้าน 

4. นายกฤษตฤน  แก้วจีน    ผู้แทนเกษตรกรระดับหมู่บ้าน 

5. นายสงกรานต์ สุขจิตร    ผู้แทนเกษตรกรระดับหมู่บ้าน 

6. นายล า  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 

อ าเภอบา้นตาก 

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 

อ าเภอวงัเจา้ 

1. นายไชยยันต์  ทวีทรัพย์ล าเลิศ   ผู้แทนเกษตรกรระดับหมู่บ้าน 

2. นายวีระ  สิงห์พลงาม    ผู้แทนเกษตรกรระดับหมู่บ้าน 

3. นายบุญทัน  สีสัน     ผู้แทนเกษตรกรระดับหมู่บ้าน 

4. นายประมิน  มากมี    ผู้แทนเกษตรกรระดับหมู่บ้าน 

5. นางสุนันทา  อินทรวงษ์    ผู้แทนเกษตรกร 
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อ าเภอสามเงา 

1. นายวรพล  ยามา     ผู้แทนเกษตรกรระดับหมู่บ้าน 

2. นายสมใจ  เกิดศิริ    ผู้แทนเกษตรกรระดับหมู่บ้าน 

3. นายณรงค์  ประดิษฐ์พุ่ม    ผู้แทนเกษตรกรระดับหมู่บ้าน 

4. นายจรัญ  พูลเขียว    ผู้แทนเกษตรกรระดับหมู่บ้าน 

5. นางจ านงค์  เกิดละมาตร    ผู้แทนเกษตรกรระดับหมู่บ้าน 

6. นายสุวรรณ  เป้ียหลี    ผู้แทนเกษตรกรระดับหมู่บ้าน 

7. นางสาววิภา  ยาวิชัย    ผู้แทนเกษตรกรระดับหมู่บ้าน 

อ าเภอแมส่อด 

1. นายสมยศ  หมื่นอาจยิ้ม    ผู้แทนเกษตรกรระดับหมู่บ้าน 

2. นางกัญจนา  ค าแก้ว    ผู้แทนเกษตรกรระดับหมู่บ้าน 

3. นางธัญพร  ต๊ิบสุข     ผู้แทนเกษตรกรระดับหมู่บ้าน 

4. นายอัศวิน  สุริยะวงษา    ผู้แทนเกษตรกรระดับหมู่บ้าน 

5. ส.อ.พิชยั  ปัญญาทู    ผู้แทนเกษตรกรระดับหมู่บ้าน 

6. นายแจวา ท้องฟ้าจ าเนียร    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 แก้วทันค า    ผู้แทนเกษตรกรระดับหมู่บ้าน 

อ าเภอแมร่ะมาด 

1. นายมูล  ตุ้ยขม     ผู้แทนเกษตรกรระดับหมู่บ้าน 

2. นายกวิน  กวีสุขมั่นคง    ผู้แทนเกษตรกรระดับหมู่บ้าน 

3. นายพงษ์พัฒน์  มั่นคงวาจา    ผู้แทนเกษตรกรระดับหมู่บ้าน 

4. นางมณฑา  ชื่นเพียร    ผู้แทนเกษตรกรระดับหมู่บ้าน 

อ าเภอพบพระ 

1. นายธีรพงษ์  แซ่กือ    ผู้แทนเกษตรกรระดับหมู่บ้าน  

2. นายนบพร  อ่อนค า    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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อ าเภอทา่สองยาง 

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. นายค าจันทร์  พันธ์ศรีธัญรัตน์   ผู้แทนเกษตรกรระดับหมู่บ้าน 

9. นายอัครชัย  ไพรมนตรา    ผู้แทนเกษตรกรระดับหมู่บ้าน 

10. นายดีพอ  อุดมพอ    ผู้แทนเกษตรกรระดับหมู่บ้าน 

11. นายทวีรัฐ  แปเป้อพัฒนา    ผู้แทนเกษตรกรระดับหมู่บ้าน 

อ าเภออุม้ผาง 

1. นายมาฆะ  ดนัยสินทวี    ผู้แทนเกษตรกรระดับหมู่บ้าน 

2. นายจอปรีพอ  สดศรีสายชล   ผู้แทนเกษตรกรระดับหมู่บ้าน 

3. นายอดิเรก  สาครบุปผา    ผู้แทนเกษตรกรระดับหมู่บ้าน 

4. นายพิทักษ์  ธ ารงศีลธรรม    ผู้แทนเกษตรกรระดับหมู่บ้าน 

5. นายทีปกร  มาลีศรีอมร    ผู้แทนเกษตรกรระดับหมู่บ้าน 

6. นางบุญแถว  สารเรือน    ผู้แทนเกษตรกรระดับหมู่บ้าน 

7. นายซูโค่  ฉัตรพงศ์เลอเลิศ    ผู้แทนเกษตรกรระดับหมู่บ้าน 

 

มอี านาจหนา้ทีด่งัต่อไปนี ้

1. รวบรวมจัดท าข้อมูลพื้นฐานด้านการเกษตรในต าบล 

2. รวบรวมหรือประมวลผลข้อมูลปัญหา เสนอแนวทางแก้ไขปัญหา พัฒนาการเกษตร และการป้องกัน

ภัยพิบัติทางการเกษตรในท้องที่ต าบล/อ าเภอ 

3. รวบรวม ประมวลผลข้อมูลการผลิต ต้นทุน และรายได้จากการผลิตสินค้าเกษตร รวมทั้งเสถียรภาพ

ด้นราคาของสินค้าเกษตรที่ส าคัญ ตลอดจนข้อมูลด้านหนี้สินภาคเกษตร ในท้องที่ต าบล/อ าเภอ 

4. จัดท าเสนอแผนพัฒนาเกษตรกรรมต าบล/อ าเภอ เสนอขอรับการสนับสนุนจากองค์การบริหารส่วน

ต าบลและเทศบาลหรือหน่วยงานอื่นๆ เพื่อให้การสนับสนุน 

5. แจ้งข้อมูลสถานการณ์ปัญหาเร่งด่วนทางการเกษตรในท้องที่ให้หน่วยงานที่รับผิดชอบแก้ไข พร้อม

แจ้งคณะท างานสภาเกษตรกรระดับอ าเภอ และสภาเกษตรกรจังหวัดตาก 

6. ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารการเกษตร ที่ได้รับจากสภาเกษตรกรจังหวัดตาก/สภา

เกษตรกรแห่งชาต ิ

7. งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย 
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ข้อมูลรำยชื่อสมำชิกสภำเกษตรกรจังหวัดตำก 
 

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 ่2 

- ว่าง - 

 

สมาชกิสภาเกษตรกรจงัหวดัตาก 

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

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

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

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

นายคธาเทพ  เหลืองอรุณ  28/3 ม.4 ต.วังหมัน อ.สามเงา จ.ตาก โทร 08-5874-4601 

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

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

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

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

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

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

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

 

สมาชกิสภาเกษตรกรจงัหวดัตาก (ประเภทผูท้รงคุณวฒุ)ิ 

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

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

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

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

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

 

 

 




