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ป 2556 – 2559 และไดดํ าเนินงานตามยุ ท ธศาสตรดั งกลาวมาแลวถึงสิ้นปงบประมาณ
2559 นั้ น คณะกรรมการด า นยุ ท ธศาสตร ก ารขั บ เคลื่ อ นแผนพั ฒ นาเกษตรกรรมและ
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พร อ มกํ า หนดยุ ท ธศาสตร ส ภาเกษตรกรแห ง ชาติ ป 2560 – 2564 เพื่ อ เป น แนวทาง
ดําเนินงานขององคกรในชวงระยะเวลา 5 ปตอไป ซึ่งในการประชุมสภาเกษตรกรแหงชาติ ครั้งที่
3/2559 เมื่อวันที่ 14 – 15 มิถุนายน 2559 ที่ ประชุมมีมติเห็นชอบกรอบยุทธศาสตรสภา
เกษตรกรแหงชาติ ป 2560 – 2564 และใหสภาเกษตรกรจังหวัดทุกจังหวัดนํายุทธศาสตร
ไปประชุมหารือแนวทางการดําเนินงานตอไป ตอมาในการประชุมสภาเกษตรกรแห งชาติ ครั้งที่
4/2559 เมื่อวั นที่ 16 – 17 สิงหาคม 2559 ที่ป ระชุมมีมติเ ห็นชอบแผนงาน/โครงการ/
กิจกรรมที่จะดําเนินการในปงบประมาณ 2560 – 2564
หวังวาเอกสารยุทธศาสตรสภาเกษตรกรแหงชาติ ป 2560 – 2564 นี้ จะเปน
ประโยชน แ ก ส มาชิ ก สภาเกษตรกร พนั ก งานสํ า นั ก งานฯ คณะผู ป ฏิ บั ติ ง านเครื อ ข า ยสภา
เกษตรกร ตลอดจนภาคี ภ าคส ว นต า งๆ ที่ เ กี่ ย วข อ ง ในการขั บ เคลื่ อ นโครงการ/กิ จ กรรม
ไปทิศทางเดียวกันใหบรรลุเปาหมาย
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บทสรุปสําหรับผูบริหาร
สรุปสาระสําคัญยุทธศาสตรสภาเกษตรกรแหงชาติ ป 2560-2564
จากการประเมินสถานการณขององคกร และผลการดําเนินงานตามยุทธศาสตร
สภาเกษตรกรแห งชาติ ป 2556-2559 โดยประเมินสภาพแวดล อมภายในองค ก ร และ
สภาพแวดลอมภายนอกองคกร เพื่อนําขอมูลไปประกอบการจัดทํายุทธศาสตรมีดังนี้
การประเมินสภาพแวดลอมภายในองคกร
1) โครงสรางขององคกร มี 2 ระดับ ไดแก สภาเกษตรกรแหงชาติ และสภา
เกษตรกรจังหวัด โดยสภาเกษตรกรแหงชาติ กําหนดกลไกการปฏิบัติงาน แตงตั้งคณะกรรมการ
ประจําสภาเกษตรกรแหงชาติ 15 คณะ และสภาเกษตรกรจังหวัดแตงตั้งคณะทํางานเพื่อทํา
หนาที่ศึกษา วิเคราะหสภาพปญหาและจัดทําขอเสนอเพื่อพัฒนาแกไขปญหาในพื้นที่ ตามความ
เหมาะสมกับสภาพพื้นที่แตละจังหวัด นอกจากนั้นยังดําเนินการจัดตั้งและสร างเครือขายสภา
เกษตรกรระดั บ ตําบล และระดั บ อําเภอ เพื่อสามารถดํ าเนิ นงานไดค รอบคลุ มพื้นที่หมูบา น
ตําบล และอําเภอตางๆ รับขอมูลปญหาความเดือดรอนของเกษตรกรสงตอใหแกหนวยงาน
รับผิดชอบชวยแกไขปญหาจากลางขึ้นบน และในขณะเดียวกันก็ถายทอดนโยบาย ยุทธศาสตร
การปฏิบัติงานและเผยแพรขอมูลขาวสารผานสภาเกษตรกรจังหวัดลงสูเครือขายสภาเกษตรกร
ระดับตําบลและอําเภอดวย
2) ระบบการปฏิบัติงาน ระบบการปฏิบัติงานมีการเชื่อมโยงการปฏิบัติงาน
จากสภาเกษตรกรแห ง ชาติ คณะกรรมการประจํ า สภาเกษตรกรแห ง ชาติ 15 คณะ สภา
เกษตรกรจังหวั ด คณะผูป ฏิบัติงานสภาเกษตรกรตําบลและอําเภอ โดยมีก ารสื่อสารขอมูล
ปญหาความเดือดรอนดานการเกษตรจากพื้นที่สูสภาเกษตรกรแหงชาติ และจากสภาเกษตรกร
แหงชาติลงสูคณะผูปฏิบัติงานสภาเกษตรกรตําบลและอําเภออยางเปนระบบ โดยมีสํานักงาน
สภาเกษตรกรแหงชาติ และสํานักงานสภาเกษตรกรจังหวัดทําหนาที่เลขานุการ และรับผิดชอบ
งานดานธุรการของสภาเกษตรกรแหงชาติ และสภาเกษตรกรจังหวัดแลวแตกรณี อยางไรก็ตาม
สํานักงานสภาเกษตรกรแหงชาติ และสํานักงานสภาเกษตรกรจังหวัด ยังขาดระบบการจัดเก็บ
ขอมูล วิเคราะห และสังเคราะหขอมูล เพื่อจัดทําฐานขอมูลดานการเกษตรอยางเปนระบบ
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3) งบประมาณ สํานักงานสภาเกษตรกรแหงชาติ มีงบประมาณดําเนินการใน
ปงบประมาณ 2556 ปงบประมาณ 2557 และปงบประมาณ 2558 เพิ่มขึ้นตามลําดับ จาก
470 ลานบาท 593 ลานบาท และ 614 ลานบาท โดยที่ผานมามีงบประมาณเหลือปล ะ
ประมาณ 100 ลานบาทเศษ เพื่อใชจายในปงบประมาณตอไป ในขณะที่ปงบประมาณ 2559
สํานัก งานสภาเกษตรกรแหงชาติไดติดตามเรงรัดการเบิกจายเงินงบประมาณใหเ ปนไปตาม
นโยบายรัฐบาล หากสิ้นปงบประมาณ 2559 ไมมีเงินเหลือ หรือมีเงินเหลือนอยจะทําใหการ
บริหารจัดการคาใชจายในปงบประมาณ 2560 ตองดําเนินการดวยความประหยัด
4) บุคลากร ป 2556 สํานักงานสภาเกษตรกรแหงชาติ สรรหาบุคลากรบรรจุ
แตงตั้งในสํานัก งานสภาเกษตรกรแหงชาติ และสํ านัก งานสภาเกษตรกรจังหวั ด รวม 492
อัตรา โดยมีการกําหนดกรอบอัตรากําลังจังหวั ดเล็ก กลาง ใหญ จังหวัดละ 6, 7 และ 8 คน
ตามลําดับ แตการสรรหาบรรจุแตงตั้งในชวงแรกตามบทเฉพาะกาลของขอบังคับสภาเกษตรกร
แหงชาติ วาดวยการบริหารงานบุคคลในปงบประมาณ 2556 เปนการเรงสรรหาบุค คลมา
ปฏิบัติงาน พนักงานจึงมาจากหลากหลายหนวยงาน วุฒิการศึกษาแตกตางกัน ตองมาศึกษา
เรีย นรู สรางความเขาใจการปฏิบัติงานรวมกันในทิศทางเดีย วกั น นอกจากนั้นยั งมีชองวาง
ระหวางพนักงานที่มีอายุ 40 ปขึ้นไป กับพนักงานที่จบปริญญาตรีบรรจุใหม ซึ่งจะเกิดปญหา
การเติบโตขาดชวงรับตําแหนงแทนจากผูเ กษีย ณอายุ อีกทั้งขาดแคลนพนัก งานที่เชี่ยวชาญ
เฉพาะดาน เชน ดานสารสนเทศ กฎหมาย และทรัพยากรบุคคล เปนตน
5) วิสัยทัศนและยุทธศาสตรสภาเกษตรกรแหงชาติ ป 2556 - 2559
สภาเกษตรกรแห ง ชาติ ไ ด กํ า หนดวิ สั ย ทั ศ น และยุ ท ธศาสตร ส ภาเกษตรกร
แหงชาติเพื่อเปนแนวทางปฏิบัติงานไปในทิศทางเดียวกัน ตั้งแตปงบประมาณ 2556 ไวเดิม 4
ยุทธศาสตร ตอมาในปงบประมาณ 2558 มีการเพิ่มอีก 2 ยุทธศาสตร
วิสัยทัศน : สภาเกษตรกรแหงชาติ เปนสถาบันของเกษตรกร มุงสรางความ
เปนธรรมและมั่นคงในอาชีพเกษตรกรรม ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ยุทธศาสตรประกอบดวย 6 ยุทธศาสตร ไดแก
1) สรางศรัทธาและความเชื่อมั่นตอสภาเกษตรกรและองคกรเกษตรกร
2) จัดทําฐานขอมูลดานการเกษตรเพื่อประกอบการตัดสินใจ
3) บูรณาการจัดทําแผนแมบทเพื่อพัฒนาเกษตรกรรมระดับชาติจากลางสูบ น
4) สรางความมั่งคั่ง มั่นคง และยั่งยืนในอาชีพเกษตรกรรม
5) สภาเกษตรกรรวมใจ ปฏิรูปภาคเกษตรกรรม
6) การจัดตั้งเครือขายเกษตรกรเพื่อปฏิรูปเกษตรกรรม
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6) เครื่องมืออุปกรณในการปฏิบัติงาน
สํ า นั ก งานสภาเกษตรกรแห ง ชาติ เช า อาคารวชิ ร านุ ส รณ คณะเกษตร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร บางเขน เปนที่ทําการสํานักงานสภาเกษตรกรแหงชาติ รวมทั้งไดรับ
โอนอุปกรณสํานักงานบางสวนจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ ตอมาไดมีการเชายานพาหนะ
และจัดหาวัสดุอุปกรณสํานักงานเพิ่มเติม ในสวนสํานักงานสภาเกษตรกรจังหวัดสวนใหญไดใช
หองในศาลากลางจังหวัดเปนที่ทําการ รวมทั้งไดรับโอนเครื่องมืออุปกรณจากสํานักงานเกษตร
และสหกรณจังหวัด ไดรับยานพาหนะที่สํานักงานสภาเกษตรกรแหงชาติจัดสรรให และจัดหา
เครื่องมืออุปกรณเพิ่มเติม ซึ่งเครื่องมืออุปกรณพอเพียงแกการใชปฏิบัติงาน
การประเมินสภาพแวดลอมภายนอกองคกร
1) สภาพเศรษฐกิจ
การเปลี่ยนแปลงสภาพเศรษฐกิจของโลก ไดสงผลตอโครงสร างเศรษฐกิจของ
ประเทศไทย จากเดิ ม ที่ มี โ ครงสร า งเศรษฐกิ จ ในระบบ “เกษตรแบบพึ่ ง ตนเอง” ต อ งปรั บ
เปลี่ยนไปตามเศรษฐกิจโลก “ที่พึ่งพาอุตสาหกรรมและการสงออก” แตปญหาที่เกิดตอเนื่อง
จากวิกฤตเศรษฐกิจโลกชวงป 2551-2552 และวิกฤตในกลุมประเทศยูโรโซน นอกจากนั้น
ในชวง 3 ปที่ ผานมาประเทศผูนําเขาสินคาเกษตรจากประเทศไทยที่สําคัญ เชน จีน ประเทศ
กลุมสหภาพยุโรป ญี่ปุน และอเมริกา เศรษฐกิจชะลอตัวลงดวย ทําใหการนําเขาวัตถุดิบสินคา
เกษตรจากไทยลดลง ดังนั้นภาคการเกษตรของไทยควรปรับตัวมุงสูการแปรรูปวัตถุดิบเกษตร
เปนผลิตสินคาที่เพิ่มมูลคากอนสงออก
2) นโยบายรัฐบาล
จากคํ า แถลงนโยบายของคณะรั ฐ มนตรี พลเอกประยุ ท ธ จั น ทร โ อชา
นายกรัฐมนตรี แถลงตอสภานิติบัญญัติแหงชาติ วันศุกรที่ 12 กันยายน 2557 มีสาระสําคัญ
ที่เกี่ยวของกับภาคการเกษตร เชน สงเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป ตั้งแตตนน้ํา
จนถึงปลายน้ํา โดยการพัฒนาวัตถุดิบ และกระบวนการผลิตใหมีคุณภาพไดมาตรฐาน และเปน
มิตรกั บ สิ่งแวดลอม สงเสริมการพั ฒนาทางนวั ตกรรมเพื่อสรางมูล คาเพิ่มใหแกอาหารไทย
บนพื้นฐานความรู ความคิดสรางสรรค และภูมิปญญา สงเสริมการวิจัยแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลคา
สินคาเกษตร และแกไขปญหาที่สําคัญของประเทศ นอกจากนั้นมีนโยบายรักษาความมั่นคงของ
ฐานทรัพยากร และการสรางสมดุลระหวางการอนุรักษกับการใชประโยชนอยางยั่งยืน
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จะเห็นไดวานโยบายรัฐบาลสนับสนุนการปรับโครงสรางการผลิตสินคาเกษตร
สงเสริมบทบาทของสหกรณในการดําเนินธุรกิจรับซื้อผลผลิต การแปรรูป และสงออกแลวแต
กรณี สงเสริมอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป ตั้งแตตนน้ําจนถึงปลายน้ํา ตลอดจนพัฒนาระบบการ
บริหารจัดการที่ดนิ และแกไขปญหาการบุกรุกที่ดนิ ของรัฐ
3) เทคโนโลยีและนวัตกรรม
จากกรอบยุทธศาสตรชาติระยะ 20 ป (พ.ศ. 2560 - พ.ศ. 2579) ระบุวา
ในชวงตนศตวรรษที่ 21 กระแสโลกาภิวัตนไดทําใหภูมิทัศนทางดานเศรษฐกิจและสังคมของโลก
เปลี่ยน จากเศรษฐกิจสังคมอุตสาหกรรมมุงสูเศรษฐกิจสังคมดิจิทัล การเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยี
อยางรวดเร็ว โดยเฉพาะเทคโนโลยีสมัยใหมที่เปนอัจฉริยะจะกระทบการดํารงชีวิตของคน ทําให
เกิ ดธุ รกิ จรู ปแบบใหม ในขณะที่ ประเทศไทยมี จุ ดอ อนด านเศรษฐกิ จ มี ผลิ ตภาพการผลิ ตต่ํ า
ตองอาศัยการเพิ่มปริมาณเปนแรงขับเคลื่อนหลัก มีสัดสวนภาคการคาระหวางประเทศสูงกวา
เศรษฐกิจภายในประเทศมากและการใชเทคโนโลยีและนวั ตกรรมเพื่อการเพิ่มมูลคายั งมีนอย
การลงทุนวิจัยและพัฒนายังมีนอย การวิจัยดําเนินการไปแลวไมถูกนํามาใชใหเกิดประโยชน
4) ความรวมมือจากหนวยงานที่เกี่ยวของและภาคีเครือขาย
สภาเกษตรกรแหงชาติ สํานักงานสภาเกษตรกรแหงชาติ สภาเกษตรกรจังหวัด
สํานักงานสภาเกษตรกรจังหวัด ไดมีการประสานขับเคลื่อนงานเพื่อพัฒนาและแกไขปญหาใหแก
เกษตรกร โดยในปงบประมาณ 2556 เปนปที่เริ่มรับมอบงานจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ
ไดเริ่มประสานงานกับหนวยงานอื่น ตอมาในปงบประมาณ 2557 มีการประสานรวมปฏิบัติงาน
กับหนวยงานอื่นเพิ่มมากขึ้น ทั้งในสํานักงานสภาเกษตรกรแหงชาติสวนกลางและสํานักงานสภา
เกษตรกรจังหวัด เชน รวมมือกั บธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร รวมมือกั บ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ สวนในปงบประมาณ 2558 และปงบประมาณ 2559 หนวยงาน
องคกรที่เกี่ยวของกับภาคการเกษตรเขา ใจบทบาทหนาที่ของสภาเกษตรกรแหงชาติ และสภา
เกษตรกรจังหวัดมากขึน้ เริ่มทําใหเกษตรกร หนวยงานราชการ องคกรปกครองสวนทองถิ่น และ
องคกรของเอกชน เห็นประโยชนและเขามารวมมือกับสภาเกษตรกรเพิ่มขึน้ โดยลําดับ
5. กฎหมาย/พระราชบัญญัติสภาเกษตรกรแหงชาติ พ.ศ. 2553
กฎหมายของหนวยงานราชการที่รับผิดชอบดานการเกษตร เปนกฎหมายที่วาง
กรอบแนวทางดําเนินการในแตละหนวยงาน สวนพระราชบัญญัติสภาเกษตรกรแหงชาติ พ.ศ.
2553 เป น กฎหมายเกี่ ย วกั บ การส ง เสริ ม โดยวางกรอบอํ า นาจหน า ที่ ข องสภาเกษตรกร
แหงชาติ และสภาเกษตรกรจังหวัดไวอยางกวางๆ ขาดกลไกทางกฎหมายและระเบียบราชการที่
จะผลักดันใหมกี ารประสานและปฏิบัติรว มกันอยางเปนรูปธรรม
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ยุทธศาสตรสภาเกษตรกรแหงชาติ ป 2560-2564
วิสัยทัศน “สภาเกษตรกรแหงชาติ เปนสถาบันแกนหลัก ประสานการพัฒนาภาคเกษตรกรรม
มุงใหเกษตรกรและองคกรเกษตรกรมีความเขมแข็งในอาชีพ”
เปาหมาย เกษตรกรและองคกรเกษตรกรไดรับการพัฒนาและเสริมสรางความเขมแข็ง
ตัวชี้วัด
รอยละความสําเร็จของเกษตรกร องคกรเกษตรกรเปาหมายไดรับการพัฒนา
อาชีพเปนเกษตรอุตสาหกรรม ในป 2560 - 2564 รอยละ 17 ตอป
ยุทธศาสตร ประกอบดวย 4 ยุทธศาสตร และ 12 กลยุทธ/แนวทางพัฒนา ดังนี้
ยุทธศาสตรท่ี 1 สรางระบบการแกไขปญหาของเกษตรกรใหรวดเร็ว และมี
ประสิทธิภาพ ประกอบดวย 3 กลยุทธ/แนวทางการพัฒนา ไดแก
กลยุ ท ธที่ 1.1 พั ฒนากระบวนการรับ รูขอ เท็จจริงของปญ หา นําปญ หามา
วิเคราะห จัดทําขอเสนอเชิงนโยบาย และเสนอหนวยงานรวมทั้งติดตามผลการชวยเหลือ
กลยุ ท ธที่ 1.2 เพิ่มประสิท ธิภาพพนักงาน สมาชิกสภาเกษตรกร และคณะ
ผูป ฏิบัติงานในการแกไขปญหาใหแกเกษตรกรโดยรวดเร็ว
กลยุทธที่ 1.3 การใชเทคโนโลยี เครื่องมืออุปกรณในการสํารวจ จัด เก็บและ
ประมวลผลขอมูลเพื่อแกไขปญหา
ยุทธศาสตรท่ี 2 พัฒนาขีดความสามารถการจัดทําแผนพัฒนาเกษตรกรรม
ที่สอดคลองกับสภาพภูมสิ ังคม ประกอบดวย 3 กลยุทธ/แนวทางการพัฒนา ไดแก
กลยุ ทธที่ 2.1 พั ฒนากระบวนการรวบรวมขอมูล สภาพปญหาในพื้นที่ การ
วิเคราะหศักยภาพเพื่อจัดทําโครงการ/กิจกรรมดานการเกษตร
กลยุ ท ธ ที่ 2.2 พั ฒ นาบุ ค ลากร พนั ก งาน สมาชิ ก สภาเกษตรกร และคณะ
ผูป ฏิบัติงานดานการจัดทําแผนพัฒนาเกษตรกรรม
กลยุ ท ธ ที่ 2.3 การประสานหน ว ยงานและภาคี ภ าคส ว นที่ เ กี่ ย วข อ งเพื่ อ
ขับเคลื่อนโครงการ/กิจกรรมไปสูการปฏิบัติ รวมทั้งติดตามผล
ยุท ธศาสตรที่ 3 การสรา งความเขม แข็ง แกเ กษตรกร องคก รเกษตรกร
ยุวเกษตรกรและเครือขาย ประกอบดวย 3 กลยุทธ/แนวทางการพัฒนา ไดแก
กลยุทธที่ 3.1 สงเสริมใหเกษตรกรมีองคความรูดา นการจัดการฟารม สามารถ
นําความรูไ ปปฏิบัติและแบงปนความรูแกเกษตรกรอื่น
กลยุทธที่ 3.2 สงเสริมใหกรรมการและพนักงานขององคกรเกษตรกร และ
กลุมยุวเกษตรกรมีความรูใ นการจัดการองคกร และการดําเนินธุรกิจ/กิจกรรม รวมทั้งการสราง
เครือขาย
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กลยุทธที่ 3.3 ติดตามและรวมดําเนินงานตามนโยบายเกษตรกรรมของสวน
ราชการ และภาคีเครือขายที่เกี่ยวของ
ยุทธศาสตรท่ี 4 สนับ สนุนและสงเสริมการพั ฒนาสินคาของเกษตรกรสู
เกษตรอุตสาหกรรม ประกอบดวย 3 กลยุทธ/แนวทางการพัฒนา ไดแก
กลยุ ท ธ ที่ 4.1 การจั ด ตั้ ง และสร า งความเข ม แข็ ง ของเกษตรกร องค ก ร
เกษตรกรรายสินคา รวมทั้งการสรางเครือขาย
กลยุทธที่ 4.2 การใชเทคโนโลยีหรือนวัตกรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพมาตรฐาน
สินคาเกษตรแปรรูปขั้นตน และ SME เกษตร
กลยุทธที่ 4.3 การพัฒนาเกษตรอุตสาหกรรมขนาดใหญ โดยใชเทคโนโลยีหรือ
นวัตกรรมขั้นสูง
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สวนที่ 1
บทนํา
1.1 หลักการและเหตุผล วัตถุประสงค
หลักการและเหตุผล
ตั้ ง แต พ ระราชบั ญ ญั ติ ส ภาเกษตรกรแห ง ชาติ พ.ศ. 2553 ประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษามีผลบังคับใช เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2553 กําหนดใหปลัดกระทรวง
เกษตรและสหกรณ ทํา หน า ที่ เ ลขาธิ ก ารสภาเกษตรกรแหง ชาติ และหัว หน า สํ า นั ก งานสภา
เกษตรกรกรุงเทพมหานครและใหเกษตรและสหกรณจังหวัดทําหนาที่หัวหนาสํานักงานสภา
เกษตรกรจังหวัด โดยในชวงบทเฉพาะกาล 2 ปนี้ ดําเนินการในเรื่องเกี่ยวกับ การจัดเลือกตั้งให
ไดมาซึ่งสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัด และสมาชิกสภาเกษตรกรแหงชาติ รวมทั้งเตรียมความ
พรอมสํานักงานสภาเกษตรกรจังหวัดเบื้องตน ตอมาหลังสิ้นสุดบทเฉพาะกาล สํานักงานสภา
เกษตรกรแหงชาติ รับมอบภารกิจจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน
2555 มุงเตรียมความพรอมกอนขับเคลื่อนงานตอไป มีการสรางกลไกดําเนินงานโดยแตงตั้ง
คณะกรรมการประจําสภาเกษตรกรแหงชาติ 15 คณะ ซึ่งได จัดทํายุทธศาสตรสภาเกษตรกร
แห ง ชาติ ป 2556 – 2559 เพื่ อ กํ า หนดแนวทางปฏิ บั ติ ง านให เ ป น ไปในทิ ศ ทางเดี ย วกั น
ประกอบดวย 6 ประเด็นยุทธศาสตร ได แก ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 1 สรางศรัทธาและความ
เชื่อมั่นตอสภาเกษตรกรและองคกรเกษตรกร ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 2 การจัดทําฐานขอมูล
ดานการเกษตรเพื่อประกอบการจัดสินใจของเกษตรกร ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 3 บูรณาการ
จัด ทําแผนแมบ ทเพื่อพัฒนาเกษตรกรรมระดั บ ชาติจากลางสูบ น ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 4
สร า งความมั่ น คั่ ง มั่ น คงและยั่ ง ยื น ในอาชี พ เกษตรกรรม ประเด็ น ยุ ท ธศาสตร ท่ี 5 สภา
เกษตรกรรวมใจปฏิรูปภาคเกษตรกรรม และประเด็นยุทธศาสตรท่ี 6 การจัดตั้งเครือขาย
เกษตรกรเพื่อการปฏิรูปเกษตรกรรม ในการนี้สมาชิกสภาเกษตรกรแหงชาติ และสมาชิกสภา
เกษตรกรจังหวั ด ชุด แรก ไดดําเนินงานจนถึงปลายปงบประมาณ 2559 ซึ่งเปนชวงสิ้นสุ ด
ระยะเวลาดําเนินการตามยุทธศาสตรสภาเกษตรกรแหงชาติฉบับแรกดังกลาว ประกอบกับชวง
4 ปที่ผานมา มีการเปลี่ยนแปลงรัฐบาลและเปลี่ยนแปลงนโยบายดานการเกษตร คณะกรรมการ

2

ยุทธศาสตร์ สภาเกษตรกรแห่งชาติ ปี ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔

ดานยุ ทธศาสตร การขั บเคลื่ อ นแผนพั ฒนาเกษตรกรรมและงบประมาณ จึ ง ศึ ก ษาและจั ด ทํ า
ยุทธศาสตรสภาเกษตรกรแหงชาติ ป 2560 – 2564 แลวเสนอตอที่ประชุมสภาเกษตรกร
แหงชาติ ครั้งที่ 3/2559 เมื่อวันที่ 14 - 15 มิถุนายน 2559 ซึ่งที่ประชุมได มีมติใหความ
เห็ น ชอบและมอบหมายให ส ภาเกษตรกรจั ง หวั ด นํ า ไปหารื อ แนวทางการดํ า เนิ น งานต อ ไป
ซึ่งประกอบดวย 4 ยุทธศาสตร ไดแก ยุทธศาสตรที่ 1 สรางระบบการแกไขปญหาของ
เกษตรกรใหรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ ยุทธศาสตรที่ 2 พัฒนาขีดความสามารถการจัดทํา
แผนพัฒนาเกษตรกรรมที่สอดคลองกับสภาพภูมิสังคม ยุทธศาสตรที่ 3 การสรางความเขมแข็ง
แกเกษตรกร องคกรเกษตรกร ยุวเกษตรกรและเครือขาย ยุทธศาสตรที่ 4 สนับสนุนและ
สงเสริมการพัฒนาสินคาของเกษตรกรสูเกษตรอุตสาหกรรม
วัตถุประสงค
เพื่ อ จั ด ทํ า ยุ ท ธศาสตร ส ภาเกษตรกรแห ง ชาติ ป 2560 – 2564 ให เ ป น
แนวทางดํ าเนินงาน โดยสอดคลองกั บ ยุ ท ธศาสตร ที่เ กี่ ย วกั บ ภาคการเกษตรของหนวยงาน
ภาครัฐที่เกี่ยวของ รวมทั้งจัดทําโครงการเพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตรสกู ารปฏิบัติในพืน้ ที่
1.2 การเชื่อมโยงยุทธศาสตรของรัฐที่เกี่ยวของกับดานการเกษตร
การจัด ทํายุ ท ธศาสตรส ภาเกษตรกรแหงชาติป 2560 – 2564 นี้ ยึด การ
เชื่อมโยงยุทธศาสตร โดยเชื่อมโยงกรอบยุทธศาสตรชาติ ระยะ 20 ป (พ.ศ. 2560 – พ.ศ.
2579) ซึ่งรัฐบาลของพลเอกประยุทธ จันทรโอชา ไดริเริ่มจัดทํายุทธศาสตรชาติในระยะยาว
20 ป เพื่ อ กํ า หนดทิ ศ ทางการพั ฒ นาประเทศในอนาคตที่ ชั ด เจน เชื่ อ มโยงกั บ แผนพั ฒ นา
เศรษฐกิจและสั งคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – พ.ศ. 2564) ตลอดจนแผนพั ฒนา
การเกษตรในช วงแผนพั ฒนา ฉบับ ที่ 12 (พ.ศ. 2560 – พ.ศ. 2564) อีก ทั้ งเชื่ อมโยงกั บ
นโยบายของรัฐบาล โดยมีสาระสําคัญของแผนฉบับตางๆ ดังนี้
1.2.1) กรอบยุทธศาสตรชาติระยะ 20 ป (พ.ศ. 2560 – พ.ศ. 2579)
ยุทธศาสตรชาติกําหนดวิสัยทัศน วา “ประเทศมีความมั่นคง มั่นคั่ง ยั่งยืน เปน
ประเทศพั ฒ นาแล ว ด ว ยการพั ฒ นาตามปรั ช ญาของเศรษฐกิ จ พอเพี ย ง” ประกอบด ว ย
ยุทธศาสตรที่เกี่ยวของกับภาคการเกษตร ดังนี้
1) ยุทธศาสตรดานการสรางขีดความสามารถในการแขงขัน
เพื่อใหประเทศไทยสามารถยกระดับเปนประเทศพัฒนาแลว ยุทธศาสตรชาติ
20 ป (พ.ศ. 2560 – 2579) วางเปาหมายใหไทยเปนประเทศที่มีรายไดสูงระดับ 12,735
ดอลลาสหรัฐฯ ตอคนตอป จึง ตองมุงเนนยกระดับผลิตภาพและการใชนวัตกรรม ในการเพิ่ม
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ความสามารถในการแขงขันและการพัฒนาอย างยั่งยืน ทั้งในสาขาอุตสาหกรรมเกษตร และ
บริการ การสรางความมั่นคงปลอดภัยดานอาหาร ซึ่งมีแนวทางที่เกี่ยวกับภาคการเกษตร ดังนี้
1.1) พัฒนาภาคการผลิตและบริ การ ดวยการเสริมสรางฐานการผลิตภาค
เกษตรใหเขมแข็งและยั่งยืน เพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันของภาคเกษตร พัฒนาสินคา
เกษตรและอาหารที่มีศักยภาพในการแขงขันเพื่อสรางรายได และความมั่นคงดานอาหารของ
ประเทศ และสงเสริมเกษตรกรรายยอยใหปรับไปสูการทําการเกษตรที่ยั่งยืนและเปนมิตรกับ
สิ่งแวดลอม และรวมกลุมเกษตรกรในการพัฒนาอาชีพที่เขมแข็ง
1.2) พัฒนาผูประกอบการและเศรษฐกิจชุมชน ด านการพั ฒนาวิส าหกิจ
ขนาดกลางและขนาดยอ มสูสากล พัฒนาวิสาหกิจชุมชนและสถาบันเกษตรกรเพื่อสรางความ
เขมแข็งของชุมชน และกลุมประชาชน เกษตรกรในชุมชนใหเปนฐานรากสําคัญในการพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคม รวมทั้งใหสามารถพึ่งพาตนเอง
1.3) การลงทุนพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน ดานวิทยาศาสตร เทคโนโลยีวิจัย
และนวัตกรรมมุงใชองคความรู เทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อเพิ่มมูลคาใหสินคาและบริการ
และการพัฒนาประเทศ
2. ยุทธศาสตรการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคน
พัฒนาศักยภาพคนตลอดชวงชีวิตใหสนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศ
โดยเริ่มพัฒนาตั้งแตในครรภ และตอเนื่องไปตลอดชวงชีวิต วัยเรียนมีทักษะและความสามารถ
การเรียนรูที่ส อดรับ กับทักษะในศตวรรษที่ 21 วั ยรุน /นัก ศึกษาใหมีทักษะการเรีย นรู ทักษะ
อาชีพที่สอดคลองตามความตองการของประเทศ มีทักษะชีวิต สามารถอยูและรวมทํางานกับ
ผูอื่นไดภายใตสังคมที่เปนพหุวัฒนธรรมและวัยแรงงาน ใหมีการพัฒนายกระดับสมรรถนะฝมือ
แรงงานอยางตอเนื่อง มีการทํางานตามหลักการทํางานที่มีคุณคา เพื่อสรางผลิตภาพเพิ่มใหกับ
ประเทศ มี ค วามรู ค วามเข า ใจทางการเงิ น เพื่ อ ให ส ามารถจั ด การการเงิ น ของตนเองและ
ครอบครัว
3. ยุทธศาสตรด านการสรางโอกาสความเสมอภาค และเทาเทีย มกั น
ทางสังคม
ประเทศไทยจําเปนตองเรงกระจายโอกาสการพัฒนาและสรางความมั่นคง
ใหทั่วถึง ปรับเปลี่ยนจากสังคมที่มีความเหลื่อมล้ําไปสูสังคมเสมอภาคและเปนธรรม เปนสังคม
ที่คนอยูกันไดอยางมีความสุ ข อันเปนพื้นฐานสําคั ญที่จะนําไปสูการพัฒนาที่มั่นคงและยั่ งยืน
โดยมีแนวทางการสรางความมั่นคงปลอดภัย และการลดความเหลื่อมล้ําทางเศรษฐกิจ และ
สังคม โดยการกระจายทรัพยากรใหทั่วถึงเปนธรรม ทั้งในดานการบริการสาธารณะขั้นพื้นฐาน
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ทรัพยากรตางๆ โดยเฉพาะกลุมผูมี รายไดนอย และกลุมผู ดอยโอกาส อาทิ การเขาถึ งปจจั ย
การผลิต การปฏิรูปที่ดนิ การถือครองที่ดนิ
4. ยุท ธศาสตรด า นการสรางการเติ บ โตบนคุณภาพชีวิต ที่เ ป น มิต รต อ
สิ่งแวดลอม
4.1) จัด ระบบอนุรัก ษ ฟนฟู และปองกันการทําลายทรัพยากรธรรมชาติ
ดําเนินการปกปองรักษา และฟนฟูทรัพยากรปาไม ปองกันการบุกรุกทําลายปาอยางเขมงวด
เรงรัดการปลู กไมโ ดยเลียนแบบระบบธรรมชาติ สงเสริมการปลู กปาเศรษฐกิจ มีระบบการ
จัดการปาไมอยางยั่งยืน บริหารจัดการการใชประโยชนที่ดินในพื้นที่ปาไมบนพื้นฐานใหคนและ
ชุมชนสามารถอยูกับปาได นําระบบสารสนเทศมาใชเพื่อบริหารจัดการ
4.2) วางระบบการบริ ห ารจั ด การน้ํ า ให มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพทั้ ง 25 ลุ ม น้ํ า
เนนการปรับระบบการบริหารจัดการอุทกภัยอยางบูรณาการ ใหมีแหลงเก็บกักน้ําตนทุน และ
แหลงชะลอน้ําที่เพียงพอ เพื่อขีดความสามารถในการเก็ บกั กน้ํา และเพิ่มประสิทธิภาพการ
ระบายน้ํา และการผันน้ํา โดยขุด ลอกรองน้ําและแหลงน้ํา เพื่อแกไ ขปญ หาอุทกภัย ภัยแลง
ควบคูกับการกําหนดพื้นที่รับน้ํานอง การพัฒนาคลังขอมูลระบบพยากรณ การปรับปรุงองคกร
และกฎหมาย รวมทั้งสรางการมีสว นรวมในการบริหารจัดการน้ํา
1.2.2) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – พ.ศ.
2564)
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ไดยึดวิสัยทัศน
ภายใตก รอบยุ ท ธศาสตร ชาติ 20 ป มาเปนกรอบวิสั ย ทัศนของประเทศไทย ในแผนพั ฒนา
ฉบับที่ 12 ดังนี้ “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เปนประเทศที่พัฒนาแลว ดวยการ
พัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”
ทั้งนี้ ไดกําหนดยุทธศาสตรไว 10 ยุทธศาสตร โดยมียุทธศาสตรที่เกี่ยวของกับ
ภาคการเกษตร ดังนี้
1. ยุทธศาสตรดานการสรางความเปนธรรมลดความเหลื่อมล้ําในสังคม
แนวทางการพัฒนา
1.1) เพิ่มโอกาสใหกับกลุมเปาหมายประชากรรอยละ 40 ที่มีรายไดต่ําสุด
ใหสามารถเขาถึงบริการที่มคี ุณภาพของรัฐ และมีอาชีพ ไดแก สรางโอกาสการมีที่ดินทํากินของ
ตนเองและยกระดั บ รายได โดยรับ เขาไปสนับ สนุนการมีที่ดิ นทํากิน อยางยั่ งยืนในรูป แบบที่
ครบวงจร ตั้งแตก ารจั ดสรรที่ดินอยางมีเงื่อนไข เพื่อปองกั นการเปลี่ยนมือใหแกก ลุมคนจน
ในภาคเกษตรที่ไรที่ดินทํากิน การพัฒนาทักษะความชํานาญ การจัดสรรเงินทุนเพื่อประกอบ
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อาชีพอยางทั่วถึง การขยายโอกาสในการเขาถึงขาวสาร สารสนเทศและองคค วามรูใ นการ
ประกอบอาชีพ และการสนับสนุนดานการตลาด ตลอดจนสงเสริมทักษะการบริหารเงิน เพื่อให
สามารถจัดการรายได เงินทุน และหนี้สนิ อยางมีประสิทธิภาพ
1.2) เสริมสรางศักยภาพชุมชน การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน และการสราง
ความเข็ ม แข็ ง การเงิ น ฐานรากตามหลั ก ปรั ช ญาเศรษฐกิ จ พอเพี ย ง เพื่ อ ให ชุ ม ชนสามารถ
พึ่งตนเองได มีสทิ ธิในการจัดการทุน ที่ดนิ และทรัพยากรภายในชุมชน โดยสงเสริมการประกอบ
อาชีพของผูประกอบการระดับชุมชน
2. ยุ ทธศาสตรด านการสรางความเข มแข็งทางเศรษฐกิจและแขงขันได
อยางยั่งยืน
แนวทางการพัฒนา
2.1) การบริหารจัดการเศรษฐกิจสวนรวม ดานการพัฒนาภาคการเกษตร ไดแก
2.1.1) เสริ มสร างฐานการผลิตภาคเกษตรใหเข็มแข็ งอย างยั่ งยื น โดย
พัฒนาและบํารุงรักษาแหลงน้ําเพื่อการเกษตร จัดระบบการปลูกพืชใหสอดคลองปริมาณน้ําที่หาได
คุมครองพืน้ ที่เกษตรกรรมที่มศี ักยภาพและขยายโอกาสเขาถึงพืน้ ที่ทํากินของเกษตรกรใหมากขึน้
2.1.2) สรางและถายทอดความรูทางวิชาการ วิทยาศาสตร เทคโนโลยี
นวั ตกรรม และภูมิ ปญญาทองถิ่ น ดานการเกษตรแบบมีสวนรวม โดยสงเสริมการวิจัยพัฒนา
ปจจั ยการผลิ ตพั นธุ พื ช พั นธุ สั ตว วิ จั ยและพั ฒนาเทคโนโลยี การผลิ ต และผลิ ตภั ณฑ เกษตร
รูปแบบใหมๆ เพื่อสรางมูลคาเพิ่ม และความหลากหลายของสินคา รวมทั้งพัฒนารูปแบบและ
กระบวนการถ า ยทอดความรู เ พื่ อ ปรั บ ระบบการผลิ ต ที่ เ หมาะสมกั บ สภาพพื้ น ที่ แ ละการ
เปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ
2.1.3) ยกระดับการผลิตสินคาเกษตรและอาหารเขาสูระบบมาตรฐาน
และสอดคลองกับความตองการของตลาดและการบริโภคอาหารเพื่อสุขภาวะ โดยสงเสริมการ
ผลิตสินคาเกษตร และอาหารใหไดคุณภาพมาตรฐานและความปลอดภัย และขับเคลื่อนการ
ผลิตสินคาเกษตรอินทรียอยาจริงจัง
2.1.4) เสริ ม สร า งขี ด ความสมารถการผลิ ต ในห ว งโซ อ าหาร
อุตสาหกรรมเกษตร โดยเสริมสรางศักยภาพของสถาบันเกษตรกร และการรวมกลุ มใหเปน
กลไกหลักในการบริหารจัดการตลอดหวงโซมูลคาของอุตสาหกรรมเกษตร สงเสริมใหเกษตรกร
ผลิตพืช ปศุสัตว และทําการประมงใหสอดคลองกับศั กยภาพพื้นที่และความตองการของตลาด
(Zoning) สนับสนุนการสรางมูลคาเพิ่มสินคาเกษตร และใชประโยชนจากฐานทรัพยากรชีวภาพ
เพื่อตอยอดองคความรูแ ละพัฒนาผลิตภัณฑมูลคาสูง
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2.1.5) สงเสริมและเรงขยายผลแนวคิดทําการเกษตรตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง โดยสงเสริมใหเกษตรกรมีสวนรวมในการกําหนดนโยบายการเกษตร
ส ง เสริ ม ขยายผลและพั ฒ นาการผลิ ต ในระบบเกษตรกรรมยั่ ง ยื น ควบคุ ม การใช ส ารเคมี
การเกษตรที่เปนอันตรายตอสุขภาพและสิ่งแวดลอมอยางเครงครัด
2.1.6.) พัฒนาปจจัยสนับสนุนในการบริหารจัดการภาคเกษตร และ
สนับสนุนเกษตรกรรุนใหม โดยพัฒนาฐานขอมูลดานอุปสงคและอุปทานดานการเกษตรใหมี
ความแมนยําสามารถนํามาใชวางแผนดานการเกษตร ผลิตเกษตรกรรุนใหม หรือดําเนินนโยบาย
บัณฑิตคืนถิ่น การจัดทําหลักสูตรการศึกษาที่เนนการเรียนรูจากภาคปฏิบัติ เพื่อสรางเกษตรกร
ที่มคี วามรูค วามสามารถในการยกระดับการผลิต การแปรรูป การตลาด และการบริหารจัดการ
ตลอดจนปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวของกับการเกษตรใหทันสมัย
3. ยุทธศาสตรการเติบโตที่เปนมิ ตรกับสิ่งแวดลอมเพื่อการพัฒนาอยาง
ยั่งยืน
แนวทางการพัฒนา
3.1) การรักษา ฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติ สรางความสมดุลการอนุรักษและ
การใชประโยชนอยางยั่งยืนและเปนธรรม โดยอนุรักษและใชประโยชนความหลากหลายทาง
ชีวภาพอยางยั่งยืน พัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดิน และแกไขการบุกรุกที่ดินของรัฐ ปกปอง
ทรัพยากรทางทะเลและปองกันการกัดเซาะชายฝง
3.2) เพิ่มประสิท ธิภาพการบริหารจัด การทรัพยากรน้ําเพื่อใหเ กิด ความ
มั่นคง สมดุล และยั่งยืน โดยเพิ่มประสิทธิภาพการเก็บกักน้ําของแหลง น้ําตนทุน และระบบการ
กระจายน้ําใหดีขึ้น ดวยการพัฒนาแหลงน้ําขนาดกลาง และขนาดเล็ก ใชทั้งน้ําผิวดินและน้ําใตดิน
และการจัดการฝายโดยชุมชน เพิ่มประสิทธิภาพการใชน้ําและการจัดสรรน้ําตอหนวยในภาค
การผลิตใหสามารถสรางมูลคาเพิ่มไดสูงขึ้น โดยปรับเปลี่ยนชนิด วิธีการ หรือรูปแบบการปลูก
พืชใหเหมาะสมกับปริมาณน้ําที่เก็บกัก และศักยภาพของพืน้ ที่ รวมทั้งความตองการของตลาด
3.3) เพิ่มประสิทธิภาพการจัดการคุ ณภาพน้ําในพื้นที่ลุมน้ําวิกฤต และลุม
น้ําสําคัญอยางครบวงจร โดยลดการเกิดน้ําเสียจากแหลงกําเนิด
3.4) ส ง เสริ ม การผลิ ต และการบริ โ ภคที่ เ ป น มิ ต รกั บ สิ่ ง แวดล อ ม โดย
สนับสนุนการผลิตภาคการเกษตรไปสูเกษตรกรรมที่ยั่งยืน
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3.5) พัฒนาระบบบริหารจัดการและกลไกแกไขปญ หาความขัดแยงดาน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม โดยทบทวนแกไขกฎหมาย โดยเฉพาะรางพระราชบัญญัติ
ปาชุ มชนเพื่อ คุมครองสิท ธิ ชุมชน วิ ถีชีวิ ตของกลุ มชาติพั น ธุที่อ าศัย บนพื้ นที่ต นน้ํา หรือ พื้น ที่
อนุรักษเพื่อใหคนอยูรว มกับปาไดอยางยั่งยืน
4. ยุ ท ธศาสตร ด า นการพั ฒ นาวิ ท ยาศาสตร เทคโนโลยี วิ จั ย และ
นวัตกรรม
แนวทางการพัฒนา
4.1) เรงสงเสริมการลงทุน วิจัยและพัฒนา และผลักดันสูการใชประโยชนใน
เชิงพาณิช ยและเชิ งสั ง คม โดยเรงรั ด การถา ยทอดผลงานวิจัย และพั ฒนา และเทคโนโลยี สู
เกษตรกรรายยอย วิสาหกิจชุมชน และวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม
4.2) ด า นการบริ ห ารจั ด การ สนั บ สนุ น ให มี ก ารทํ า วิ จั ย ที่ ส อดคล อ งกั บ
ศักยภาพและความตองการของพืน้ ที่เพื่อสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาจังหวัดและกลุมจังหวัด
5. ยุทธศาสตรดานการพัฒนาภาค เมือง และพื้นที่เศรษฐกิจ
แนวทางการพัฒนา
5.1) การพัฒนาภาคเพื่อสรางโอกาสทางเศรษฐกิจใหกระจายตัวอยางทั่วถึง
5.1.1) ภาคเหนือ พัฒนาใหเปนฐานเศรษฐกิจสรางสรรคมูลคาสู ง
โดยพัฒนาประสิท ธิภาพการผลิต ทางการเกษตร และสรางมูล คาเพิ่มภายใตแนวคิด เกษตร
ปลอดภั ย และเกษตรอิ น ทรี ย ควบคู กั บ การพั ฒ นาอุ ต สาหกรรมเกษตรแปรรู ป ให มี ค วาม
หลากหลายสอดคล อ งกั บ ความต อ งการของตลาด รวมทั้ ง ฟ น ฟู ท รั พ ยากรธรรมชาติ แ ละ
สิ่ ง แวดล อ มให มี ค วามอุ ด มสมบู ร ณ สร า งความสมดุ ล แก ร ะบบนิ เ วศน เ พื่ อ รองรั บ การ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมอิ ากาศ
5.1.2) ภาคตะวั น ออกเฉี ย งเหนื อ พั ฒ นาให ห ลุ ด พ น จากความ
ยากจน สูเปาหมายการพึ่งตนเอง โดยเพิ่มศักยภาพการผลิตสินคาเกษตรไปสูมาตรฐานเกษตร
อินทรียและอาหารปลอดภัย พัฒนาอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปไปสูผลิตภัณฑที่มีมูลคาเพิ่ม
สูงขึ้น เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ําเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
5.1.3) ภาคกลาง พัฒนาเปนฐานเศรษฐกิจชั้นนํา โดยพัฒนาคุณภาพ
และมาตรฐานการผลิตอาหารและสินคาเกษตรใหมีความมันสมัย เปนสากล เพื่อเสริมสราง
ความเขมแข็งใหภาคกลางเปนฐานการผลิตอาหารและสินคาเกษตรที่มีคุณภาพปลอดภัยและได
มาตรฐานโลก สนับสนุนการเปนศูนยกลางการผลิตอาหารของประเทศ
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5.1.4) ภาคใต พั ฒนาเปนฐานการสรางรายไดที่หลากหลาย โดย
เสริมสรางความเขมแข็งภาคการเกษตรใหเติบโตเต็มศักยภาพของหวงโซคุณคา เพื่อสรางรายได
ใหกับพื้นที่อยางตอเนื่องและยั่งยืน รวมทั้งวางระบบปองกันและแกไขปญหาความเสื่อมโทรม
ของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ มเพื่อรักษาสมดุลของระบบนิเวศในพื้นที่ที่เปนแหลงตน
น้ําของภาค
1.2.3) แผนพัฒนาการเกษตรในชวงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสั งคมแหงชาติ
ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – พ.ศ. 2564)
สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตรไดดําเนินการจัดทําแผนพัฒนาการเกษตรในชวง
แผนพั ฒ นาเศรษฐกิจและสั งคมแหงชาติ ฉบั บ ที่ 12 (พ.ศ. 2560 - พ.ศ. 2564) โดยได
กําหนดวิสัยทัศนวา “ภาคเกษตรกาวไกลดวยเทคโนโลยีและนวัตกรรม ตลาดนําการผลิต ชีวิต
เกษตรกรมี คุ ณ ภาพ ทรั พ ยากรการเกษตรมี ค วามสมดุ ล และยั่ ง ยื น ” ซึ่ ง ประกอบด ว ย 5
ยุทธศาสตร ดังนี้
ยุทธศาสตรท่ี 1 สรางความเขมแข็งใหกับเกษตรกรและสถาบันเกษตรกร
แนวทางการพัฒนา
1.1) ขยายผลการทําการเกษตรตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ดวย
การสร า งจิ ต สํ า นึ ก ให เ กษตรกรน อ มนํ า หลั ก ปรั ช ญาของเศรษฐกิ จ พอเพี ย งมาใช ใ นการทํ า
การเกษตรใหครอบคลุ มทุกครัวเรือน กลุมเกษตรกร องคกร เครือขายเกษตรกร และสถาบัน
เกษตรกร
1.2) เสริ ม สร า งความภาคภู มิ ใ จและความมั่ น คงในการประกอบอาชี พ
เกษตรกรรม ดวยการสรางและพัฒนาเกษตรกรรุนใหมเขาสูภาคการเกษตร โดยสรางตนแบบ
เกษตรกรรุนใหมที่ประสบผลสําเร็จ และประชาสัมพันธให คนรุนใหมรับรู ปลู กฝงคานิยมทํา
การเกษตร บรรจุในหลักสูตรการเรียนการสอนเปนทางเลือกใหแกเยาวชนตั้งแตระดับอนุบาล
ขึ้นไป สรางระบบสวัสดิการใหแกเกษตรกร ปรับโครงสรางหนี้สินเกษตรกรอยางตอเนื่อง และ
เปนแผนระยะยาว
1.3) สงเสริมการทําเกษตรกรรมยั่งยืนใหเห็นผลในทางปฏิบัติ เชน เกษตร
ผสมผสาน เกษตรธรรมชาติ เกษตรทฤษฎีใ หมฯ ดวยการเรงขับ เคลื่อนการดํ าเนินงานตาม
ยุทธศาสตรเกษตรอินทรีย พ.ศ. 2559 - 2564 ใหบรรลุเปาหมายเพิ่มพื้นที่การผลิตเกษตร
อินทรียไมนอยกวารอยละ 20 ตอป และพั ฒนาตลาดสินคาเกษตรปลอดภัยเพื่อเปนทางเลือก
ใหแกผูบริโภค
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1.4) พัฒนาองคความรูของเกษตรกรสูเกษตรกรมืออาชีพ (Smart Farmer)
ดวยการเสริมสรางองคความรูเกี่ยวกับการผลิตสินคาเกษตรปลอดภัย การทําเกษตรอินทรีย
การปรับปรุงดิน การผลิตพันธุดี การใชปุยอินทรีย เคมีอยางถูกตองตามคาวิเคราะหดิน การ
ปองกันกําจัดศัตรูพืชตามหลักวิชาการ การวางแผนการผลิต การบริหารจัดการสินคาเกษตร
การบริห ารจัด การตน ทุน รวมถึ งการให ค วามรู เ น นความรู เ กี่ ย วกั บ การบริ ห ารจัด การด า น
การตลาด
1.5) สรางและเชื่อมโยงเครือขายของเกษตรกรและสถาบันเกษตรกร โดยสราง
ตนแบบการผลิตสินคาเกษตรมาตรฐานตลอดหวงโซอุปทานที่ประสบผลสําเร็จในแตละชนิด
สินคา สนับสนุนความรวมมือระหวางเกษตรกรรายใหญกับเกษตรกรรายยอยใหเกิดการพัฒนา
กลุมการผลิต และเชื่อมโยงสูอุตสาหกรรมการเกษตรผานการสงเสริมในรูป แบบเครือขาย
วิสาหกิจ และถายทอดเทคโนโลยีระหวางกัน รวมถึงอํานวยความสะดวกดานการเกษตรเชิ ง
พาณิชย การพัฒนาเครือขายสังคมออนไลนเพื่อเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสารของกลุม
เกษตรกรและเครือขายเกษตรกร สงเสริมการรวมกลุมเกษตรกรเพื่อ สรางความเขมแข็ง พัฒนา
สถาบันเกษตรกรใหเขมแข็งสามารถตอยอดเปนผูประกอบการธุรกิจเกษตร รวมทั้งเชื่อมโยง
และบูรณาการจากทุกภาคสวนเพื่อแกไขปญหาของเกษตรกรอยางเปนระบบ
ยุทธศาสตรท่ี 2 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการสินคาเกษตรตลอด
โซอุปทาน
แนวทางการพัฒนา
2.1) สงเสริมการผลิตสินคาเกษตรใหไดมาตรฐานรองรับความตองการของ
ตลาด โดยพัฒนากระบวนการกอนเก็บเกี่ยว เพื่อลดตนทุนการผลิตและพัฒนาการผลิตสินคา
เกษตรให มี คุ ณ ภาพตามมาตรฐานสากล พั ฒ นากระบวนการหลั ง การเก็ บ เกี่ ย วเพื่ อ รั ก ษา
คุณภาพสินคาเกษตร ลดการสูญเสียระหวางเก็บเกี่ยว พัฒนาองคความรูและสรางความเขาใจ
เกี่ยวกับมาตรฐานสินคาเกษตร
2.2) สงเสริมการบริหารจัดการโซอุปทานสินคาเกษตร โดยถายทอดความรู
เกี่ยวกับการบริหารจัดการโลจิสติกสและโซอุปทานการเกษตร สงเสริมเกษตรกรและสถาบัน
เกษตรกรทําการเกษตรแบบกลุมการผลิต (Cluster) เครือขายวิสาหกิจและเกษตรพันธะสัญญา
กับ ผูป ระกอบการธุ รกิจเกษตร เพื่อเข าสูอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป ทั้งในและตางประเทศ
รวมทั้งสนับ สนุนและพั ฒนาสถานที่ พื้นที่ หรือศูนยก ระจายสินคาของสหกรณใหเ ปนแหล ง
รวบรวม คัดแยกคุณภาพ และกระจายผลผลิ ตหรือผลิตภัณฑไปยังตลาดผูบริโภคระดับตางๆ
ตั้งแตระดับพืน้ ที่ ชุมชน จังหวัด/ขามจังหวัดและประเทศ

10

ยุทธศาสตร์ สภาเกษตรกรแห่งชาติ ปี ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔

2.3) เพิ่มมูลคาสินคาเกษตร ดวยการสงเสริมการผลิตสินคาที่มีคุณภาพ
เอกลักษณ และมูลคาสูงตามความตองการของตลาดเฉพาะกลุม (Niche Market) สงเสริมการ
นําภูมิปญญาทองถิ่นไปใชในการแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลคาสินคาเกษตร สรางมูลคาสินคาเกษตร
ดวยแนวคิดสรางสรรคหรือเกษตรประณีต ตลอดโซอุปทาน โดยใชเทคโนโลยีสนับสนุนการผลิต
2.4) จัดตั้งศูนยกลางและพัฒนาระบบตลาดสินคาเกษตร โดยสนับสนุนการ
จัดตั้งศูนยเมล็ดพันธุพืช และพันธุสัตวที่มีคุณภาพในอาเซียน สงเสริมการเปนศูนยกลางการ
ผลิตอาหารและสงออกสินคาเกษตร อาหารและผลิตภัณฑที่ดีตอสุขภาพ สนับสนุนการจัดตั้ง
ศูนยบริหารจัดการสินคาเกษตร หรือ ตลาดสินคาเกษตร เพื่อเปนศูนยกลางซื้อขายแลกเปลี่ยน
สินคาเกษตรตัง้ แตระดับพื้นที่เชื่อมโยงกับระบบตลาดในระดับตางๆ รวมทั้งสราง ปรับปรุง และ
พัฒนาโครงสรางพื้นฐานและสิ่งอํานวยความสะดวกดานการตลาดของสถาบันการเกษตร
2.5) สนับสนุนความรวมมือระหวางภาครัฐและภาคเอกชน ดวยการสนับสนุนให
ผูป ระกอบการธุรกิจเกษตรหรือภาคเอกชนเขามามีสวนรวมในการลงทน หรือดําเนินการในรูปแบบ
PPP (Public Private Partnership) โดยการจัดหาโครงสรางพื้นฐานหรือสิ่งอํานวยความสะดวก
2.6) สนับสนุนการจัดการความเสี่ยงที่จะกระทบตอพืชผลทางการเกษตร ดวย
การสรางระบบประกันภัยพืชผลทางการเกษตร
ยุทธศาสตร ท่ี 3 เพิ่มความสามารถในการแขงขันภาคการเกษตรดวย
เทคโนโลยีและนวัตกรรม
แนวทางการพัฒนา
3.1) สงเสริมและสนับสนุนการวิจัย เทคโนโลยีและนวัตกรรมดานการเกษตร
ดวยการสงเสริมและสนับสนุนการวิจัย เทคโนโลยี และนวัตกรรม ตั้งแตระดับการผลิต การแปร
รูป และการตลาดในเชิงบูรณาการความรวมมือระหวางหนวยงานที่เกี่ยวของ โดยใชศาสตรดาน
ตางๆ มาสนับสนุน เชน กระบวนการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต การเพิ่มมูลคา และการสราง
คุณคาสินคา รวมทั้งใหความสําคัญกับการศึกษาวิจัยดานเศรษฐกิจการเกษตร เพื่อนําผลวิจัย
มาแกปญหาความยากจนและความเหลื่อมล้ํา สรางนวัตกรรมใหสอดคลองกับความตองการ
ระดั บ ท องถิ่ น และสนับ สนุ นการตอยอดภูมิ ปญ ญาทอ งถิ่ น ตลอดจนสนับ สนุน งานวิ จัย เชิ ง
ปฏิบัติการรวมกับเอกชน เกษตรกรรุนใหม และสถาบันการศึกษาในพืน้ ที่
3.2) พั ฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศการเกษตร และเชื่อมโยงขอมูลอยางเปน
ระบบ ดวยการสนับสนุนและการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศการเกษตร เพื่อใหขอมูลขาวสาร
ดานการตลาด และความตองการผลผลิตทางการเกษตรกระจายไปสูเกษตรกรผูผลิตอยาง
ทั่วถึงและทันเหตุการณ บริหารชองทางการสื่อสารเพื่อใหเกษตรกรและผูใชบริการสามารถ
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เข า ถึ ง แหล ง ข อ มู ล ที่ ถู ก ต อ งเป น ป จ จุ บั น ได ง า ย และสะดวกรวดเร็ ว อาทิ การจั ด ทํ า เป น
Application เครือขายสังคมออนไลน (Social Network) สนับสนุนการถายทอดความรู การขาย
สินคาเกษตรและผลิตภัณฑผานระบบอีคอมเมิอรส
3.3) สงเสริมการนํางานวิจัย เทคโนโลยี และนวัตกรรมไปใชประโยชน ดวย
การสรางความรวมมือกั บหนวยงานระดั บจังหวั ด ภูมิภาค และสถาบันการศึกษาตางๆ เพื่อ
รวบรวมผลงานวิจัย เทคโนโลยี และนวัตกรรมดานการเกษตร โดยจัดหาสถานที่เหมาะสมเพื่อ
เผยแพรและเปนแหลงเรียนรูใหกั บเกษตรกรและผูที่สนใจ นอกจากนั้นสนับสนุ นการพั ฒนา
เกษตรกร ปราชญชาวบาน หรือชุมชนตนแบบในการนําเทคโนโลยีและนวัตกรรมดานการเกษตร
ที่ประดิษฐคิดคนขึ้นมาเองมาใชประโยชน เพื่อเปนแหลงศึกษาเรียนรู
ยุทธศาสตรท่ี 4 บริหารจัด การทรัพยากรการเกษตรและสิ่งแวดล อ ม
อยางสมดุลและยั่งยืน
แนวทางการพัฒนา
4.1) ฟนฟูและอนุรักษทรัพยากรการเกษตร ดวยการ ปรับปรุง ฟนฟูและ
อนุ รั ก ษ ท รั พ ยากรการเกษตรกร อาทิ ดิ น น้ํ า ทรั พ ยากรทางทะเล ส ง เสริ ม การอนุ รั ก ษ
พันธุ กรรมพืชและสั ตว ทั้งในแหลงอนุรัก ษและแหลงที่อยูตามธรรมชาติใ หคงอยูอยางยั่ งยืน
ตลอดจนสนับสนุนการทําประมงอยางยั่งยืน
4.2) สงเสริมการเกษตรที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม โดยมุงสูการผลิตสินคาเกษตร
อินทรีย จัดระบบการจัดการของเสียจากฟารมเกษตร สนับสนุนการผลิตและการใชปุยอินทรีย
สงเสริมการถายทอดเทคโนโลยีการทําเกษตรแบบยั่ งยืนที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม สรางความ
เขาใจเกี่ยวกับการลดปริมาณการใชสารเคมีการเกษตรและสงเสริมการเกษตรปลอดสารพิษ
4.3) บริ ห ารจั ด การทรั พ ยากรน้ํ า ด ว ยการเพิ่ ม ปริ ม าณน้ํ า แหล ง น้ํ า เพื่ อ
การเกษตร โดยพัฒนาระบบการจัดการน้ําตามสภาพของพื้นที่อยางทั่วถึ ง และครอบคลุมพื้นที่
การเกษตรเพิ่มประสิทธิภ าพการบริหารจัดการน้ําตลอดลุมน้ํา ทั้งแหลงน้ําตนทุน สรางแกมลิง
ระบบสงน้ําแบบทอ การใชน้ําชลประทาน ลดอัตราสูญ เสีย การใชน้ําโดยการมีสวนรวมของ
ชุมชน เพิ่มและปรับปรุงแหลงน้ําขนาดเล็กในไรนา และแหลงน้ําชุมชน
4.4) บริหารจัดการพื้นที่ทํากินทางการเกษตร ดวยการจัดการพื้นที่เกษตรกรรม
ตามความเหมาะสมของชนิดพืช ปศุสัตว ประมงใหสอดคลองกับลักษณะดิน น้ํา อากาศ อุณหภูมิ
สงเสริมการจัดรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม สนับสนุนที่ดินเพื่อทําการเกษตรแกเกษตรกรที่ขาดแคลน
ที่ดินทํากิน กระจายการถือครองที่ดินอยางเปนธรรม และดําเนินการเกษตรกรมีกรรมสิทธิ์หรือ
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สิ ทธิ ในที่ ดิ นเพื่ อประกอบอาชี พเกษตรกรรมอย างทั่ วถึ ง รวมทั้ งสนั บ สนุ นการออกกฎหมาย
คุมครองพืน้ ที่เกษตรกรรม เพื่อแกปญหาและลดความสูญเสียกรรมสิทธิ์ที่ดนิ ของเกษตรกร
1.2.4) นโยบายของคณะรั ฐ มนตรี พลเอกประยุ ท ธ จั น ทร โ อชา
นายกรัฐมนตรี แถลงตอสภานิติบัญญัติแหงชาติ เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2557 มีนโยบาย
ที่เกี่ยวของกับดานการเกษตร ดังนี้
นโยบายรัฐ บาลขอ 3 การลดความเหลื่อมล้ํ าของสั งคม และการสราง
โอกาสการเขาถึงบริการของรัฐ โดยมุงแกไขปญหาการไรที่ดินทํากินของเกษตรกรและการรุก
ล้ําเขตปาสงวน โดยการการกระจายสิทธิการถือครองใหแกผูที่อยูในพื้นที่ที่ไมไดรุกล้ํา และออก
มาตรการปองกันการเปลี่ยนมือไปอยูในครอบครองของผูท ี่มใิ ชเกษตรกร
นโยบายรัฐบาลขอ 6 การเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ โดยมุง
ดูแลเกษตรกรใหมีรายไดเหมาะสมดวยวิธีตางๆ เชน การลดตนทุนการผลิต การชวยเหลือเรื่อง
ปจจัยการผลิตอยางทั่วถึง การชวยเหลือเกษตรกรรายยอย ตลอดจนใชกลไกตลาดดูแลราคา
สินคาเกษตรประเภทที่ราคาต่ําผิดปกติใหสูงขึ้นตามสมควร แกปญหาน้ําทวมในฤดูฝนใหลดลง
โดยเร็วไมกระทบตอพืชผล สวนภาวะภัยแลงรัฐบาลจะเรงดําเนินการจัดสรางแหลงน้ําขนาดเล็ก
ใหกระจายครอบคลุมทั่วพื้นที่เพาะปลูกใหมากที่สุด นอกจากนั้นดําเนินการปรับโครงสรางการ
ผลิตสินคาเกษตรใหสอดคลองกับความตองการ เชน แบงเขตปลูกพืชผลแตละชนิด สงเสริมการ
พัฒนาอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป สงเสริมการวิจัย แปรรูป เพื่อเพิ่มมูลคาสินคาเกษตร
1.2.4) แผนแมบทเพื่อพัฒนาเกษตรกรรม (พ.ศ. 2560 – 2564) รวมทั้งสิ้น 4
ยุทธศาสตร 11 กลยุทธ 37 แนวทางการพัฒนา ดังนี้
ยุท ธศาสตร ท่ี 1 การพั ฒ นาทรั พ ยากรบุ คคล และความเข ม แข็ ง ของ
องคกรเกษตรกร ประกอบดวย 2 กลยุทธ 6 แนวทางการพัฒนา ไดแก
กลยุทธที่ 1 การพัฒนาศักยภาพการสงเสริม และการสนับสนุนการรวมกลุม
ของเกษตรกร องคกรเกษตรกร กลุมเกษตรกร และยุวเกษตรกรตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง
ขอเสนอแนวทางการพัฒนา 2 แนวทาง
1) การสร า งความเข ม แข็ ง บนพื้ น ฐานการพั ฒ นาตนเองของกลุ ม /องค ก ร
เกษตรกร/สถาบันเกษตรกร ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และการเชื่อมโยงเครือขาย
2) การสรางความเขมแข็งของกลุมยุวเกษตรกร โดยการสนับสนุนของภาคีภาค
สวนตางๆ ในพืน้ ที่
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กลยุทธที่ 2 การสนับสนุน สงเสริมการใหการศึกษา อบรม ถายทอด ความรู
เทคโนโลยีดา นเกษตรกรรมและการจัดการแกเกษตรกร และยุวเกษตรกร
ขอเสนอแนวทางการพัฒนา 4 แนวทาง
1) ใหเกษตรกรมีโอกาสเขาถึงแหลงขอมูลขาวสาร
2) การพัฒนาองคความรูเ กษตรกร
3) สนับสนุนเยาวชนเขาสูภาคการเกษตร
4) การจัดการถายทอดองคความรู
ยุทธศาสตรท่ี 2 พัฒนาและคุมครองทรัพยากรการผลิตทางการเกษตร
ประกอบดวย 4 กลยุทธ 15 แนวทางการพัฒนา ไดแก
กลยุทธท่ี 1 การสงเสริม การพัฒนา การคุมครองพื้นที่เกษตรกรรม และการ
แกไขปญหาดินและที่ดิน โดยสงเสริมและคุมครองสิทธิเกษตรกร ใหมีกรรมสิทธิ์ หรือสิทธิใน
ทีด่ ิน เพื่อประกอบเกษตรกรรมของตนอยางทั่วถึง
ขอเสนอแนวทางการพัฒนา 3 แนวทาง
1) กําหนดนโยบายการปฏิรูปที่ดิน โดยเสนอราง พ.ร.บ. เกี่ยวกับการปฏิรูป
ที่ดนิ 5 ฉบับ ไดแก พ.ร.บ. วาดวยสิทธิชุมชนในการจัดการที่ดินและทรัพยากร, พ.ร.บ.ธนาคาร
ที่ดิน, พ.ร.บ.ภาษีที่ดินอัตรากาวหนา, พ.ร.บ.กองทุนยุติธรรม รวมทั้งออกกฎหมายเฉพาะ การ
คุมครองพื้นที่เกษตรกรรมชั้นดีของประเทศ ตลอดจนเสนอคณะกรรมการนโยบายที่ดินแหงชาติ
เพื่อยกเลิก กฎ ระเบียบที่ซ้ําซอน
2) พ.ร.บ.สถาบันพัฒนาระบบเกษตรกรรมยั่งยืน
3) ขอเสนอยุทธศาสตรเกษตรกรรมยั่งยืน
กลยุ ทธ ท่ี 2 การพั ฒนาแหล งน้ํ าและจั ดระบบชลประทานเพื่ อเกษตรกรรม
ขอเสนอแนวทางการพัฒนา 5 แนวทาง
1) พัฒนาแหลงน้ําชลประทานเดิม และแหลงน้ําธรรมชาติเดิมใหสามารถเพิ่ม
ปริมาณกักเก็บน้ํา
2) เพิ่มแหลงน้ําเพื่อการเกษตร
3) เพิ่มประสิทธิภาพการใชน้ําและสงเสริมการบริหารจัดการน้ําแบบมีสว นรวม
4) สงเสริมใหมีการจัดรูปที่ดนิ ในเขตพืน้ ที่ชลประทาน
5) สนับสนุนสระน้ําในไรนาเพื่อการเกษตร
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กลยุทธท่ี 3 การอนุรักษ การฟนฟู และการใชประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติ
สิ่งแวดลอมและความ หลากหลายทางชีวภาพเพื่อการเกษตร
ขอเสนอแนวทางการพัฒนา 3 แนวทาง
1) สรางระบบบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติอยางยั่งยืน
2) พัฒนาการใชประโยชนจากทรัพยากรอยางมีประสิทธิภาพ
3) วางระบบคุมครอง ปองกัน บรรเทาปญหาผลกระทบที่เกิดจากสิ่งแวดลอม
และภัยธรรมชาติ
กลยุทธที่ 4 การสงเสริมคุมครองสิทธิเกษตรกร และการเพิ่มสิทธิและบทบาท
ของเกษตรกรที่เกี่ยวของกับการทํากิน และการเขาถึงแหลงทรัพยากรที่จําเปนตอการ
ประกอบการเกษตร
ขอเสนอแนวทางการพัฒนา 4 แนวทาง
1) รางพระราชบัญญัติสวัสดิการเกษตรกร พ.ศ.................
2) ใหเกษตรกรมีโอกาสเขาถึงแหลงทรัพยากรที่ดนิ
3) รางพระราชบัญญัติการสงเสริม คุมครอง และพัฒนาระบบการเกษตรแบบ
พันธะสัญญาที่เปนธรรม พ.ศ.........
4) ใหมีการพัฒนาศักยภาพเกษตรกรยากจนตามแนวเกษตรกรรมยั่งยืน
ยุ ท ธศาสตร ท่ี 3 การพั ฒ นาประสิ ท ธิ ภ าพการผลิ ต และการรั ก ษา
เสถียรภาพดานราคาสินคาเกษตร ประกอบดวย 3 กลยุทธ 11 แนวทางการพัฒนา ไดแก
กลยุทธท่ี 1 การสรางความเปนธรรมดานราคาผลผลิตทางเกษตรกรรม โดย
คํานึง ถึงการสงเสริมใหสินคาเกษตรไดรับผลตอบแทนสูงสุด
ขอเสนอแนวทางการพัฒนา 4 แนวทาง
1) การพัฒนาเกษตรอุตสาหกรรมเชื่อมโยงตั้งแตการผลิต การแปรรูป จนถึง
การตลาด
2) การประกันความเสี่ยงการผลิตและราคาผลผลิต
3) การจัดตัง้ ศูนยกระจายสินคาเกษตรและเครือขาย
4) การจัดตั้งบริษัทจัดการสงออกสินคาเกษตรรายผลิตผล/ ผลิต ภัณฑ และ
ศูนยกระจาย สินคาเกษตรในตลาดประเทศเปาหมาย
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กลยุทธที่ 2 การคนควา วิจัย และพัฒนาภูมปิ ญญาพันธุกรรมพืชและสัตว
ทองถิ่น นวัตกรรม เทคโนโลยีที่เหมาะสม และการถายทอดองคความรูท ี่ไดจากการคนควา วิจัย
และพัฒนา เพื่อประโยชนทางเกษตรกรรม และเกษตรอุตสาหกรรม
ขอเสนอแนวทางการพัฒนา 4 แนวทาง
1) ปกปองคุมครองและรักษาภูมปิ ญญา พันธุกรรมพืชและสัตวทองถิ่น
2) พัฒนาการผลิตและสรางมูลคาเพิ่ม
3) สงเสริมสนับสนุนการวิจัยดานการเกษตร
4) ระบบการศึกษาและเรียนรูสําหรับเกษตรกร
กลยุทธท่ี 3 การสรางเครือขายองคกรเกษตรกร เชื่อมโยงและพัฒนาความ
รวมมือดานการผลิตทางเกษตรกรรม การแปรรูป การตลาด และการบริโ ภคเพื่อการยั งชีพ
ระหวางเครือขายองคกรเกษตรกรกับภาครัฐ และเอกชน
ขอเสนอแนวทางการพัฒนา 3 แนวทาง
1) สรางความเขมแข็งของกลุม/องคกรเกษตรกรรายชนิดสินคา
2) การสร า งความเข ม แข็ ง ของกลุ ม /องค ก รเกษตรกรในการใช ข อ มู ล ร ว ม
วางแผนพัฒนาพืน้ ที่
3) การสรางความเปนเอกภาพของกลุม/องคกรเกษตรกร
ยุทธศาสตรท่ี 4 แกไขปญหาหนี้สินภาคการเกษตร และการสรางความ
เขมแข็งการบริหารจัดการดาน กองทุนการเกษตร ประกอบดวย 2 กลยุทธ 5 แนวทางการ
พัฒนา ไดแก
กลยุทธที่ 1 การเสนอแนวทางการเขาถึงแหลงทุน และการแกไขปญหาหนี้สิน
ของเกษตรกร
ขอเสนอแนวทางการพัฒนา 3 แนวทาง
1) พัฒนาศักยภาพเกษตรกรตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
2) ปรับปรุงแกไข กฎ ระเบียบ โดยควบรวมองคกรที่มวี ัตถุประสงคแกไขปญหา
หนี้สนิ เชนเดียวกัน
3) เพิ่มโอกาสการเขาถึงแหลงเงินทุน
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กลยุทธท่ี 2 การปรับปรุงการบริหารจัดการกองทุนที่เกี่ยวกับการเกษตรที่ มี
อยูใหสามารถรองรับการชวยเหลือเกษตรกรอยางครบวงจร และลดการซ้ําซอน รวมถึงการ
จัดตัง้ กองทุนเพือ่ วัตถุประสงคดังกลาว
ขอเสนอแนวทางการพัฒนา 2 แนวทาง
1) ปรับ ปรุงการบริหารจัด การของกองทุนที่มีอยู เพื่อใหเ กษตรกรสามารถ
เขาถึงกองทุนและไดรับการชวยเหลือที่ครอบคลุมความตองการดานตางๆมากขึ้น
2) การพั ฒ นาคุ ณ ภาพ แหล ง ทุ น ขนาดย อ มต า งๆในชุ ม ชน ยกระดั บ เป น
“กองทุ น พั ฒ นาเกษตรกรเพื่ อ เพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพและประสิ ท ธิ ผ ลในการให ค วามช ว ยเหลื อ
เกษตรกร”
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ผังการเชื่อมโยงนโยบายและยุทธศาสตรของภาครัฐที่เกี่ยวของกับภาคการเกษตร
กรอบยุทธศาสตรชาติ ระยะ 20 ป (พ.ศ. 2560 – พ.ศ. 2579)
1) การสรางขีดความสามารถในการแขงขัน
2) ยุทธศาสตรการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคน
3) การสรางโอกาส ความเสมอภาค และเทาเทียมกันทางสังคม
4) การสรางการเติบโตและคุณภาพชีวิตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – พ.ศ. 2564)
1) การสรางความเปนธรรมลดความเลื่อมล้ําในสังคม
2) การสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจและแขงขันไดอยางยั่งยืน
3) การเติบโตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอมเพื่อการพัฒนาอยางยั่งยืน
4) การพัฒนาวิทยาศาสตร เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม
5) การพัฒนาภาค เมือง และพื้นที่เศรษฐกิจ

นโยบายรัฐบาล
1. นโยบายรัฐบาลขอ 3 การลดความเลื่อมล้ําของสังคมและการสรางโอกาสเขาถึงบริการของรัฐ
2. นโยบายรัฐบาลขอ 6 การเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ
แผนพัฒนาการเกษตร ในชวงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12
(พ.ศ. 2560-พ.ศ. 2564)
1) สรางความเขมแข็งใหกับเกษตรกรและสถาบันเกษตรกร
2) เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการสินคาเกษตรตลอดโซอุปทาน
3) เพิ่มความสามารถในการแขงขันภาคเกษตรดวยเทคโนโลยีและนวัตกรรม
4) การบริหารจัดการทรัพยากรการเกษตรและสิ่งแวดลอมอยางสมดุลและยั่งยืน

แผนแมบทเพื่อพัฒนาเกษตรกรรม (พ.ศ. 2560- 2564)
1) การพัฒนาทรัพยากรบุคคล และความเขมแข็งขององคกรเกษตรกร
2) การพัฒนาและคุมครองทรัพยากรการผลิตทางการเกษตร
3) การพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตและการรักษาเสถียรภาพดานราคาสินคาเกษตร
4) การแกไขปญหาหนีส้ ินภาคการเกษตร และการสรางความเขมแข็งการบริหารจัดการ
ดานกองทุนการเกษตร
ยุทธศาสตรสภาเกษตรกรแหงชาติ ป 2560 – 2564
1) สรางระบบการแกไขปญหาของเกษตรกรใหรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
2) พัฒนาขีดความสามารถการจัดทําแผนพัฒนาเกษตรกรรมที่สอดคลองกับสภาพภูมสิ ังคม
3) สรางความเขมแข็งแกเกษตรกร องคกรเกษตรกร ยุวเกษตรกร และเครือขาย
4) สนับสนุนและสงเสริมการพัฒนาสินคาของเกษตรกรสูเ กษตรอุตสาหกรรม
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1.3 กรอบแนวคิดในการกําหนดแนวทางการพัฒนา
1.3.1) พัฒนาศักยภาพบุคลากร พนักงานสํานักงานฯ สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัด
เกี่ยวกับการวิเคราะหขอมูลปญหา และการจัดทําแผนพัฒนาเกษตรกรรม
จากการรวบรวม วิเคราะหขอมูลผลการดําเนินงานของสภาเกษตรกรแหงชาติใน
รอบ 4 ป ที่ ผ า นมา ช ว งป 2556 - ป 2559 สภาเกษตรกรจั ง หวั ด และสํ า นั ก งานสภา
เกษตรกรจังหวัดไดดําเนินโครงการ/กิจกรรมสําคัญตามยุทธศาสตรของสภาเกษตรกรแหงชาติ
ป 2556 - 2559 ไดแก โครงการจัดตั้งและสรางเครือขายสภาเกษตรกรระดับตําบล และ
ระดั บ อํา เภอ โครงการพั ฒ นาศั ก ยภาพสิน คา เกษตร โครงการสื่อ สารงานสภาสู ป ระชาชน
โครงการสรางความเขมแข็งแกเกษตรกรและองคก รเกษตรกร โครงการยกระดั บความคิด
ติดอาวุธทางปญญาสรางสัมมาชีพทั่วแผนดิน ซึ่งไดเกษตรกรสัมมาชีพตนแบบอยางนอย 2 ราย
ในทุกจังหวัด สามารถนําไปเผยแพรถายทอดองคความรูแกเกษตรกรอื่น และตอยอดดําเนิน
โครงการในอนาคต อยางไรก็ตามการดําเนินโครงการบางโครงการควรตองพัฒนาศักยภาพ
ไดแก โครงการสนับ สนุนนโยบายรัก ษาเสถีย รภาพราคาสินคาเกษตรและแกไ ขปญ หาดาน
การเกษตรอื่ น ๆ ซึ่ ง มี ก ารจั ด ทํ า ข อ เสนอแนวทางพั ฒ นาแก ไ ขป ญ หาด า นการเกษตรเสนอ
หนวยงานรับผิดชอบในจังหวั ด สวนปญ หาที่ เกินขีดความสามารถของจังหวัด เสนอไปที่สภา
เกษตรกรแหงชาติ เพื่อสงกรม กระทรวง นายกรัฐมนตรี หรือสภานิติบัญญัติแหงชาติ เพื่อให
ดําเนินการแกไขปญหาตอไป ซึ่งการรวบรวมขอเท็จจริงของปญหา นํามาวิเคราะหเพื่อจัดทํา
ขอเสนอเชิงนโยบายที่มีสาระสําคัญครบถวน พรอมขอเสนอแนวทางแกไขอาจยังไมชัดเจน และ
บางปญหาของเกษตรกรซึ่งเปนปญหาเรงดวนทางวิชาการเกษตร เชน โรคแมลงระบาด หากมี
ชองทางสื่อสารระหวางสํานักงานสภาเกษตรกรจังหวัดกับเกษตรกรเครือขายจะเกิดประโยชนใน
การแกป ญ หารวดเร็วขึ้น ประกอบกั บ ได มีก ารดํ า เนินโครงการจั ด ทําแผนแมบ ทเพื่อพั ฒนา
เกษตรกรรมระดับตําบล ซึ่งการจัดทําแผนฯเปนภารกิจสําคัญของสภาเกษตรกร โดยบุคลากร
สํานักงานสภาเกษตรกรจังหวัดที่บรรจุแตงตั้งใน 4 ปที่ผานมา มีคุณวุฒิที่แตกตางและมาจาก
หลากหลายหนวยงาน ยังขาดประสบการณและความเชี่ยวชาญเฉพาะดานในการรวบรวมขอมูล
วิเคราะหขอมูล จัดทําแผนพัฒนาเกษตรกรรมตําบลที่มีคุณภาพ จึงควรมีการพัฒนาศักยภาพ
ของบุคลากรสํานักงานฯ และสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดที่มหี นาที่รับผิดชอบจัดทําแผนฯ
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1.3.2) ความสอดคลองกับนโยบายและยุทธศาสตรของรัฐที่เกี่ยวของ
รัฐบาลไดจัดทํากรอบยุ ทธศาสตรระยะ 20 ป (พ.ศ. 2560-พ.ศ. 2579)
โดยกําหนดยุทธศาสตรดานการสรางขีดความสามารถในการแขงขันของภาคการเกษตร พัฒนา
สินคาเกษตรและอาหารที่มีศักยภาพในการแขงขันเพื่อสรางรายไดและความมั่นคงดานอาหาร
ของประเทศ และสงเสริมใหเกษตรกรรายยอยปรับไปสูการทําการเกษตรที่ยั่งยืน เปนมิตรกับ
สิง่ แวดลอม และรวมกลุมเกษตรกรในการพัฒนาอาชีพที่เขมแข็ง สวนแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-พ.ศ. 2564) มุง พัฒนาการเกษตรสูความเปนเลิศดาน
อาหาร โดยจัด ระบบการผลิตใหส อดคลองกั บ ศัก ยภาพพื้นที่ และความตองการของตลาด
สงเสริมการรวมกลุมการผลิตทางการเกษตร การสรางโอกาสในการเขาถึงนวั ตกรรมและ
เทคโนโลยี ที่ทั น สมั ย การเพิ่ ม มูล ค า ผลผลิ ต ภาคเกษตร สว นแผนพั ฒ นาการเกษตรในช ว ง
แผนพั ฒ นาเศรษฐกิ จ และสั ง คมแห ง ชาติ ฉบั บ ที่ 12 (พ.ศ. 2560 – พ.ศ. 2564) ซึ่ ง มี
ยุทธศาสตรสรางความเขมแข็งใหกับเกษตรกรและสถาบันเกษตรกร โดยมุงพัฒนาองคความรู
ของเกษตรกรสูเกษตรกรมืออาชีพ รวมทั้งมียุทธศาสตรเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันภาค
เกษตรดวยเทคโนโลยีและนวัตกรรม นอกจากนั้นไดพิจารณาแผนแมบทเพื่อพัฒนาเกษตรกรรม
พ.ศ. 2560 – 2564 ซึ่งกําหนดยุทธศาสตรการพัฒนาทรัพยากรบุคคลและความเขมแข็ งของ
กลุม/องคกรตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง รวมทั้งสรางเครือขายองคกรเกษตรกร
ตลอดจนไดมีการกําหนดกลยุทธสรางความเปนธรรมดานราคาผลผลิตทางเกษตรกรรม โดยมี
เป า หมายให เ กษตรกรสามารถแปรรู ป ผลผลิ ต เพื่ อ สร า งมู ล ค า เพิ่ ม เป น การทํ า เกษตร
อุตสาหกรรมที่มกี ารเชื่อมโยงตัง้ แตการผลิต การแปรรูป และการตลาด
ดั งนั้น จึงกํ าหนดแนวทางการพั ฒนาตามยุ ทธศาสตรสภาเกษตรกรแหงชาติ
ป 2560 - ป 2564 โดยมุงสรางความเขมแข็งแกเกษตรกรและองคกรเกษตรกร โดยเฉพาะ
การรวมเกษตรกรรรายยอยที่ผลิตสินคาเกษตรชนิดเดียวกันเปนองคกรเกษตรกรรายสินคา เพื่อ
มุงใหเกิดการแปรรูปเพิ่มมูลคาสินคาเกษตร โดยใชเทคโนโลยีและนวัตกรรม ในสวนของเกษตรกร
สมาชิกก็มุงใหเกิดความเขมแข็งดานการจัดการฟารม เพื่อเกษตรกรสามารถพึ่งตนเองได
1.3.3) การพัฒนาเกษตรอุตสาหกรรม
การผลิตสินคาเกษตรที่ผ านมา เกษตรกรรายยอยผลิตและจําหนายผลผลิ ต
ในรูปวัตถุดิบใหแกพอคาเจาของโรงงานอุตสาหกรรมนําไปแปรรูปแลวดําเนินการสงออก เชน
ขาว มันสํ าปะหลั ง ออย ยางพารา ปาลมน้ํามัน เปนตน ทําใหเกษตรกรรายยอยผูผลิตไดรับ
ผลตอบแทนนอย บางฤดูกาลถูกกดราคารับซือ้ หักคุณภาพสินคาไมตรงตามที่โรงงานกําหนด ยิ่ง
ทําใหรายไดนอยลงอีก แนวคิดการพัฒนาเกษตรอุตสาหกรรมเปนการสงเสริมใหเกษตรกรรายยอย
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ที่ผลิตสินคาเกษตรชนิดเดียวกัน รวมกลุมสรางความเขมแข็ง เพื่อแปรรูปวัตถุดิบสินคาเกษตร
เพิ่มมูลคา ซึ่งการรวมตัวในแนวคิดเกษตรอุตสาหกรรมนี้ จะทําใหเกษตรกรรายยอย สมาชิกกลุม
เปนเจาของโรงงานแปรรูปดวย นอกจากเดิมในฐานะผูขายวัตถุดิบเทานั้น จึงจะทําใหมีรายไดเพิ่ม
จากการขายผลผลิตแปรรูป
1.3.4) การมีสวนรวมของภาคีภ าคสวนตางๆ สนับ สนุนการดํ าเนินการของสภา
เกษตรกรและสํานักงานสภาเกษตรกร
โดยที่สภาเกษตรกรทําหนาที่เชื่อมโยงนําปญหาความเดือดรอนของเกษตรกรไป
เสนอใหภาครัฐดําเนินการชวยเหลือแกไขปญหาและพัฒนาการเกษตร ดังนั้นสภาเกษตรกรและ
สํานักงานสภาเกษตรกร ทั้งระดับชาติ และระดับจังหวัดตองมีกระบวนการรับรูขอเท็จจริงของ
ปญหา นํามาวิเคราะห สังเคราะห จัดทําขอเสนอแนวทางแกไขปญหาและพัฒนาการเกษตรใน
กรณีปญหาเรงดวน หรือกรณีการแกไขปญหาเพื่อจัดทําโครงการแกไขปญหาระยะกลาง หรือ
จั ด ทํ า ข อ เสนอออกกฎหมาย หรื อ ปรั บ ปรุ ง กฎหมายที่ มี ผ ลกระทบต อ เกษตรกร ดั ง นั้ น ทั้ ง
กระบวนการรับรูขอเท็จจริงปญหา และความตองการจากเกษตรกร ควรหารือความเปนไปได
ของขอเสนอแกไขปญหาจากหนวยงานที่เกี่ยวของกอนการจัดทําขอเสนอ เพราะเมื่อถึงขั้นตอน
การจัด ทําโครงการเพื่อพั ฒนาแกไ ขปญ หาตอ งประสานกับ หนวยงานที่รับ ผิดชอบเรื่องนั้นๆ
ดําเนินการ อีกทั้งในกรณีที่กําหนดแนวทางสรางความเขมแข็งแกเกษตรกรและองคกรเกษตรกร
เพื่อแปรรูปเพิ่มมูลคาสูเกษตรอุตสาหกรรมควรประสานหนวยงานและภาคี ภาคสวนที่เกี่ยวของ
เชน องคก ารปกครองสวนทองถิ่ น (อปท.) หนวยงานในสั งกัด กระทรวงเกษตรและสหกรณ
สถาบันการศึกษา พาณิชยจังหวัดและอุตสาหกรรมจังหวัด รวมทั้งภาคเอกชน รวมปฏิบัติงาน
ตลอดหวงโซอุปทาน ตั้งแตการผลิต แปรรูป และการตลาด
1.3.5) การสรางความเขมแข็งแกเกษตรกรและองคกรเกษตรกร
การพัฒนาภาคการเกษตรที่ผานมาภาครัฐมีนโยบายชวยเหลือเกษตรกร ซึ่งถือ
วาสวนใหญเปนเกษตรกรรายยอย ยากจน ดอยโอกาสเสียเปรียบกลุมบุคคลอื่น ขาดโอกาสใน
การเขาถึงทรัพยากรการผลิตองคความรู สินเชื่อ เปนตน แตมาตรการและโครงการตางๆ ยังไม
สามารถแกไขปญหาได ดังนัน้ จึงควรสรางความเขมแข็งแกเกษตร และองคกรเกษตรกร โดยใน
สวนความเขมแข็งของเกษตรกร คือ มุงใหเกษตรกรสามารถพึ่งตนเองได ลดการพึ่งพาปจจัย
ภายนอก ที่สําคัญคือ สนับสนุนองคความรูเทคโนโลยีการเกษตรสมัยใหมรวมกับภูมิปญญาที่มี
เดิมในทองถิ่นใหสามารถเปนผูจัดการฟารม ตั้งแตมีโอกาสเขาถึงขอมูลดานการตลาด สามารถ
วางแผนการผลิต ดําเนินการผลิตที่สามารถลดตนทุน ใชกรรมวิธีผลิตที่แตกตาง เพื่อพัฒนา
คุณภาพสินคา เพิ่มปริมาณผลผลิต ลดตนทุนการผลิต และเพิ่มมูล คา ในสวนของการสราง
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ความเขมแข็งขององคกรเกษตรกร ที่ผานมามีการรวมตัวเกษตรกรจัดตั้งกลุมอาชีพ วิสาหกิจ
ชุมชน กลุมเกษตรกร และสหกรณภาคการเกษตรจํานวนมาก แตสวนใหญจะดําเนินธุรกิจให
เงินกู และจัดหาสินคาเกษตรมาจําหนายแกสมาชิกเปนหลัก จึงควรจะพัฒนาศัก ยภาพของ
คณะกรรมการ และฝายจัดการองคกรดานการดําเนินธุรกิจ เพื่อสามารถดําเนินธุรกิจองคกร
เกษตรกรใหบริการแกเกษตรกรสมาชิกครบวงจร ตั้งแตธุรกิจสงเสริมพัฒนาอาชีพ สินเชื่อ รวม
ซื้อ แปรรูป และการตลาด โดยเฉพาะธุ รกิจดานการตลาดและแปรรูป จะชวยแกปญหาขาย
สินคาไดราคาต่ําใหแกสมาชิก
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สวนที่ 2
ประเมินสถานการณขององคกรและผลการ
ดําเนินงานตามยุทธศาสตรสภาเกษตรกร
แหงชาติ ป 2556 – 2559
2.1) การประเมินสภาพแวดลอมภายในองคกร
ตั้งแตพระราชบัญญัติสภาเกษตรกรแหงชาติ พ.ศ. 2553 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา
มีผลบังคั บใชเมื่อวั นที่ 19 พฤศจิกายน 2553 กํ าหนดใหปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ
ทําหนาที่เลขาธิการสภาเกษตรกรแหงชาติ และหัวหนาสํานักงานสภาเกษตรกรกรุงเทพมหานคร
และใหเกษตรและสหกรณจังหวัด ทําหนาที่หัวหนาสํานักงานสภาเกษตรกรจังหวัด โดยในชวงบท
เฉพาะกาลนี้ กระทรวงเกษตรและสหกรณดํ าเนินการในเรื่องใหไดมาซึ่งสมาชิก สภาเกษตรกร
จังหวัด สมาชิกสภาเกษตรกรแหงชาติ จึงจัดใหมีการเลือกตั้งผูแทนเกษตรกรระดับตางๆ รวมทั้ง
เตรียมความพรอมสํานักงานสภาเกษตรกรจังหวัดเบื้องตน ไดแก เครื่องมืออุปกรณสํานักงานฯที่
จําเปน ตอมาหลั งสิ้นสุ ดบทเฉพาะกาล สํ านักงานสภาเกษตรกรแหงชาติ รับมอบภารกิจจาก
กระทรวงเกษตรและสหกรณ เมื่ อวั นที่ 16 พฤศจิ ก ายน 2555 มุ งเตรี ย มความพร อมก อน
ขับเคลื่อนงานตอไป จากนั้นในปงบประมาณ 2557 ดําเนินการขับเคลื่อนงาน และปงบประมาณ
2558 ดําเนินการขยายงานในพื้นที่ สวนปงบประมาณ 2559 ดําเนินการสานงานอยางตอเนื่อง
ทั้งนี้ไดประเมินสภาพแวดลอมภายในองคกรของสภาเกษตรกรแหงชาติ และสภาเกษตรกรจังหวัด
ตั้งแตปงบประมาณ 2556 – ป 2559 ในประเด็นที่เกี่ยวของ ดังนี้
2.1.1) โครงสรางขององคกร
ตามพระราชบัญญัติสภาเกษตรกรแหงชาติ พ.ศ. 2553 กําหนดโครงสรางของ
องคกรไว 2 ระดับ ไดแก สภาเกษตรกรแหงชาติ และสภาเกษตรกรจังหวัด รวมทั้งมีสํานักงานสภา
เกษตรกรแหงชาติ รับผิดชอบงานดานธุ รการ และทําหนาที่เปนเลขานุการของสภาเกษตรกร
แหงชาติ ตลอดจนมีสํานักงานสภาเกษตรกรจังหวัด รับผิดชอบงานดานธุรการ และทําหนาที่เปน
เลขานุการของสภาเกษตรกรจังหวัด
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1) สภาเกษตรกรแหงชาติ ประกอบดวย สมาชิก 3 ประเภท ไดแก ประธานสภา
เกษตรกรจั งหวั ด 77 คน ตั วแทนองค กรเกษตรกรด านพื ช ด านสั ตว ด านประมง และด าน
เกษตรกรรมอื่ น ๆ 16 คน และผู ท รงคุ ณ วุ ฒิ 7 คน รวม 100 คน มี อํ า นาจหน า ที่ เ สนอ
คณะรัฐมนตรีเพื่อกําหนดนโยบายตางๆ ไดแก สงเสริมพัฒนาความเขมแข็งแกเกษตรกร องคกร
เกษตรกร การสงเสริมและพัฒนาการทําเกษตรผสมผสาน เกษตรธรรมชาติ ไรนาสวนผสมและ
เกษตรกรรมรูปแบบอื่นๆ การแกปญหาของเกษตรกร การพัฒนาเกษตรกรรม การสนับสนุน
การวิ จั ย และพั ฒ นาองค ค วามรู ผลผลิ ต ทางเกษตรกรรม รวมทั้ ง เสนอแผนแม บ ทต อ
คณะรัฐมนตรี
2) สภาเกษตรกรจังหวัดทุกจังหวัด ประกอบดวย ผูแทนเกษตรกรที่มาจากการ
เลือกตั้ง จังหวั ดละไมนอยกวา 16 คน ทั้งนี้ จังหวั ด ที่ มีอําเภอมากกวา 16 อําเภอ ใหเ พิ่ม
จํานวนผูแ ทนเกษตรกรที่มาจากการเลือกตั้งในจังหวัด นั้นใหเทากับจํานวนอําเภอ นอกจากนั้นมี
ผูท รงคุ ณวุ ฒิดานพืช สั ตว ประมง และเกษตรกรรมอื่นๆ อีก 5 คน มีบ ทบาทหนาที่ใ นการ
พัฒนาและสรางความเขมแข็งแกเกษตรกร และองคกรเกษตรกรในจังหวัด เสนอแผนพัฒนา
เกษตรกรรมจั ง หวั ด ต อ สภาเกษตรกรแห ง ชาติ เพื่ อ บู ร ณาการเป น แผนแม บ ท เพื่ อ พั ฒ นา
เกษตรกรรมเสนอคณะรัฐมนตรีตอไป เสนอปญหาและแนวทางพัฒนาภาคเกษตรกรรม รวมทั้ง
ใหคําปรึกษาและขอแนะนําแกเกษตรกร หรือองคกรเกษตรกร
3) คณะกรรมการประจําสภาเกษตรกรแหงชาติ และคณะทํางานประจําสภา
เกษตรกรจังหวัด
เพื่อใหการดําเนินงานของสภาเกษตรกรแหงชาติ ซึ่งประกอบดวยสมาชิก
จํานวน 100 คน สามารถปฏิบัติงานในการแกไขปญหาและพัฒนาการเกษตรดานตางๆใหแก
เกษตรกรไดอยางมีประสิทธิภาพ จึงไดสรางกลไกการปฏิบัติงาน โดยแตงตั้งคณะกรรมการ
ประจําสภาเกษตรกรแหงชาติ จํานวน 15 คณะ ดังนี้
1) คณะกรรมการกิจการสภาเกษตรกรแหงชาติ
2) คณะกรรมการดานยุทธศาสตร การขับเคลื่อนแผนพัฒนาเกษตรกรรม
และงบประมาณ
3) คณะกรรมการสงเสริมและพัฒนาศักยภาพในการแขงขันทางการเกษตร
สิทธิเกษตรกร สิทธิที่ดินทํากิน สิทธิการเขาถึงแหลงเงินทุน และหนี้สิน
ของเกษตรกร
4) คณะกรรมการดานการเกษตรตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
5) คณะกรรมการพัฒนาเกษตรกร องคกรเกษตรกรและเครือขาย
6) คณะกรรมการดานขาว
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7) คณะกรรมการดานยางพารา
8) คณะกรรมการดานพืชไร
9) คณะกรรมการดานพืชสวน
10) คณะกรรมการดานปาลมน้ํามันและพืชพลังงาน
11) คณะกรรมการดานปศุสัตว
12) คณะกรรมการดานประมง
13) คณะกรรมการดานเกษตรกรรมอื่นๆ
14) คณะกรรมการดา นทรั พยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล อม การพั ฒนา
แหลงน้ําและจัดระบบชลประทานเพื่อเกษตรกรรม
15) คณะกรรมการดานกิจการเกษตรระหวางประเทศ
ทั้งนี้ คณะกรรมการคณะแรกดําเนินการสนับสนุนกิจการของสภาเกษตรกร
แห ง ชาติ คณะที่ ส องทํ า หน า ที่ เ กี่ ย วกั บ การของบประมาณประจํ า ป ขั บ เคลื่ อ นการจั ด ทํ า
แผนพัฒนาเกษตรกรรมระดับตางๆ สวนคณะกรรมการอีก 13 คณะ มีหนาที่ศึกษาวิเคราะห
สภาพปญหาและจัดทําขอเสนอเพื่อพัฒนาแกไขปญหาเชิงนโยบายดานการเกษตรที่แตละคณะ
รับผิดชอบ
ในสวนของสภาเกษตรกรจังหวัด มีการแตงตั้งคณะทํางานเพื่อทําหนาที่ศึกษา
วิเ คราะหส ภาพป ญ หา และจัด ทําข อเสนอเพื่อ พั ฒนาแก ไ ขป ญ หาในพื้ นที่ หรือ ขอเสนอเชิ ง
นโยบาย ตามความเหมาะสมกั บ สภาพพื้ น ที่ แ ต ล ะจั ง หวั ด เช น คณะทํ า งานด า นปศุ สั ต ว
คณะทํางานดานพืชไร คณะทํางานดานพืชสวน คณะทํางานดานสิทธิที่ดินทํากิน และหนี้สิน
เกษตรกร เปนตน
4. การจัดตัง้ และสรางเครือขายสภาเกษตรกรระดับตําบล และระดับอําเภอ
เนื่องจากการดําเนินงานของสภาเกษตรกรครอบคลุมพื้นที่ หมูบาน ตําบล
และอําเภอตางๆ ในการที่สภาเกษตรกรเปนองคกรตัวแทนสะทอนปญหา แนวทางการแกไข
ปญหาและการพั ฒนาการเกษตรจากพื้นที่ตองทั่วถึง ครอบคลุ ม ไดขอมูลที่ถู กตอง รวดเร็ว
สามารถขับเคลื่อนงานไดอยางมีประสิท ธิภาพเปนประโยชนสภาเกษตรกรแหงชาติจึงไดกําหนด
ระเบียบสภาเกษตรกรแหงชาติ วาดวยการจัดตัง้ เครือขายสภาเกษตรกร พ.ศ. 2556 ขึ้น โดยมี
คณะผูปฏิบัติงานสภาเกษตรกรระดับตําบล และคณะผูปฏิบัติงานสภาเกษตรกรระดับอําเภอ
ดังนี้
4.1) คณะผู ป ฏิ บั ติ ง านสภาเกษตรกรระดั บ ตํ า บล ประกอบด ว ย ผู แ ทน
เกษตรกรระดั บ หมู บ า นทุ ก หมู บ า นในตํ า บลนั้ น ๆ โดยสภาเกษตรกรจั ง หวั ด แต ง ตั้ ง ผู แ ทน
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เกษตรกรระดับตําบลคนหนึ่ง ซึ่งไดรับเลือกจากที่ประชุมคณะผูปฏิบัติงานระดับตําบลนั้น เปน
ประธานคณะผูปฏิบัติงานสภาเกษตรกรระดับตําบล
4.2) คณะผู ป ฏิ บั ติ ง านสภาเกษตรกรระดั บ อํ า เภอ ประกอบด ว ย ผู แ ทน
เกษตรกรระดับตําบลทุกตําบลในอําเภอนั้นๆ โดยมีผูแทนเกษตรกรอําเภอ เปนประธานคณะ
ผูป ฏิบัติงานสภาเกษตรกรระดับอําเภอ
การจัดตั้งเครือขายสภาเกษตรกรระดับตําบล และระดับอําเภอชวงเริ่มแรกใน
ปงบประมาณ 2557 และปงบประมาณ 2558 คณะผูปฏิบัติงานสภาเกษตรกรระดับตําบล
และระดับ อําเภอ ไดรับจัด สรรงบประมาณจากสํานักงานสภาเกษตรกรแหงชาติเ พื่อประชุม
หารือปฏิบัติงานตามอํานาจหนาที่ เชน จัดเก็บขอมูลดานการเกษตรในพื้นที่ ขอมูลวิธีการผลิต
ตนทุนและรายไดจากการผลิต จัดทําขอเสนอแผนพัฒนาเกษตรกรรมตําบล หรืออําเภอแลวแต
กรณี รวมทั้งแจงขอมูลปญหาเรงดวนทางการเกษตรในทองที่ใหหนวยงานรับผิดชอบแกไข ซึ่งมี
หลายจั งหวั ด นํ า ขอ เสนอป ญ หาความต อ งการที่ ไ ดจ ากการประขุ มเครือ ขา ยนํา ไปประสาน
หนวยงานชวยแกไขปญหาแกเกษตรกร เชน สํานักงานสภาเกษตรกรจังหวัดลําปางนํา ขอเสนอ
ปญหาเกษตรกรผูป ลูกขาวโพดเลีย้ งสัตว ตองซือ้ เมล็ดพันธุขาวโพดลูกผสมจากบริษัทราคาแพง
สํานักงานฯ ซึ่งประสานงานกับศูนยวิจัยพืชไรตากฟา จังหวัดนครสวรรคไป ถายทอดความรูการ
จัดทําแปลงสาธิตฝกปฏิบัติในการผสมพันธุขา วโพด ไดเมล็ดพันธุขาวโพดลูกผสม ต นทุนต่ํากวา
บริษัทเอกชน สวนจังหวัดนครศรีธรรมราช ประสานหนวยงานที่มีองคความรู จัดอบรมมุงให
เกษตรกรชาวสวนยางพารา สวนไมผลและนาขาวที่ประสบปญหาราคาผลผลิต ประกอบอาชีพ
เสริม เชน ปลูกไมแซมในสวนยาง เลี้ยงเปดเนื้อ ไกพันธุพื้นเมือง ทั้งนี้ตอมาในปงบประมาณ
2559 มีขอจํากัดดานงบประมาณเพื่อจัดการประชุมเครือขาย ในโอกาสตอไปสํานักงานสภา
เกษตรกรจังหวั ด ควรปรับ วิธีการสงเสริมแนะนําเขาถึงเกษตรกรเครือขายอยางใกลชิด ให
ตระหนักถึงประโยชนที่จะไดจากการประชุมหารือรวมกัน เพื่อแกไขปญหาของเกษตรกรเองแม
ไมมีงบประมาณสนับสนุน จะเห็นไดวาสภาเกษตรกรแหงชาติไดกําหนดกลไก การปฏิบัติงาน
เชื่อมโยงตั้งแตสภาเกษตรกรแหงชาติ ไปยังสภาเกษตรกรจังหวัดและเครือขายสภาเกษตรกร
ระดับอําเภอ และระดับตําบล
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2.1.2) ระบบการปฏิบัติงาน
ระบบการปฏิบัติงานมีการเชื่อมโยงการปฏิบัติงานจากสภาเกษตรกรแหงชาติ
สภาเกษตรกรจังหวัด เครือขายสภาเกษตรกรระดับอําเภอ และระดับตําบลจากบนลงลาง เพื่อ
ถ า ยทอดนโยบาย/ยุ ท ธศาสตร ก ารปฏิ บั ติ ง าน และเผยแพร ข อ มู ล ข า วสารลงสู เ กษตรกร
ในขณะเดีย วกั นก็ มีก ารเชื่อมโยงการปฏิบัติงานรับ ขอมูล ความเดือดรอนจากเกษตรกรผาน
เครื อ ข า ยสภาเกษตรกรระดั บ ตํ า บล และระดั บ อํ า เภอไปสู ส ภาเกษตรกรจั ง หวั ด และสภา
เกษตรกรแหงชาติจากลางสูบนเชนเดียวกัน โดยสภาเกษตรกรแหงชาติมีกลไกคณะกรรมการ
15 คณะ และสภาเกษตรกรจังหวัดมี ค ณะทํางานประจําสภาเกษตรกรจังหวัด นอกจากนั้น
สํานักงานสภาเกษตรกรแหงชาติทําหนาที่เลขานุการและรับ ผิดชอบงานดานธุรการของสภา
เกษตรกรแหงชาติ สวนสํานักงานสภาเกษตรกรจังหวัด ทําหนาที่เลขานุการและรับผิดชอบงาน
ธุรการของสภาเกษตรกรจังหวัด อยางไรก็ตามสํานักงานสภาเกษตรกรจังหวัด และสํานักงาน
สภาเกษตรกรแหงชาติยังขาดระบบการจัดเก็บขอมูล วิเคราะห และสั งเคราะหขอมูล เพื่อจัดทํา
ฐานขอมูล ดานการเกษตรอยางเปนระบบ โดยปจจุบัน มีการประสานขอมูล จากหนวยงานที่
เกี่ยวของในพื้นที่เพื่อใชประโยชน รวมทั้งจัดเก็บขอมูลเฉพาะในบางเรื่องที่ตองการใชประโยชน
ในการแกไขปญหาพัฒนาการเกษตรตามความตองการของแตละพืน้ ที่ซึ่งแตกตางกัน
2.1.3) งบประมาณ
ในปงบประมาณ 2556 สํานัก งานสภาเกษตรกรแหงชาติ ไดรับการจัดสรร
งบประมาณหลังสิ้นสุดบทเฉพาะกาลจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ รวม 470.19 ลานบาท
แยกเปนงบประมาณที่ไดรับจัดสรรจากสํานักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ 218.11
ลานบาท และงบประมาณเงินสํารองจายเพื่อกรณีฉุกเฉิน (งบกลาง) จํานวน 250.07 ลานบาท
ซึ่งผลการเบิกจายถึงสิ้นปงบประมาณ 2556 มีงบประมาณคงเหลือ จํานวน 102.76 ลานบาท
โดยเงินคงเหลือของสํานักงานสภาเกษตรกรจังหวัดใด สามารถนําไปใชดําเนินงานของจังหวัด
นั้นในปตอไป
สว นในป ง บประมาณ 2557 สํ า นั ก งานสภาเกษตรกรแห ง ชาติ ได รั บ การ
จั ด สรรงบประมาณ จํ า นวน 488.36 ล า นบาท และงบประมาณคงเหลื อ จากป 2556
อีกจํานวน 102.76 ลานบาท รวมงบประมาณเพื่อดําเนินงานในป 2557 จํานวน 593.46
ลานบาท ซึ่งเงินงบประมาณหมวดรายจายอื่นไดนําไปดําเนินโครงการตามนโยบาย/ยุทธศาสตร
สภาเกษตรกรแหงชาติ จํานวน 5 โครงการ โดยสิ้นปงบประมาณ 2557 มีเงินคงเหลือ จํานวน
101.93 ลานบาท
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ในปงบประมาณ 2558 สํานัก งานสภาเกษตรกรแหงชาติไ ดรับการจัดสรร
งบประมาณ จํานวน 539.39 ลานบาท และงบประมาณคงเหลือจากปงบประมาณ 2557
จํานวน 101.93 ลานบาท รวมงบประมาณเพื่อใชดําเนินงานในปงบประมาณ 2558 จํานวน
614.61 ลานบาท โดยปงบประมาณ 2558 ไดรับจัดสรรงบประมาณเฉพาะงบบุคลากร และ
งบดําเนินงาน ซึ่งไดนําไปดําเนินกิจกรรมหลักขับเคลื่อ นงานตามนโยบาย/ยุทธศาสตรของสภา
เกษตรกรแหงชาติ 5 กิจกรรม เมื่อสิ้นปงบประมาณ 2558 มีเงินคงเหลือ จํานวน 105.04
ลานบาท
ในป ง บประมาณ 2559 สํ า นั ก งานสภาเกษตรกรแห ง ชาติ ไ ด รั บ จั ด สรร
งบประมาณ จํานวน 396.26 ลานบาท และงบประมาณคงเหลือจากปงบประมาณ 2558
จํ า นวน 105.04 ล า นบาท รวมงบประมาณเพื่ อ ใช จ า ยในป ง บประมาณ 2559 จํ า นวน
501.31 ลานบาท โดยนําไปขับเคลื่อนงานตามนโยบายและยุทธศาสตรสภาเกษตรกรแหงชาติ
จํานวน 2 โครงการ และ 2 กิจกรรม
การจัดสรรงบประมาณจากสํานักงานสภาเกษตรกรแหงชาติ ใหแกสํานักงาน
สภาเกษตรกรจังหวัดไดจัดสรรเปนงบประมาณแบบ Lum sum โดยสภาเกษตรกรแหงชาติ
กําหนดหลักเกณฑการจัดสรร เชน จํานวนตําบล/อําเภอ จํานวนเกษตรกร ของแตละจังหวัด
เปนตน

สรุป สํานักงานสภาเกษตรกรแหงชาติ มีงบประมาณดําเนินการในปงบประมาณ
2556 ปงบประมาณ 2557 และปงบประมาณ 2558 จํานวนเพิ่มขึ้นตามลําดับ จาก 470
ลานบาท 593 ลานบาท และ 614 ลานบาท แตในปงบประมาณ 2559 มีงบประมาณเพื่อใช
จายลดลงเหลือ 539 ลานบาท นอกจากนั้น ในปงบประมาณ 2556 ปงบประมาณ 2557 และ
ปงบประมาณ 2558 มีเงินเหลือปละประมาณ 100 ลานบาทเศษ เพื่อใชจายในปงบประมาณ
ตอไป ในขณะที่ปงบประมาณ 2559 สํานักงานสภาเกษตรกรแหงชาติไดติดตามเรงรัดการใช
จายเงิ นงบประมาณประจํ าป ของสํ านั กงานสภาเกษตรกรจั งหวั ดอย างเข มข น ให เป นไปตาม
เปาหมายการเบิกจายของรัฐบาล ซึ่งหากไมมีเงินเหลือ หรือมีเงินเหลือนอยเมื่อสิ้นปงบประมาณ
2559 จะทําใหการบริหารจัดการงบประมาณป 2560 ตองดําเนินการดวยความประหยัด
2.1.4) บุคลากร
ในปงบประมาณ 2556 หลังสิ้นสุ ดบทเฉพาะกาล สํ านัก งานสภาเกษตรกร
แหงชาติรับมอบงานจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2555 สภา
เกษตรกรแหงชาติไดแตงตั้งคณะกรรมการพนักงานสํานักงานสภาเกษตรกรแหงชาติ เพื่อสรร
หาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเขาดํารงตําแหนงตางๆ ตามบทเฉพาะกาลของขอบังคับสภา
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เกษตรกรแหงชาติ วาดวยการบริหารงานบุคคล เพื่อใหไดพนักงานมาปฏิบัติงาน ในชวงแรกซึ่ง
กําหนดกรอบอัตรากําลังตามความจําเปน และปริมาณงานชวงแรก จังหวัดขนาดเล็ก 5 อัตรา
ขนาดกลาง 6 อัตรา และขนาดใหญ 7 อัตรา รวมทั้งสิ้น 491 อัตรา แยกเปนบุค ลากรใน
สํานักงานสภาเกษตรกรแหงชาติ 46 อัตรา และบุคลากรในสํานักงานสภาเกษตรกรจังหวัด
77 จังหวัด 445 อัตรา ตอมาในปงบประมาณ 2559 สภาเกษตรกรแหงชาติไดมีมติใหเพิ่ม
อัต รากํ าลั ง พนั ก งานเพิ่ม ขึ้ น จั งหวั ด ละ 1 อั ตรา รวม 77 อั ต รา ในป ง บประมาณ 2559
มีจํานวนพนักงาน รวม 492 อัตรา
พนักงานที่สรรหาบรรจุแตงตั้งตามบทเฉพาะกาลของขอบังคับสภาเกษตรกร
แหงชาติ วาดวยการบริหารงานบุคคลในปงบประมาณ 2556 เปนการเรง สรรหาบุคลากรมา
ปฏิบัติงาน พนักงานจึงมาจากหลายหนวยงาน มีประสบการณทํางานที่แตกตางกัน เชน จาก
หนวยงานราชการ องคกรปกครองสวนทองถิ่น ภาคเอกชน และองคกรภาคเอกชน นอกจากนั้น
มีวุฒิการศึกษาดานตางๆ หลากหลาย ทําใหพนักงานตองมาศึกษาเรียนรูการปฏิบัติงานของ
สภาเกษตรกรแหงชาติ สภาเกษตรกรจังหวัด สํานักงานสภาเกษตรกรแหงชาติ สํานักงานสภา
เกษตรกรจังหวัด แลวแตกรณี ตองสรางความเขาใจการปฏิบัติงานรวมกันในทิศทางเดียวกัน
อนึ่งจากการที่สํ านัก งานสภาเกษตรกรแหงชาติเ ปนหนวยงานใหม บุค ลากรที่ส รรหาบรรจุ
แตงตั้งครั้งแรกในตําแหนงหัวหนาสํานักงานสภาเกษตรกรจังหวัด ผูอํานวยการสํานัก หัวหนา
สวน/ฝาย มาจากหนวยงานตางๆ ซึ่งมีอายุสวนใหญประมาณ 40 ปขึ้นไป สวนพนักงานระดับ
ปฏิบัติการบรรจุจากผูจบปริญญาตรี ซึ่งอายุประมาณ 25 ป สิ่งที่ควรคํานึงในอนาคต คือ การ
ขาดชวงพนักงานซึ่งเติบโตรับตําแหนงแทนจากผูเกษี ยณอายุ อีกทั้งขาดแคลนพนักงานในสาย
งานที่เชี่ยวชาญเฉพาะดาน เชน ดานสารสนเทศ ดานกฎหมาย ดานทรัพยากรบุคคล เปนตน
2.1.5) วิสัยทัศนและยุทธศาสตร
ในปงบประมาณ 2556 สภาเกษตรกรแหงชาติไ ดกํ าหนดยุ ท ธศาสตรส ภา
เกษตรกรแห ง ชาติ ป 2556-2559 เพื่ อ เป น แนวทางการปฏิ บั ติ ง านให เ ป น ไปในทิ ศ ทาง
เดียวกัน
วิสัยทัศน : สภาเกษตรกรแหงชาติ เปนสถาบันของเกษตรกร มุงสรางความ
เปนธรรม และมั่นคงในอาชีพเกษตรกรรม ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ประเด็นยุทธศาสตร 6 ประเด็นยุทธศาสตร ไดแก
1) สรางศรัทธาและความเชื่อมั่นตอสภาเกษตรกรและองคกรเกษตรกร
2) จัดทําฐานขอมูลดานการเกษตรเพื่อประกอบการตัดสินใจ
3) บูรณาการจัดทําแผนแมบทเพื่อพัฒนาเกษตรกรรมระดับชาติจากลางสูบ น
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4) สรางความมั่นคั่ง มั่นคง และยั่งยืนในอาชีพเกษตรกรรม
5) สภาเกษตรกรรวมใจ ปฏิรูปภาคเกษตรกรรม
6) การจัดตั้งเครือขายเกษตรกรเพื่อปฏิรูปเกษตรกรรม
2.16) เครื่องมืออุปกรณในการปฏิบัติงาน
ในปงบประมาณ 2556 สํานักงานสภาเกษตรกรแหงชาติ ไดขอใชหองทํางาน
ระยะแรกในอาคารกระทรวงเกษตรและสหกรณ ถนนราชดํ าเนิน และไดรั บ โอนเครื่ องมื อ
อุปกรณสํานักงานบางสวน เชน คอมพิวเตอร จากสํานักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ
ตอมาไดเชาอาคารวชิรานุสรณ คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร บางเขน เปนสํานักงาน
สภาเกษตรกรแหงชาติตอมาจนถึงปจจุบัน ไดมีการจัด หาอุปกรณสํานักงานเพิ่มเติมเพื่อใชใน
การปฏิบัติงาน และเชายานพาหนะเพื่อใชปฏิบัติงาน
ในสวนของสํานักงานสภาเกษตรกรจังหวัด ระยะแรกมีการจัดหาสถานที่ทําการ
โดยสว นใหญ ขอใช หอ งศาลากลางจั ง หวั ด เป น ที่ทํ า การ บางจัง หวั ด ขอใช อ าคารหน วยงาน
ราชการหรือองคกรปกครองสวนทองถิ่นเปนที่ทําการ นอกจากนั้นมีบางสวนเชาอาคารพาณิชย
เอกชนเปนที่ทําการ แตตอมาในปงบประมาณ 2557 - ป 2559 สํานักงานสภาเกษตรกร
จังหวัดสวนใหญไดใชหองศาลากลางจังหวัดเปนที่ทําการ สํานักงานสภาเกษตรกรจังหวัดไดรับ
การโอนเครื่ อ งมื อ อุ ป กรณ สํ า นั ก งาน เช น โต ะ เก า อี้ คอมพิ ว เตอร โต ะ ประชุ ม อุ ปกรณ
โสตทั ศ นู ป กรณ ที่ สํ า นั ก งานเกษตรและสหกรณ จั ง หวั ด จั ด หาไว ช ว งบทเฉพาะกาล ต อ มา
สํ า นั ก งานสภาเกษตรกรจั ง หวั ด ได จัด หาอุ ป กรณ สํ า นั ก งานและวั ส ดุ อุ ป กรณ เ พื่ อ ใช ใ นการ
ปฏิ บั ติ ง านเพิ่ ม เติ ม ซึ่ ง มี พ อเพี ย งแก ก ารใช ง าน ทั้ ง นี้ สํ า นั ก งานสภาเกษตรกรแห ง ชาติ ไ ด
ดําเนินการเชายานพาหนะ รถปคอัพเพื่อใชใ นการปฏิบัติงานประจําสํานักงานสภาเกษตรกร
จังหวัดๆ ละ 1 คัน
2.2 การประเมินสภาพแวดลอมภาคนอกองคกร
จากการประเมิ น สภาพแวดล อ มภายนอกองค ก ร ที่ มี ผ ลกระทบต อ การ
ดําเนินงานของสภาเกษตรกรแหงชาติ สํานักงานสภาเกษตรกรแหงชาติ สภาเกษตรกรจังหวัด
และสํานักงานสภาเกษตรกรจังหวัด มีดังนี้
2.1.1) สภาพเศรษฐกิจ
ในช วงทศวรรษที่ ผ า นมา กระแสทุ นิ ย มและการเปลี่ ย นแปลงสภาพ
เศรษฐกิจของโลก ไดสงผลกระทบตอโครงสรางเศรษฐกิจของประเทศไทย จากเดิมที่มีโครงสราง
เศรษฐกิจในระบบ “เกษตรแบบพึ่งตนเอง” ตองปรับตัวและเปลี่ยนไปเปนระบบเศรษฐกิจโลกที่
“พึ่งพาอุตสาหกรรมและการสงออก” การพัฒนาในภาคเกษตรลาชาวาฐานการผลิตอื่นที่อาศัย
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เทคโนโลยีสมัยใหมมากขึ้น จึงมีปญหาความเหลื่อมล้ําทางดานรายไดระหวางภาคการเกษตรกับ
ภาคอุตสาหกรรม ระหวางสังคมในเมืองและชนบทใหขยายวงกวางขึ้น และปญหาความยากจน
กระจุกตัวในกลุมเกษตรกรรายยอยและภาคชนบท ขณะเดียวกันการรวมกลุมเศรษฐกิจในภูมิภาค
นําไปสูความเชื่อมโยงทุกระบบ ในขณะที่ศูนยรวมอํานาจทางเศรษฐกิจโลกเคลื่อนยายมาสูเอเซีย
ภายใต สภาพแวดล อมทางเศรษฐกิ จโลก ซึ่ งในช วงระยะเวลา 10 ป ข างหน า จะยั งคงได รั บ
ผลกระทบจากปจจัยสําคั ญหลายประการ ทั้งปญหาตอเนื่องจากวิกฤตเศรษฐกิจโลกในชวงป
2551 - 2552 และวิกฤตในกลุมประเทศยูโรโซนที่ทําใหระดับหนี้สินสาธารณะในประเทศตางๆ
เพิ่มสูงขึ้น และกลายเปนความเสี่ยงตอความยั่งยืนทางการคลัง ขณะที่จะมีผลตอเนื่องจากการ
ดําเนินมาตรการขยายปริมาณเงินขนาดใหญในสหรัฐฯ ยุโรป และญี่ปุน ซึ่งเปนความเสี่ยงใหเกิด
ภาวะเงินเฟอไดเมื่อเศรษฐกิจฟนตัวเต็มที่ รวมทั้งอาจจะมีความผันผวนของการเคลื่อนยายเงินทุน
ระหวางประเทศ นอกจากนั้นในชวง 3 ปที่ผานมาประเทศ ผูนําเขาสินคาเกษตรจากประเทศไทยที่
สําคัญ ไดแก จีน ประเทศกลุมสหภาพยุโรป ญี่ปุนและอเมริกาเศรษฐกิจชะลอตัวลงดวย ประกอบ
กับประเทศจีนเองในปจจุบันไดเพิ่มพื้นที่ปลู กยางพาราในประเทศ รวมทั้งประเทศเพื่อนบานของ
ไทยมีการปลูกยางพาราเพิ่มขึ้น ทําใหการนําเขาวัตถุดิบสินคาเกษตรจากไทยลดลง ดังนั้นภาค
เกษตรของไทยควรปรับตัวมุงไปสูการแปรรูวัตถุดิบเกษตร เปนผลิตภัณฑที่เพิ่มมูลคากอนสงออก
ซึ่งสภาเกษตรกรควรมีบทบาทในการสนับสนุนการรวมกลุม/องคกร สรางความเขมแข็งของกลุม/
องคกร ประสานหนวยงานเพิ่มองคความรูเทคโนโลยีการแปรรูปและการตลาด เปนตน
2.1.2) นโยบายรัฐบาล
จากคําแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ จันทรโอชา
นายกรัฐมนตรี แถลงตอสภานิติบัญญัติแหงชาติ วันศุกรที่ 12 กันยายน 2557 มีสาระสําคัญ
เกี่ยวของกับภาคการเกษตร ไดแก
1) การเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ โดยในดานเกษตรกรรม
ดํ าเนินการในเรื่องใหญ คือ การปรับโครงสรางการผลิตสินคาเกษตรใหสอดคลองกั บความ
ตองการด วยวิ ธี การต างๆ เช น การแบ งเขตเพื่ อปลู ก พื ชผลแต ล ะชนิ ด และการสนับ สนุ นให
สหกรณของกลุมเกษตรกรที่ผลิตสินคาเกษตรเพิ่มบทบาทในฐานะผูซื้อพืชผลจนถึงการแปรรูป
และการสงออกได แลวแตกรณี เพื่อใหสหกรณเปนผูคาขายสินคาเกษตรรายใหญอีกรายหนึ่ง ซึ่ง
จะช ว ยคานอํ า นาจของกลุ ม พ อ ค า เอกชนที่ มี อยู ใ นป จจุ บั นให มี ค วามสมดุ ล มากขึ้ น ในด า น
อุตสาหกรรม สงเสริมพัฒนาอุตสาหกรรมที่สอดคลองกั บศักยภาพพื้นฐานของประเทศ เชน
สงเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป ตั้งแตตน น้ําจนถึงปลายน้ํา โดยการพัฒนาวัตถุดิบ
และกระบวนการผลิตใหมีคุณภาพไดมาตรฐาน และเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม สงเสริมการพัฒนา
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ทางนวัตกรรมเพื่อสรางมูลคาเพิ่มใหแกอาหารไทยบนพื้นฐานความรูความคิดสรางสรรค และภูมิ
ปญญา สงเสริมการวิจัยเกษตรแปรรูป เพื่อเพิ่มมูลคาสินคาเกษตร และแกไขปญหาที่สําคัญของ
ประเทศ เปนตน สงเสริมอุตสาหกรรมที่ใชเทคโนโลยีขั้นสูง นอกจากนั้นเพิ่มขีดความสามารถของ
ผู ป ระกอบการวิ ส าหกิ จ ขนาดกลางและขนาดย อ มให เ ข ม แข็ ง สามารถแข ง ขั น ได อ ย า งมี
ประสิทธิภาพ
2) การรักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากร และการสรางสมดุลระหวาง
การอนุรักษกับการใชประโยชนอยางยั่งยืน โดยในระยะเฉพาะหนา เรงปกปองและฟนฟูพื้นที่อนุรักษ
ทรัพยากรปาไมและสัตวปา โดยใหความสําคัญในการแกไขปญหาการบุกรุกที่ดินของรัฐ จัดทําแนว
เขตที่ดินของรัฐใหชัดเจน เรงรัดกระบวนการพิสูจนสิทธิการถือครองที่ดินในเขตที่ดินของรัฐ โดยนํา
ระบบสารสนเทศมาใชเพื่อการบริการสังคม ปรับปรุงกฎหมายใหทันสมัย และสรางบรรทัดฐานใน
การบังคับใชกฎหมายอยางมีประสิทธิภาพและเปนธรรม นอกจากนั้นสงเสริมการอนุรักษและใช
ประโยชนจากทรัพยากรชีวภาพ และความหลาหลายทางชีวภาพอยางยั่งยืน ทั้งนี้ในระยะตอไป
พัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดินและแกไขปญหาการบุกรุกที่ดินของรัฐ โดยยึดแนวพระราชดําริให
ประชาชนสามารถอยูรวมกับปาได เชน กําหนดเขตปาชุมชนใหชัดเจน พื้นที่ใดที่สงวนหรือกันไวเปน
พื้นที่ ป าไม สมบู รณ ก็ ใช มาตรการทางกฎหมายอย างเคร งครั ด พื้ นที่ ใดสมควรให ประชาชนใช
ประโยชนได ก็จะผอนผันใหตามความจําเปน โดยใชมาตรการทางการบริหารจัดการ มาตรการทาง
สังคมจิตวิทยา และการปลูกปาทดแทนเขาดําเนินการ ทั้งจะใหเชื่อมโยงกับการสงเสริมการมีอาชีพ
และรายไดอื่นอันเปนบอเกิดของเศรษฐกิจชุมชนตอเนื่อง เพื่อใหคนเหลานั้นสามารถพึ่งตนเองได
ตามหลั กเศรษฐกิ จพอเพี ยงโดยที่ดิ นยั งเป นของรั ฐ จะจั ดทํ าฐานขอมู ลเพื่อการบริ หารจั ดการ
ปรับปรุงกลไกภาษีเพื่อกระจายการถือครองที่ดิน เรงรัดการจัดสรรที่ดินใหแกผูยากไร โดยไมตอง
เปนกรรมสิทธิ์ แตรับรองสิทธิรวมกันในการจัดการที่ดนิ ของชุมชน
จะเห็นไดวานโยบายของรัฐบาลสนับสนุนการปรับโครงสรางการผลิต
สินคาเกษตร สงเสริมบทบาทของสหกรณในการดํ าเนินธุ รกิจรับซื้อผลผลิต การแปรรูป และ
สงออก แลวแตกรณี สงเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป ตั้งแต ตนน้ําจนถึงปลายน้ํา
ตลอดจนพั ฒนาระบบบริหารจัดการที่ดิน และแกไขปญหาการบุกรุกที่ดินของรัฐ โดยยึดแนว
พระราชดํ าริใหประชาชนอยูกั บปาได ซึ่งในระยะเวลา 2 ป ที่ผานมารัฐบาลไดดํ าเนินโครงการ
สําคัญชวยเหลือเกษตรกร ไดแก โครงการอบรมเพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิตของเกษตรกรที่ไดรับ
ผลกระทบจากภัยแลง ป 2558/59 และจากปญหาราคาสินคาเกษตร โครงการสรางความ
เขมแข็งใหแกเกษตรกรชาวสวนยาง ออกกฎหมายพระราชบัญญัติการยางแหงประเทศไทย พ.ศ.
2558 โครงการตามแผนพัฒนาอาชีพเกษตรกรตามความตองการของชุมชน เพื่อบรรเทาปญหา
ภั ย แล งป 2558/59 กรณี ก ารปลู ก พื ชใช น้ํ าน อย อนุ มั ติ แนวทางการบริ หารจั ด การตลาด
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มันสําปะหลังป 2558/59 จํานวน 2 โครงการ ไดแก โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการเพาะปลูก
มันสํ าปะหลั งในระบบน้ํ าหยดป 2558/59 และโครงการชะลอการเก็ บเกี่ ยวมั นสํ าปะหลั งป
2558/59 โครงการพักหนี้เกษตรกรรรายยอยและผูมีรายไดนอยที่มีหนี้คางต่ํากวา 500,000
บาท ผานสหกรณ/กลุมเกษตรกรปที่ 3 และประกาศ คสช. ใชมาตรา 44 เรียกคืนที่ดินจากผูถือ
ครองที่ดินมือเปลา หรือจากผูถือครองผิดกฎหมายในพื้นที่ปฏิรูปที่ดินทั่วประเทศ จํานวน 425
แปลง หรือ 430,000 ไร ใน 25 จังหวัด
3) นโยบายการนําเขาสินคาเกษตรบางชนิดสงผลกระทบตอเกษตรกร
ผูผลิตในประเทศ เมื่อป 2558 ไดมีการนําเขาขาวสาลีสําหรับใชในอุตสาหกรรมผลิตอาหารสัตว
จํานวน 3.467 ลานตัน และในป 2559 นําเขาขาวสาลีตั้งแตเดือนมกราคม ถึงเดือนกรกฎาคม
จํานวน 1.918 ลานตัน เมื่อเปรียบเทียบกั บป 2558 ในชวงเวลาเดียวกั นมีการนําเขาเพียง
1.707 ลานตัน ซึ่งในป 2559 นี้ มีจํานวนเพิ่มขึ้น รอยละ 12.35 เมื่อรวมกับพืชคารโบไฮเดรต
(ขาว มันสํ าปะหลั ง และขาวโพดเลี้ ยงสั ตว) แลว คิดเปน 12.448 ลานตัน ซึ่งเกินกวาความ
ตองการใชในการผลิตอาหารสัตว (ประมาณปละ 10.53 ลานตัน) ทําใหสงผลกระทบราคาขาย
มันสําปะหลังของเกษตรกร ขายไดเพียง 0.80-1.20 บาท/กิโลกรัม และขาวโพดเลี้ยงสัตวของ
เกษตรกรที่ความชื้น 14.5% ราคาขายอยูที่ 4.50-5.50 บาท/กิโลกรัม ดังนั้นการแกไขปญหา
ระยะยาวของเกษตรกรควรรวมตัวจัดตั้งกลุม/องคกรเกษตรกรดําเนินธุรกิจ/กิจกรรมให เขมแข็ง
สรางพลังตอรอง ลดตนทุนและเพิ่มรายไดแกเกษตรกรสมาชิกมุงสูการแปรรูปเพิ่มมูลคาสินคา
แทนการขายผลผลิตในรูปวัตถุดิบ
2.1.3) เทคโนโลยีและนวัตกรรม
จากกรอบยุ ทธศาสตร ชาติ ระยะ 20 ป (พ.ศ. 2560-พ.ศ. 2579)
ระบุวา ในชวงตนศตวรรษที่ 21 กระแสโลกาภิวัตน ไดทําใหภูมิทัศนทางดานเศรษฐกิจและสังคม
ของโลกเปลี่ยนแปลงจากเศรษฐกิจสังคมอุตสาหกรรม มุงสูเศรษฐกิจสังคมดิจิทัล ประกอบกับ
ในอนาคต 20 ปขางหนา สภาพแวดลอมทั้งภายในและภายนอกประเทศจะมีการเปลี่ยนแปลง
อยางมีนัยสําคัญในทุกมิติ เงื่อนไขภายนอกที่สําคัญตอการพั ฒนาประเทศไทยในอนาคต ไดแก
กระแสโลกาภิวัตนที่เขมขนขึ้นอยางตอเนื่อง มีความเสี่ยงและทาทายตอการปรับตัวมากขึ้น จาก
การเคลื่ อนย ายอย างเสรี และรวดเร็ วของเงิ นทุ น ข อมู ลข าวสาร องค ค วามรู และเทคโนโลยี
นอกจากนั้ นการพั ฒนาด านเทคโนโลยี ส ารสนเทศเข าสู จุ ด อิ่ มตั วมากขึ้ น ขณะที่ ก ารพั ฒนา
เทคโนโลยีใหมจะชวยใหประสิทธิภาพของโลกเพิ่มขึ้นขนานใหญ สําหรับการเปลี่ยนแปลงดาน
เทคโนโลยี อยางรวดเร็ว จะเปนเงื่ อนไขสํ าคั ญสํ าหรั บอนาคตของโลกและประทศไทยเช นกั น
โดยเฉพาะอยางยิ่งเทคโนโลยีสมัยใหมที่เปนอัจฉริยะ จะกระทบการดํารงชีวิตของคนและทําใหเกิด
ธุรกิจรูปแบบใหม รวมทั้งเกิดการเชื่อมตอและการบรรจบกันของเทคโนโลยีกาวหนา อุตสาหกรรม
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และผลิตภัณฑ ขณะเดียวกันเทคโนโลยีก็จะมีสวนสําคัญในการแกปญหาการลดลงของทรัพยากร
ตางๆ และผลักดันใหมุงสูการผลิตพลังงานทดแทนในรูปแบบตางๆ รวมทั้งพืชพลังงานที่อาจสงผล
กระทบตอความมั่นคงทางอาหารของโลก นอกจากนั้นประเทศไทยมีจุดออนดานเศรษฐกิจ มีผลิต
ภาพการผลิตต่ํา ตองอาศัยการเพิ่มปริมาณเปนแรงขับเคลื่อนหลัก ขณะที่โครงสรางเศรษฐกิจมี
สัดสวนภาคการคาระหวางประเทศตอขนาดของเศรษฐกิจสูงกวาเศรษฐกิจภายในประเทศมาก
จึงมีความออนไหวและผันผวนตามปจจัยภายนอกเปนสําคัญ ฐานการผลิตเกษตรและบริการมี
ผลิตภาพการผลิตต่ํา โดยที่การใชองคความรู เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อการเพิ่มมูลคายังมีนอย
การลงทุนเพื่อการวิจัยและพัฒนายังไมเพียงพอ การวิจัยดําเนินการไปแลวไมถูกนํามาใชใหเกิด
ประโยชน ทั้งนี้รัฐบาลไดเห็นความสําคัญของเทคโนโลยี จึงกําหนดนโยบายสงเสริมภาคเศรษฐกิจ
ดิจิทัล และวางรากฐานเศรษฐกิจดิจิทัลใหเริ่มขับเคลื่อนอยางจริงจัง ซึ่งทําใหทุกภาคเศรษฐกิจ
กาวหนาไปไดทันโลก และสามารถแขงขันกั บโลกสมัยใหมได ดั งนั้นจึงถือเปนโอกาสของสภา
เกษตรกรแหงชาติ สํ านักงานสภาเกษตรกรแหงชาติ สภาเกษตรกรจังหวั ด และสํ านักงานสภา
เกษตรกรจังหวัด ในการที่จะมุงพัฒนาบุคลากรของสภาเกษตรกรดานเทคโนโลยีและนวัตกรรม
2.1.4) ความรวมมือจากหนวยงานที่เกี่ยวของและภาคีเครือขาย
ในป ง บประมาณ 2556 ที่ ผ า นมาสภาเกษตรกรแห ง ชาติ และ
สํานักงานสภาเกษตรกรแหงชาติไดจัดทําบันทึกขอตกลงความรวมมือกับกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ ดานสงเสริมสนับสนุนใหสภาเกษตรกรแหงชาติเปนกลไกของเกษตรกรในการสื่อสาร
กับรัฐบาล และรวมกันพัฒนาเกษตรกรดวยตนเอง ตอมาในป 2557 สํานักงานสภาเกษตรกร
แหงชาติไดมีการจัดทําบันทึกขอตกลงความรวมมือกับหนวยงานที่เกี่ยวของและภาคีเครือขาย
รวม 7 เรื่อง เชน กับองคกรกระจายเสียงและแพรภาพสาธารณะแหงประเทศไทย (ส.ส.ท.) กับ
ธนาคารเพื่ อ การเกษตรและสหกรณ ก ารเกษตร (ธ.ก.ส.) เพื่ อ ส ง เสริ ม เกษตรกร องค ก ร
เกษตรกร และสถาบันของเกษตรกรในการพัฒนาเทคโนโลยีและยกระดับการจัดการ ทั้งในการ
วางแผนการผลิ ต การรวมกลุม อาชี พ การเพิ่ม ประสิ ท ธิ ภ าพการผลิ ต การพั ฒ นาคุ ณภาพ
ผลผลิ ต และการสนั บ สนุน ใหใ ชเ ครื่ องจั ก รอย างเต็มศัก ยภาพ รวมทั้ง สงเสริมใหเ กษตรกร
องคกร และสถาบันของเกษตรกรในฐานะเจาของผลผลิตใหเปนผูประกอบการอุตสาหกรรมแปร
รูป ทางการเกษตร นอกจากนั้นไดล งนามบั นทึก ขอตกลงกั บ มหาวิท ยาลั ย เชีย งใหม ซึ่ งเป น
ขอตกลงความรวมมือทางวิชาการและบริการชุมชนดานขาว กับสํานักมาตรฐานสินคาเกษตร
และอาหารแหงชาติ (มกอช.) ในการพัฒนาประสิทธิภาพการผลิต และพัฒนาระบบตามสอบ
ยอนกลับโดยใช QR CODE ความรวมมือกับภาคีทางสังคมและเครือขายเดินหนาปฏิรูปประเทศ
ไทย สวนในปงบประมาณ 2558 ไดมีการบันทึกความรวมมือกับตางประเทศจํานวน 2 ครั้ง
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ได แ ก บั น ทึ ก ความร ว มมื อ ระหว า งสภาเกษตรกรแห ง ชาติ โดยสภาเกษตรกรจั ง หวั ด
นครศรีธรรมราช กับบริษัท Hulu yam fresh ประเทศมาเลเซีย ซึ่งรวมมือในการพัฒนาคุณภาพ
พริกลุมน้ําปากพนัง เพื่อสงออกไปประเทศมาเลเซีย และลงนามกับบริษัท รับเบอร วัลเลย กรุป
สาธารณะรั ฐ ประชาชนจี น เพื่ อ สร า งความร ว มมื อ ด า นวั ต ถุ ดิ บ เพื่ อ การอุ ต สาหกรรมใน
ปงบประมาณ 2559 มีการลงนามความรวมมือ “พัฒนาเกษตรกรรม พัฒนาเกษตรกรและ
บุคลากร” ระหวางสํานักงานสภาเกษตรกรแหงชาติ กับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร และความ
รวมมือ “สารสนเทศเพื่อบริหารจัดการน้ํา โดยเกษตรกรอยางยั่งยืน” กับสถาบันสารสนเทศ
ทรัพยากรน้ําและการเกษตร
ในสวนของการประสานความรวมมือระดับปฏิบัติ ในปงบประมาณ 2556 โดย
สภาเกษตรกรจังหวัด สํานักงานสภาเกษตรกรจังหวัดประสานหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของระดับ
จังหวัด เพื่อขับเคลื่อนงาน เชน โครงการความรวมมือของสภาเกษตรกรจังหวัดเชียงใหม กับ
มหาวิท ยาลั ยแมโจ เปด โอกาสใหส ภาเกษตรกรจังหวัด เชีย งใหมพิจารณาสงบุตรหลานของ
เกษตรกรเขารวมศึกษาตอในมหาวิทยาลัยแมโจได สวนสภาเกษตรกรจังหวัดยโสธรไดจัดทํา
บันทึกความรวมมือกับสํานักงานเกษตรอําเภอคอวัง เพื่อสงเสริมสนับสนุนการปลูกขาวอิน ทรีย
ตอมาในปงบประมาณ 2557 สํานักงานสภาเกษตรกรจังหวัดมีการประสานงานทั้งภาครัฐ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น เอกชน สถานศึกษา รวม 193 เรื่อง แบงเปน 2 สวน ไดแก จัดทํา
บันทึกความรวมมือ (MOU) จํานวน 56 เรื่อง และประสาน/แผนงานโครงการ จํานวน 152
โครงการ ซึ่ ง ในจํ า นวนนี้ สํ า นั ก งานสภาเกษตรกรจั ง หวั ด ได รั บ งบประมาณสนั บ สนุ น จาก
หนวยงานอื่น 31 โครงการ จํานวนเงิน 1.63 ลานบาท สวนปงบประมาณ 2558 สํานักงาน
สภาเกษตรกรจังหวัดประสานงานกับหนวยงานทั้งภาครัฐ องคกรปกครองสวนทองถิ่น เอกชน
สถานศึกษา รวม 214 เรื่อง แบงเปน 2 ส วน ไดแก การจัดทําบันทึกความรวมมือ (MOU) กับ
หนวยงานอื่น จํานวน 62 เรื่อง และประสาน/บูรณาการโครงการ จํานวน 152 โครงการ ซึ่งใน
จํานวนนี้สํานักงานสภาเกษตรกรจังหวัดไดรับงบประมาณสนับสนุนจากหนวยงานอื่น จํานวน
33 โครงการ จํานวนงบประมาณ 1.19 ลานบาท
สภาเกษตรกรแหงชาติ สํานักงานสภาเกษตรกรแหงชาติ สภาเกษตรกรจังหวัด
สํานักงานสภาเกษตรกรจังหวัดไดมีการประสานการขั บเคลื่อนงานเพื่อพัฒนาและแกไขปญหา
ใหแกเกษตรกร โดยในปงบประมาณ 2556 เปนปที่เริ่มรับมอบงานจากกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ ได เ ริ่ ม มี ก ารประสานงานกั บ หน ว ยงานอื่ น ตอ มาในป ง บประมาณ 2557 มี ก าร
ประสานงาน และบูรณาการกับหนวยงานอื่น ทั้งในสํานักงานสภาเกษตรกรแหงชาติสวนกลาง
และสํานักงานสภาเกษตรกรจังหวัดเพิ่มมากขึ้น สวนในปงบประมาณ 2558 และปงบประมาณ
2559 หนวยงานองคกรที่เกี่ยวของกับภาคการเกษตรเขาใจบทบาทหนาที่ของสภาเกษตรกร
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แหงชาติ และสภาเกษตรกรจังหวัดมากขึน้ ประกอบกับการขับเคลื่อนงานของสภาเกษตรกรและ
การประชาสัมพันธของสภาเกษตรกรเริ่มทําใหเกษตรกร หนวยงานราชการ องคกรปกครอง
สวนทองถิ่น และองคกรภาคเอกชนเห็นประโยชน และเขามารวมมือกับสภาเกษตรกรเพิ่มขึ้น
แตละปโดยลําดับ
2.1.5) กฎหมาย/พระราชบัญญัติสภาเกษตรกรแหงชาติ พ.ศ. 2553
จากนโยบายของรัฐที่ผานมา กําหนดกรอบแนวทางเพื่อใหหนวยงานที่
เกี่ยวของดําเนินการภายใตกรอบอํานาจหนาที่ของหนวยงาน โดยไมไดมีสวนที่เกี่ยวของกับการ
พัฒนาสถาบันเกษตรกร ผานกลไกทางกฎหมายที่กําหนดขึ้นโดยเฉพาะ คือ พระราชบัญญัติสภา
เกษตรกรแหงชาติ พ.ศ. 2553 สงผลใหสภาเกษตรกรแหงชาติ และสภาเกษตรกรจังหวัดไมได
รับการสงเสริมเพื่อนําไปสูการปฏิบัติอยางเปนรูปธรรมประกอบกับกฎหมายของแตละหนวยงาน
ราชการที่รับผิดชอบ เปนกฎหมายที่วางกรอบแนวทางการดําเนินการในแตละหนว ยงาน สวน
พระราชบัญญัติสภาเกษตรกรแหงชาติ พ.ศ. 2553 เปนกฎหมายเกี่ยวกับการสงเสริม โดยวาง
กรอบอํานาจหนาที่ของสภาเกษตรกรแหงชาติ และสภาเกษตรกรจังหวัดไวอยางกวาง ขาดกลไก
ทางกฎหมาย และระเบียบราชการที่จะผลั กดันใหมีการประสานและปฏิบัติรวมกั นอยางเปน
รูปธรรม อยางไรก็ตามสภาเกษตรกรแหงชาติ สํานักงานสภาเกษตรกรแหงชาติ สภาเกษตรกร
จังหวั ด สํ านักงานสภาเกษตรกรจังหวั ด ไดมีการประสานงานกั บหนวยงานอื่น ทั้งหนวยงาน
ราชการ องค ก รปกครองส ว นท อ งถิ่ น สถาบั น การศึ ก ษาและภาคเอกชน โดยวิ ธี ส ร า ง
ความสัมพันธ มุงใหเกิดประโยชนแกเกษตรกรเปนสําคัญ นอกจากนั้นสืบเนื่องจากการที่สมาชิก
สภาเกษตรกรแหงชาติ และสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัด ครบวาระการดํารงตําแหนงในป 2559
ซึ่งประธานสภาเกษตรกรแหงชาติไดเสนอวิธีการดําเนินการเกี่ ยวกับการจัดการเลือกตั้งสมาชิก
สภาเกษตรกรแหงชาติ และสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดที่ครบวาระดังกลาว ใหนายกรัฐมนตรีใน
ฐานะผู รั ก ษาการตามพระราชบั ญ ญั ติ ส ภาเกษตรกรแห งชาติ พ.ศ. 2553 พิ จ ารณา โดย
นายกรัฐมนตรีมีบัญชาเห็นชอบใหเปนไปตามมาตรา 8 วรรคสอง แหงพระราชบัญญั ติสภา
เกษตรกรแหงชาติ พ.ศ. 2553 กําหนด โดยใหสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัด และสมาชิกสภา
เกษตรกรแหงชาติที่พนวาระการดํารงตําแหนงไปแลว ปฏิบัติหนาที่ตอไปจนกวาจะมีการเลือกตั้ง
สมาชิกดังกลาวชุ ดใหม ในการนี้จะทําใหการปฏิบัติงานของสภาเกษตรกรแหงชาติ และสภา
เกษตรกรจังหวัดดําเนินการไปอยางตอเนื่อง
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2.3 ผลการดําเนินงานตามยุทธศาสตรสภาเกษตรกรแหงชาติ ป 2556 – 2559
จากการที่สภาเกษตรกรแหงชาติไดกําหนดยุทธศาสตรสภาเกษตรกรแหงชาติ ป 2556 - 2559 โดยในปงบประมาณ 2556 ซึ่งเปน
ปเริ่มแรกรับมอบงานจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ ไดกําหนดยุทธศาสตรไว 4 ยุทธศาสตร ตอมาในปงบประมาณ 2558 มีการกําหนดเพิ่มอีก 2
ยุทธศาสตร รวม 6 ยุทธศาสตร ไดแก
1) สรางศรัทธาและความเชื่อมั่นตอสภาเกษตรกร และองคกรเกษตรกร
2) จัดทําฐานขอมูลดานการเกษตรเพื่อประกอบการตัดสินใจ
3) บูรณาการจัดทําแผนแมบทเพื่อพัฒนาเกษตรกรรมระดับชาติจากลางสูบ น
4) สรางความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืนในอาชีพเกษตรกรรม
5) สภาเกษตรกรรวมใจปฏิรูปภาคเกษตรกรรม
6) การจัดตั้งเครือขายเกษตรกรเพื่อปฏิรูปเกษตรกรรม
ทั้งนี้ ใน 4 ยุทธศาสตรแรกสภาเกษตรกรแหงชาติไดกําหนดโครงการ หรือกิจกรรมเพื่อใหสภาเกษตรกรจังหวัดดําเนินการ พรอมมีการ
จัดสรรงบประมาณประจําป เพื่อดําเนินการดังกลาว ในกรณีที่สํานักงานสภาเกษตรกรจังหวัดดําเนินโครงการ/กิจกรรมตามนโยบายหรือยุทธศาสตร
สภาเกษตรกรแหงชาติแลวเสร็จ และมีงบประมาณเหลือ สามารถนําไปดําเนินโครงการหรือกิจกรรมที่จังหวัดริเริ่มเพิ่มเติม เพื่อแกไขปญหาในพื้นที่ใหแก
เกษตรกร สวนการดําเนินงานตามยุทธศาสตรที่ 5 และยุทธศาสตรที่ 6 ดวยขอจํากัดของงบประมาณ สภาเกษตรกรแหงชาติจึงไมไดกําหนดโครงการ
หรือกิจกรรมเพื่อดําเนินการเปนการเฉพาะเรื่อง แตสภาเกษตรกรจังหวัด สํานักงานสภาเกษตรกรจังหวัดดําเนินการในลักษณะงานปกติตามอํานาจ
หนาที่ หรือบางโครงการสภาเกษตรกรริเริ่มดําเนินการเพิ่มเติมสนับสนุนงาน ตามยุทธศาสตรที่ 5 และ 6 ซึ่งผลการดําเนินงานตามยุทธศาสตรสภา
เกษตรกรแหงชาติ ป 2556-2559 จําแนกตามยุทธศาสตรมีดังนี้

ยุทธศาสตรท่ี 1 สรางศรัทธาและความเชื่อมั่นตอสภาเกษตรกรและองคกรเกษตรกร
เปาหมาย 1) เครือขายสภาเกษตรกรอําเภอ และเครือขายสภาเกษตรกรตําบลไดรับการจัดตั้งครบทุกอําเภอ ตําบล
2) ปญหาเกษตรกรและองคกรเกษตรกรไดดําเนินการแกไข
3) สมาชิกสภาเกษตรกรและผูแ ทนกรรมการ พนักงาน องคกรเกษตรกรไดรับการถายทอดความรู
4) บุคลากรสํานักงานสภาเกษตรกรไดรับการพัฒนาศักยภาพ

โครงการที่ 1 โครงการจัดตั้งและสรางเครือขายสภาเกษตรกรระดับตําบล และระดับอําเภอ
โดยในปงบประมาณ 2557 และปงบประมาณ 2558 สภาเกษตรกรแหงชาติไดกําหนดโครงการจัดตั้ง และสรางเครือขายสภาเกษตรกร
ระดับตําบล และระดับอําเภอ ซึ่งจากการรวบรวมขอมูลผลการดําเนินงานของสํานักงานสภาเกษตรกรจังหวัด 60 จังหวัด สามารถดําเนินการจัดตั้งและ
สรางเครือขายสภาเกษตรกรระดับตําบลไดจํานวน 5,582 ตําบล คิดเปนรอยละ 95.89 ของจํานวนตําบลเปาหมาย และสามารถจัดตั้งและสรางเครือขาย
สภาเกษตรกรระดับอําเภอไดจํานวน 721 อําเภอ คิดเปนรอยละ 99.59 ของจํานวนอําเภอเปาหมาย รายละเอียดตามตารางที่ 1
ตารางที่ 1 โครงการจัดตั้งและสรางเครือขายสภาเกษตรกรระดับตําบล และระดับอําเภอ
ผลการดําเนินงาน
คิดเปน
เปาหมาย
รวม
รอยละ
2556 2557 2558 2559
๑. สรางเครือขายสภาเกษตรกรระดับตําบล 5,821 ตําบล
- 4,262 1,320
5,582 95.89
๒. สรางเครือขายสภาเกษตรกรระดับอําเภอ 724 อําเภอ
721
721 99.59
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ที่มา : รวบรวมจาก 60 จังหวัดที่มีขอ มูล
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กลยุทธท่ี 1 สรางเครือขายสภาเกษตรกร ภายใตกลยุทธที่ 1 สรางเครือขายสภาเกษตรกรนี้ ไดมีการกําหนดโครงการ/กิจกรรม ภายใตกลยุทธนี้ไว 3
โครงการ ซึ่งมีผลการดําเนินโครงการ ดังนี้

เปาหมาย
๑.จํานวนเกษตรกรสัมมาชีพตนแบบ (จังหวัดละ 2 ราย รวม 154 ราย)
๒. เกษตรกรจากอําเภอตางๆ ภายในจังหวัดมีโอกาสศึกษาดูงานเรียนรูจ ากสัมมาชีพ
ตนแบบ (ราย)
ที่มา : รวบรวมจาก 60 จังหวัดที่มขี อมูล

ผลการดําเนินงาน
2556 2557 2558 2559
177
- 5,439
-

รวม
177
5,439

คิดเปน
รอยละ
100
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ตารางที่ 2 โครงการยกระดับความคิดติดอาวุธทางปญญาสรางสัมมาชีพทั่วแผนดิน
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โครงการที่ 2 โครงการยกระดับความคิดติดอาวุธทางปญญาสรางสัมมาชีพทั่วแผนดิน
ทั้งนี้ ในปงบประมาณ 2557 สภาเกษตรกรแหงชาติไดกําหนดใหดําเนินโครงการยกระดับความคิดติดอาวุธทางปญญาสรางสัมมาชีพทั่ว
แผนดิน โดยกําหนดเปาหมายใหสงเสริมสนับสนุนสัมมาชีพตนแบบในพื้นที่ 77 จังหวัดๆละ 2 ราย รวม 154 ราย พรอมเผยแพรถายทอดความรูจาก
แปลงสัมมาชีพแกเกษตรกรในพืน้ ที่ใกลเคียง ซึ่งผลการดําเนินงานสภาเกษตรกรจังหวัด/สํานักงานสภาเกษตรกรจังหวัดสามารถดําเนินการได 177 ราย ซึ่ง
สูงกวาเปาหมาย และมีเกษตรกรเขาศึกษาดูงานรับการถายทอดความรูจากแปลงสัมมาชีพตนแบบ จํานวน 5,439 ราย รายละเอียดตามตารางที่ 2

โครงการที่ 3 จัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัด

ที่มา : รวบรวมจาก 60 จังหวัดที่มีขอ มูล

ยุทธศาสตร์ สภาเกษตรกรแห่งชาติ ปี ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔

โดยกําหนดเปาหมายจัดการเลือกตั้งผูแทนเกษตรกรระดับอําเภอ ซึ่งเปนสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดที่เสียชีวิต/ลาออก ตองจัดการ
เลือ กตั้ งแทนตํ าแหนง ที่วา งไวจํา นวน 40 รายตอ ป รวม 4 ป 160 ราย ทั้ง นี้ผลการดํ า เนิ นการจั ด การเลือกตั้ง ไดร วม 4 ป จํานวน 190 ราย
รายละเอียดตามตารางที่ 3
ตารางที่ 3 โครงการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัด
ผลการดําเนินงาน
เปาหมาย
รวม
คิดเปนรอยละ
2556 2557 2558 2559
- จัดการเลือกตั้งผูแทนเกษตรกรระดับอําเภอแทนตําแหนงที่วา งระดับ
42
73
32
43 190
100
อําเภอ ปละ ๔๐ คน รวม 160 คน
- จัดการเลือกตั้งผูแทนสมาชิกสภาเกษตรกรแหงชาติ
-ยังไมมีการเลือกตั้ง-
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ซึ่งมีเปาหมายแบงการสัมมนาเปน 2 รุน รวม 344 คน ซึ่งมีผลการสัมมนาและประชุมเชิงปฏิบัติการดานการเงิน บัญชี การพัสดุ และการ
ควบคุมภายใน ระหวางป 2556 - 2559 รวม 4 หลักสูตร นอกจากนั้นสํานักงานสภาเกษตรกรแหงชาติไดมีการจัดอบรมสัมมนาเพิ่มเติมอีก 2 หลักสูตร
ไดแก ดานการวิเคราะหยุทธศาสตรและการปรับกระบวนทัศนเชิงยุทธศาสตรเพื่อยกระดับองคกร ทั้งนี้รวมสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัด และพนักงานที่
ไดรับการถายทอดความรูในป 2556 จํานวน 300 คน ป 2557 จํานวน 361 คน ป 2558 จํานวน 420 คน และป 2559 จํานวน 328 คน รวม
ทั้งสิน้ 1,409 คน รายละเอียดตามตารางที่ 4
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โครงการที่ 1 โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่องนโยบายการบริหารงาน และการปฏิบัติงานของสํานักงานสภาเกษตรกรแหงชาติ ดานการบัญชี
การพัสดุ
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กลยุทธท่ี 2 พัฒนาบุคลากรและระบบงานสภาเกษตรกรแหงชาติ สภาเกษตรกรจังหวัด สํานักงานสภาเกษตรกรแหงชาติ และสํานักงานสภา
เกษตรกรจังหวัด ภายใตกลยุทธที่ 2 นี้ มีการกําหนดโครงการไว 2 โครงการ ซึ่งมีผลการดําเนินงาน ดังนี้

ตารางที่ 4 โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่องนโยบายการบริหารงานและการปฏิบัติงานของสํานักงานสภาเกษตรกรแหงชาติดานการบัญชี การพัสดุ
แบงการสัมมนาเปน 2 รุน รุนละ 172 คน รวม ๓๔๔ คน
- รุนที่ ๑ ไดแก (1) ประธานฯ จังหวัด ๗๗ คน (2) หัวหนาสํานักงาน จังหวัด ๗๗ คน (3) เจาหนาที่ สกช. ๑๐ คน (4) ที่ปรึกษา ๘ คน
- รุนที่ 2 ไดแก (1) เจาหนาที่ สกจ.จังหวัดละ ๒ คน รวม ๑๕๔ คน (2) เจาหนาที่ สกช. ๑๐ คน (3) ที่ปรึกษา ๘ คน
หลักสูตร

6. การปรับกระบวนทัศนเชิงยุทธศาสตรเพื่อยกระดับองคกรภาค
การเกษตร
รวมทั้งสิ้น

2559

หมายเหตุ

361 คน

55 คน
328 คน
215 คน

หลักสูตรที่จัดอบรม
มากกวาแผนที่กําหนด

150 คน
300 คน

361 คน

420 คน

328 คน
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1. สัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่องนโยบายการบริหารงานและการปฏิบัติ งาน
ของสํานักงานสภาเกษตรกรแหงชาติดานการบัญชีการพัสดุ
2. ประชุมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “การควบคุมภายใน และการจัดทํา
แผนปฏิบัติงาน การรายงานผลการปฏิบัติงาน ป 2557 ของสํานักงาน
สภาเกษตรกรจังหวัด”
3. อบรมหลักสูตร “การบันทึกบัญชี การจัดทํางบการเงิน และการ
ตรวจสอบหลักฐานทางการเงิน”
4. สัมมนาเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรการจัดทําบัญชี งบการเงิน และ
งบประมาณของพนักงานสํานักงานสภาเกษตรกรจังหวัด
5.การวิเคราะหยุทธศาสตรและการพัฒนาภาคเกษตรกรรมของไทย”

2556
300 คน

ผลการดําเนินงาน
2557
2558
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หมายเหตุ
ผลการดําเนินงาน
1. ประกาศนโยบาย
การกํากับองคกรที่ดี
เมื่อวันที่ 13 ส.ค.57
2.จัดทําคูมอื บริหาร
ความเสี่ยง
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ตารางที่ 5 โครงการกํากับดูแลกิจการที่ดีของสํานักงานสภาเกษตรกรแหงชาติ
ผลการดําเนินงาน
เปาหมาย
รวม
2556
2557
2558 2559
สภาเกษตรกรแหงชาติ ตั้งคณะกรรมการ ๗ คณะ
1 คณะ
2 คณะ
1 คณะ
4 คณะ
๑. คณะกรรมการกํากับดูแลกิจการที่ดี
1 คณะ
๒. คณะทํางานจัดทํากฎบัตรการกํากับดูแลกิจการที่ดี
1 คณะ
๓. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
1 คณะ
4. คณะกรรมการบริหารงานบุคคล
1 คณะ
5. คณะกรรมการบริหารการตรวจสอบภายใน
-เปนภาระงานของกลุมกํากับฯ6. คณะกรรมการบริหารแผนงานงบประมาณ
-ไมมกี ารจัดตัง้ คณะกรรมการ๗. คณะกรรมการบริหารความรับผิดชอบ
-ไมมกี ารจัดตัง้ คณะกรรมการ-
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โครงการที่ 2 โครงการกํากับดูแลกิจการที่ดีของสํานักงานสภาเกษตรกรแหงชาติ
สํานักงานสภาเกษตรกรแหงชาติไดแตงตั้งคณะกรรมการฯ แลว 4 คณะ ไดแก คณะกรรมการกํากับดูแลกิจการที่ดี คณะทํางานจัดทํากฎ
บัตร การกํากับดูแลกิจการที่ดี คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและคณะกรรมการบริหารงานบุคคล ทั้งนี้ ไดมีการประกาศนโยบายการกํากับองคกรที่ดีและ
จัดทําคูมอื บริหารความเสี่ยง รายละเอียดปรากฏตามตารางที่ 5

กลยุทธท่ี 3 แกไขปญหาแกเกษตรกรและองคกรเกษตรกร ภายใตกลยุทธที่ 3 แกไขปญหาใหแกเกษตรกร และองคกรเกษตรกรไดกําหนดโครงการไว
3 โครงการ ซึ่งมีผลการดําเนินงาน ดังนี้
โครงการที่ 1 โครงการสนับสนุนนโยบายการรักษาเสถียรภาพราคาสินคาเกษตร และแกไขปญหาดานการเกษตรอื่น

เมื่อพิจารณาภาพรวมจํานวนขอเสนอแนวทางแกไขปญหาทั้ง 4 ป รวม 158 ขอเสนอ ปที่มีการจัดทําขอเสนอสงใหหนวยงานแกไข
ปญหาสูงสุด ไดแก ป 2558 จํานวน 72 ขอเสนอ รองลงไป ไดแก ป 2557 และป 2556 จํานวน 62 ขอเสนอ และ 25 ขอเสนอตามลําดับ สวนใน
ปงบประมาณ 2559 สภาเกษตรกรจังหวั ด/สํ านักงานสภาเกษตรกรจังหวั ดดําเนินการจัดทําขอเสนอปญหาดานหนี้สิน ที่ดิน ทํากิน แหลงน้ําเพื่อ
การเกษตร สวัสดิการ สิทธิเกษตรกร และการไมไดรับความเปนธรรม ซึ่งไดจากการจัดทําแผนพัฒนาเกษตรกรรมตําบล สงใหหนวยงานรับผิดชวยแกไข
ปญหา แตไดนําไปแสดงในกิจกรรมขับเคลื่อนโครงการ/กิจกรรมที่ไดจากการจัดทําแผนพัฒนาเกษตรกรรมตําบล/อําเภอ และจังหวั ดไปสูการปฏิบัติ จึง
ไมปรากฏผลขอเสนอในปนี้ รายละเอียดตามตารางที่ 6

ยุทธศาสตร์ สภาเกษตรกรแห่งชาติ ปี ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔

โดยกําหนดเปาหมายแกไขปญหาราคาสินคาเกษตรและปญหาดานการเกษตรอื่น รวม 4 ป 33 ประเด็นปญหา แบงเปน ป 2556 จํานวน
3 ประเด็นปญหา ป 2557 - ป 2559 ปละ 10 ประเด็นปญหา ซึ่งผลการดําเนินงานทั้งในสวนของสภาเกษตรกรจังหวัด/สํานักงานสภาเกษตรกร
จังหวัดดําเนินการ และในสวนของคณะกรรมการประจําสภาเกษตรกรแหงชาติดําเนินการจัดทําขอเสนอใหหนวยงานรับผิดชอบดําเนินการแกไขปญหา
จําแนกเปน 7 ประเภทของขอเสนอ ทั้งนี้ขอเสนอที่ มีจํานวนเรื่องใหหนวยงานดําเนินการแกไขปญหาสูงสุด ไดแก ขอเสนอเกี่ยวกับแกไขปญหาราคา
สินคา ตนทุนการผลิต การตลาด เชน ยางพารา ปาลมน้ํามัน ขาวโพดเลี้ยงสัตว กุง ไขไ ก จํานวน 92 ขอเสนอ รองลงมาไดแก ขอเสนอแน วทาง
ชวยเหลือชาวนาที่ไดรับ ผลกระทบจากภัยแล ง/ภัยธรรมชาติ/โรคแมลงระบาด จํานวน 29 ขอเสนอ และขอเสนอเรื่องเกี่ยวกับนโยบายภาครัฐ เชน
ขอเสนอแกไขปญหาโครงการรับจํานําขาวเปลือก ป 2555 - 2556 จํานวน 14 ขอเสนอตามลําดับ
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ขอเสนอ/ประเด็นปญหา

1. ขอเสนอเกี่ยวกับการแกไขปญหาราคาสินคา ตนทุนการผลิต
การตลาด เชน ยางพารา ปาลมน้ํามัน ขาวโพดเลีย้ งสัตว กุง ไขไก
2. เสนอแนวทางชวยเหลือชาวนาที่รับผลกระทบจากภัยแลง/ภัย
ธรรมชาติ/โรคแมลงระบาด
3. ขอเสนอเรื่องเกี่ยวกับนโยบายภาครัฐ เชน ขอเสนอในการแกไข
ปญหาโครงการรับจํานําขาวเปลือก ป 2555-2556
4. ขอเสนอเกี่ยวกับหนีส้ ินเกษตรกร
5. ขอเสนอดานปศุสัตว ประมง
6. ขอเสนอปญหาที่ดินทํากิน การออกเอกสารสิทธิ์

จํานวนขอเสนอ/ประเด็นปญหา
2556
2557
2558
2559
คณะ
คณะ
คณะ
คณะ
** รวม
สกจ./
สกจ./
สกจ./
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ สกจ./
สภจ.
สภจ.
สภจ.
13 คณะ
13 คณะ
13 คณะ
13 คณะ สภจ.

3

10

6

34

6

33

1

1

10

2

14

1

1

5

2
1
1

3

92
1

14

7

1
3

29

3

2
5
7
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ผลการดําเนินงาน
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ตางรางที่ 6 โครงการสนับสนุนนโยบายการรักษาเสถียรภาพราคาสินคาเกษตรและแกไขปญหาดานการเกษตรอื่น
เปาหมาย: แกไขปญหาราคาสินคาเกษตรและปญหาดานการเกษตรอื่น รวม 4 ป 33 ประเด็นปญหา แบงเปน ป 2556 จํานวน 3 ประเด็นปญหา
ป 2557 - 2559 ปละ 10 ประเด็นปญหา

ตางรางที่ 6 (ตอ)

ขอเสนอ/ประเด็นปญหา

คณะ
กรรมการ
13 คณะ

3

2559

คณะ
คณะ
คณะ
** รวม
สกจ./
สกจ./
สกจ./
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ สกจ./
สภจ.
สภจ.
สภจ.
13 คณะ
13 คณะ
13 คณะ สภจ.

2

3

1
1
1

1
1
1

2

9
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7. ขอเสนออื่นๆ ไดแก
- เสนอทบทวนการประกาศเขตพื้นที่เหมาะสมสําหรับการผลิตสินคา
เกษตร ใหตรงกับขอเท็จจริงและใหเกษตรกรมีสว นรวม
- ขอเสนอการเจรจา เอฟ ที เอ ระหวางประเทศไทยกับสหภาพยุโรป
- ขอเสนอการแกไขปญหากีดกันทางการคาในการสงออกลําไย 8
จังหวัดภาคเหนือไปประเทศอินโดนีเซีย และการดําเนินการมาตรการ
ปองกันและแกไขปญหาลําไย ป 2556
- ขอเรียกรองของชุมนุมสหกรณนมไทย-เดนมารก จํากัด
- เสนอยุทธศาสตรสับปะรด, เสนอใหแกไขยุทธศาสตรขา วโพดเลีย้ ง
สัตว (Roadmap) ในประเด็นสงเสริมการทดลองปลูกขาวโพด GMO
- แนวทางและขออเสนอแนะเพื่อการปฏิรูปการเกษตรเสนอตอ
ประธานกรรมาธิการ การปฏิรูปเกษตร อุตสาหกรรม พาณิชย การ
ทองเที่ยวและบริการ

2556

ผลการดําเนินงาน
จํานวนขอเสนอ/ประเด็นปญหา
2557
2558

45

46

ตารางที่ 6 (ตอ)

- เสนอแนวทางการบริหารจัดการปุยและสารเคมีเกษตร เพื่อการ
พึ่งพาตนเองของเกษตรกรไทยอยางยั่งยืน เสนอตอประธาน
คณะกรรมาธิการการเกษตรและสหกรณ
- ขอเสนอแนวทางการแกไขปญหาผลกระทบจากการดําเนิน
นโยบาย จัดตัง้ เขตเศรษฐกิจพิเศษ โดยศึกษา วิเคราะหราง
พระราชบัญญัติเขตเศรษฐกิจพิเศษ
พ.ศ.........
- ขอคิดเห็นและขอหวงกังวลในเรื่อง “ความตกลงหุน สวนเศรษฐกิจ
ภาคพื้นแปซิฟค (TPP)”
รวมทั้งสิ้น

รวม

1

1
11

14

13

49

18

54

8

0

158

หมายเหตุ** : ชองจํานวนขอเสนอ/ประเด็นปญหา ของ สกจ./สภจ. ป 2559 นั้น เนื่องจากสภาเกษตรกรจังหวัด/สํานักงานสภาเกษตรกรจังหวัด ไดนํา
ปญหาที่ไดจากการจัดทําแผนพัฒนาเกษตรกรกรรมตําบล อยางนอย 4 เรื่อง ไดแก ปญหาหนี้สิน ที่ดินทํากิน แหลงน้ําเพื่อการเกษตร สวัสดิ การ สิทธิ
เกษตรกรและการไมไดรับความเปนธรรมไปแสดงไวในการจัดทํากิจกรรมขับเคลื่อนโครงการ/กิจกรรม ที่ไดจากแผนพัฒนาเกษตรกรรมตําบล/อําเภอ และ
จังหวัดไปสูการปฏิบัติจึงไมปรากฏผลขอเสนอในปน้ี
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ขอเสนอ/ประเด็นปญหา

ผลการดําเนินงาน
จํานวนขอเสนอ/ประเด็นปญหา
2556
2557
2558
2559
คณะ
คณะ
คณะ
คณะ
**
สกจ./
สกจ./
สกจ./
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ สกจ./
สภจ.
สภจ.
สภจ.
13 คณะ
13 คณะ
13 คณะ
13 คณะ สภจ.
1

ราง พรบ.
1.รางพระราชบัญญัติวาดวยภาษีที่ดนิ อัตรากาวหนา พ.ศ....
2.รางพระราชบัญญัติจัดตั้งธนาคารที่ดนิ เพื่อคนจนและเกษตรกร พ.ศ.....
3. รางพระราชบัญญัติวาดวยสิทธิชุมชนในการจัดการที่ดนิ และทรัพยากร พ.ศ.....
4. รางพระราชบัญญัติกองทุนยุตธิ รรม พ.ศ............

ผลการดําเนินงาน
2556

2557
1
1
1
1

2558

2559

หมายเหตุ
รวมกับเครือขายปฏิรูป
เสนอตอประธานรัฐสภา
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โครงการที่ 2 โครงการปรับปรุงกฎหมายเพื่อความเปนธรรมในอาชีพเกษตรกรรม
โดยไดกําหนดเปาหมายใหมีการสัมมนาเชิงปฏิบัติก ารระดมความคิดเห็น เพื่อ “ไดขอสรุปประเด็นกฎหมายที่เ ปนอุปสรรคตอการ
ประกอบอาชีพเกษตรกรรมและการดําเนินงานองคกรเกษตรกร” แตคณะกรรมการ 13 คณะประจําสภาเกษตรกรแหงชาติไดรวบรวมขอมูลปญหาดาน
การเกษตร ซึ่งตองแกไขดวยการปรับปรุงหรือเสนอกฎหมาย ซึ่งผลการดําเนินงานตั้งแตป 2557 - ป 2559 รวม 3 ป สภาเกษตรกรแหงชาติไดเสนอ
รางกฎหมายเพื่อแกไขปญหาดานการเกษตร รวม 10 ฉบับ โดย 4 ฉบับแรกสภาเกษตรกรแหงชาติรวมกับเครือขายปฏิรูปเสนอตอประธานรัฐสภา 4
ฉบับ ไดแก 1) รางพระราชบัญญัติวาดวยภาษีที่ดินอัตรากาวหนา 2) รางพระราชบัญญัติจัดตั้งธนาคารที่ดิน 3) รางพระราชบัญญัติวาดวยสิทธิชุมชน
ในการจัดการที่ดนิ และทรัพยากร 4) รางพระราชบัญญัติกองทุนยุติธรรม นอกจากนั้นมีรา งพระราชบัญญัติการสงเสริมคุมครองและพัฒนาระบบเกษตร
พันธะสัญญาที่เปนธรรม และรางพระราชบัญญัติในการจัดสวัสดิการ ซึ่งไดเสนอตอประธานสภานิติบัญญัติและรัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ สวนรางพระราชบัญญัติการยางแหงประเทศไทย ไดมกี ารตราเปนพระราชบัญญัติเรียบรอยแลว รายละเอียดตามตารางที่ 7
ตารางที่ 7 โครงการปรับปรุงกฎหมายเพื่อความเปนธรรมในอาชีพเกษตรกรรม
เปาหมาย : ไดขอ สรุปประเด็นกฎหมายที่เปนอุปสรรคตอการประกอบอาชีพเกษตรกรรมและการดําเนินงานองคกรเกษตร
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ตารางที่ 7 (ตอ)
ผลการดําเนินงาน
2556

2557

2558

2559

หมายเหตุ

5. รางพระราชบัญญัติการสงเสริมคุมครองและพัฒนาระบบ
เกษตรพันธะสัญญาที่เปนธรรม พ.ศ. ....

1

เสนอประธานสภานิติบัญญัติและรัฐมนตรีวาการกระทรวง
เกษตรและสหกรณ

6. รางพระราชบัญญัติการจัดสวัสดิการ พ.ศ.....

1

เสนอตอประธานสภานิติบัญญัตแิ ละรัฐมนตรีวาการ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ

7. รางพระราชบัญญัติการยางแหงประเทศไทย พ.ศ.....

1

ตราเปนพระราชบัญญัติการยางแหงประเทศไทย
พ.ศ...........เรียบรอยแลว

8. เสนอใหปรับปรุงกฎหมายการคุมครองพันธุพืช
9. เสนอรางพระราชบัญญัติเกษตรกรรมยั่งยืน พ.ศ.... และราง
ยุทธศาสตรเกษตรกรรมยั่งยืน

1
1

10. รางพระราชบัญญัติปาลมน้ํามัน และน้ํามันปาลม พ.ศ.....

รวม

1

0

4

5

1

นายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ
ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ ประธานสภานิติบัญญัติ
แหงชาติ และหนวยงานที่เกี่ยวของ
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ราง พรบ.

โครงการที่ 3 โครงการพัฒนาองคกรเกษตรกรตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
สํานักงานสภาเกษตรกรแหงชาติ ไดจัดทํารายละเอียดโครงการพัฒนาองคกรเกษตรกรตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงใน
ปงบประมาณ 2557 แตไมไดรับการจัดสรรงบประมาณ โดยมีความเห็นวา เปนภารกิจของกระทรวงเกษตรและสหกรณ
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สรุป ผลการดําเนินงานตามยุทธศาสตรที่ 1 สรางศรัทธาและความเชื่อมั่นตอสภาเกษตรกรและองคกรเกษตรกร
1) ดําเนินการจัดตั้งและสรางเครือขายสภาเกษตรกรตําบลไดรอยละ 95.89 ของตําบลเป าหมาย และจัดตั้งและสรางเครือขายสภา
เกษตรกรอําเภอไดรอ ยละ 99.59 ของตําบลเปาหมาย
2) สภาเกษตรกรจังหวัดและสํานักงานสภาเกษตรกรจังหวัด รวมทั้งคณะกรรมการประจําสภาเกษตรกรแหงชาติไดจัดทําขอเสนอให
หนวยงานที่รับผิดชอบแกไขปญหาดานการเกษตรได รวม 4 ป จํานวน 158 ขอเสนอปญหา ซึ่งสูงกวาเปาหมายที่กําหนดไว 33 ขอเสนอปญหา
3) สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดและพนักงานของสํานักงานสภาเกษตรกรจังหวัด และสํานักงานสภาเกษตรกรแหงชาติไดรับการพัฒนา
ถายทอดความรู รวม 4 ป จํานวน 1,409 คน ซึ่งสูงกวาเปาหมายที่กําหนดไวปละ 344 คน นอกจากนั้นสงเสริมสนับสนุนสรางแปลงสัมมาชีพตนแบบ
ไดจํานวน 177 ราย สูงกวาเปาหมายที่กําหนดไว 154 ราย รวมทั้งเกษตรกรไดรับความรูจากการศึกษาดูงานแปลงสัมมาชีพตนแบบถึงจํานวน
5,439 ราย

49

สํานักงานสภาเกษตรกรจังหวัดมีหนาที่ร วบรวมศึกษาและวิเคราะหขอมูล เกี่ยวกับการดําเนินงานของสภาเกษตรกรจังหวัด จัดใหมีระบบ
ฐานขอมูลเพื่อเผยแพรขอมูลขาวสาร ผลงานวิจัยและองคความรูเกี่ยวกับการผลิตผลผลิต การแปรรูปผลิตภัณฑเกษตรกรรม รวมทั้งการตลาดทั้ งใน
ประเทศและตางประเทศ ประกอบกับยุทธศาสตรสภาเกษตรกรแหงชาติ ป 2556-2559 กําหนดประเด็นยุทธศาสตรที่ 2 จัดทําฐานขอมูลดาน
การเกษตรเพื่อประกอบการตัดสินใจ สํานักงานสภาเกษตรกรแหงชาติไดเสนอโครงการจัดทําฐานขอมูลดานการเกษตรเพื่อประกอบการตัดสินใจตอ
สํานักงบประมาณ ในปงบประมาณ 2557 แตไมไดรับการจัดสรรงบประมาณ โดยแนะนําใหประสานขอมูลจากหนวยงานที่เกี่ยวของโดยตรง คือ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ อยางไรก็ตามสํานักงานสภาเกษตรกรแหงชาติไดจัดทําคูมือ “แนวทางการจัดทําฐานขอมูลของสํานักงานสภาเกษตรกร
จังหวัด” เพื่อใชในการปฏิบัติงาน 10 เรื่อง ไดแก
1) ขอมูลพื้นฐานดานการเกษตรและสหกรณระดับจังหวัด ระดับอําเภอ และระดับจังหวัด
2) ขอมูลจํานวนเกษตรกรระดับหมูบ าน ตําบล อําเภอ
3) ขอมูลองคกรเกษตรกร
4) ขอมูลผูแทนสภาเกษตรกรระดับหมูบ าน ตําบล และอําเภอ
5) ขอมูลดานการผลิตและการตลาดเพื่อประกอบการตัดสินใจของเกษตรกร
6) ขอมูลเพือ่ การเผยแพรประชาสัมพันธ
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กลยุทธที่ 1 จัดทําฐานขอมูลระดับหมูบ าน ตําบล อําเภอ จังหวัด ประเทศ ภูมิภาคและระดับโลก เปนฐานขอมูล ทางเศรษฐกิจการเกษตร เพื่อใชใน
การพยากรณและปองกันความเสี่ยง สําหรับเกษตรกร แลหนวยงานที่เกี่ยวของ
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ยุทธศาสตรท่ี 2 จัดทําฐานขอมูลดานการเกษตรเพื่อประกอบการตัดสินใจ
เปาหมาย 1) เปนขอมูลที่มาจากเกษตรกรโดยตรง
2) คุณภาพความถูกตองแมนยําของขอมูล อยูในระดับสูงเมื่อเทียบกับหนวยงานอื่น
3) ประสิทธิภาพของขอมูลเปนปจจุบันครบถวนสมบูรณ สามารถนํามาใชไดทันทีที่ตอ งการ
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7) ขอมูลจากการสํารวจปญหาความตองการแกไขปญหาและพัฒนาการเกษตรในพื้นที่
8) ขอมูลจากการหารือวิธีการผลิต การตลาด ตนทุน รายไดสินคาเกษตรที่
สําคัญในจังหวัด
9) จัดทําสรุปผลการประชุมสภาเกษตรจังหวัด
10) ขอมูลเกษตรกรดีเดนและปราชญเกษตรสาขาตางๆ ในพืน้ ที่
ผลการดําเนินงานตามกลยุทธที่ 1 การจัดทําฐานขอมูลฯ ไดมีการกําหนดโครงการภายใตกลยุทธนี้ 2 โครงการโดยผลการดําเนินงาน
โครงการที่ 1 โครงการศึกษาและจัดทําระบบสารสนเทศเพื่อการประกอบอาชีพ
สํานักงานสภาเกษตรกรจังหวัด ไดมีการจัดทําฐานขอมูลการรับขึ้นทะเบียนองคกรเกษตรกรตั้งแตป 2556 ป 2557 ป 2558 และป
2559 รวมทั้งสิ้น 3,113 องคก ร และจากการรวบรวมผลการจัด ทําฐานขอมูล จากสํ านัก งานสภาเกษตรกรจังหวั ด 60 จังหวัด มีก ารจัด ทํา
ฐานขอมูลเพื่อนําไปใชประโยชนในการปฏิบัติงาน 14 เรื่อง โดยขอมูลที่ดํา เนินการป 2559 สูงสุดถึงรอยละ85 ของจังหวัดที่มีการรวบรวมขอมูล
ไดแก ขอมูลสภาพเศรษฐกิจของครัวเรือนเกษตรกร และขอมูลวิธีการผลิต ตนทุน และรายไดจากการผลิตสินคาเกษตรที่สําคัญ สวนในป 2556 ป
2557 และป 2558 ขอมู ลที่จังหวัดดําเนินการสูงสุด ไดแก ขอมูลพื้นฐานดานการเกษตร คิดเปนรอยละ 73.33 รอยละ 68.33 และรอยละ
45.00 ของจังหวัดที่รวบรวมขอมูลในป 2556 ป 2557 และป 2558 ตามลําดับ รองลงมา ไดแกขอมูลผูแทนเกษตรกรระดับหมูบาน/ตําบล/
อําเภอ และขอมูลองคกรเกษตรกร รวมทั้งขอมูลดานการผลิตการตลาดตามลําดับ รายละเอียดปรากฏ ดังตารางที่ 8
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ตารางที่ 8 โครงการศึกษาและจัดทําระบบสารสนเทศเพื่อการประกอบอาชีพ

ขึ้นทะเบียนองคกรเกษตรกร (องคกร)
การจัดฐานขอมูล
1.ขอมูลสภาพเศรษฐกิจครัวเรือนเกษตรกร
2. ขอมูลวิธีการผลิตตนทุน รายได จากการผลิตสินคาเกษตรที่สําคัญ
3. ขอมูลพื้นฐานดานการเกษตร
4.ขอมูลผูแทนเกษตรกรระดับหมูบาน/ตําบล/อําเภอ
5. ขอมูลองคกรเกษตรกร
6. ขอมูลดานการผลิตการตลาด
7. ขอมูลปญหาความตองการแกไขปญหาพัฒนาการเกษตร
8. ขอมูลการเกษตรดีเดนและปราชญเกษตร
9. ขอมูลจํานวนเกษตรกรในระดับตําบล อําเภอ
10.ขอมูลเกษตรผูมปี ญหาหนี้สนิ
11.ขอมูลเกษตรกรผูมปี ญหาที่ดินทํากิน
12.ขอมูลเกษตรกรผูมีปญหาแหลงน้ําเพื่อการเกษตร
13. ขอมูลเกษตรกรผูมีปญหาสวัสดิการเกษตรกรและการไมไดรับความ
เปนธรรม

หมายเหตุ : คํานวณจาก 60 จังหวัด

ผลการดําเนินงาน
2557
2558

2556

2559

รวม

จํานวน

รอยละ

จํานวน

รอยละ

จํานวน

รอยละ

จํานวน

รอยละ

1,451

-

111

-

890

-

661

-

44
29
22
8

73.33
48.33
36.67
13.33

9
41
19
21
16

15.00
68.33
31.67
35.00
26.67

27
15
14
9

45.00
25.00
23.33
15.00

51
51
-

85
85
-

12
-

20.00
-

14
-

23.33
-

-

-

9
7

15
11.67

-

-

-

-

-

-

7

11.67

-

-

-

-

-

-

7

11.67

3,113
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เปาหมาย
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สวนสํานักงานสภาเกษตรกรแหงชาติไดจัดทําฐานขอมูล ดังนี้
1) ขอมูลการรับขึน้ ทะเบียนเกษตรกร และทะเบียนองคกรเกษตรกร
2) ระเบียบสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัด
3) ระเบียบ ขอบังคับ ประกาศ คําสั่งสภาเกษตรกรแหงชาติ
4) เว็บไซตของสํานักงานสภาเกษตรกรจังหวัด
5) ขอมูลบุคลากรสํานักงานสภาเกษตรกรแหงชาติ
6) ขอมูลแผนพัฒนาเกษตรกรรมระดับตําบล
7) ขอมูลเกี่ยวกับขอเสนอเพื่อพัฒนาแกไขปญหาดานการเกษตร
8) ขอมูลยุทธศาสตรสภาเกษตรกรแหงชาติ.
ผลการดําเนินงานป 2557 โครงการสื่อสารงานสภาสูประชาชน โดยสํานักงานสภาเกษตรกรจังหวัดจัดใหมีการประชาสัมพันธผลงาน
ของสภาเกษตรกรจังหวัด รวมทั้งขอมูลของสํานักงานสภาเกษตรกรจังหวัด ทั้ง 60 จังหวัด รวม 94 ครั้งคิดเปนรอยละ 100 รวมทั้งประชาสัมพันธ
ความรูด านการเกษตร/ขาวเกษตร จํานวน 13 ครั้ง คิดเปนรอยละ 21.67 สวนสื่ อที่ใชประชาสัมพันธสูงสุด ไดแก สื่อสิ่งพิมพ เชน หนังสือพิมพ แผน
พับ คิดเปนรอยละ 80 รองลงมาไดแก สื่ออิเลคทรอนิกส เชน วิทยุ เว็บไซต คิดเปนรอยละ 71.66 สวนสํานักงานสภาเกษตรกรแหงชาติไดจัดทํา
โครงการสื่อสัญจรเพื่อประชาสัมพันธผลงานของสภาเกษตรกรแหงชาติ โดยนําสื่อมวลชนเยี่ยมชมผลการดําเนินงานของสภาเกษตรกรจังหวัด เชน การ
แกไ ขปญ หาเพื่อพั ฒนาทุเ รีย น หลง-หลิน ลั บแล ที่จังหวั ดอุตรดิตถ การรัก ษาเสถีย รภาพราคาผลผลิตการเกษตร กลุมเครือขายวิส าหกิจชุมชน
เกษตรกรรมน้ํายืน น้ําออม โดยใชระบบ QR CODE จังหวัดยโสธร กาจัดทําแผนพัฒนาเกษตรกรรมระดับตําบลหนองใหญ อําเภอเมืองจันท จังหวัดศรีสะเกษ
และเยี่ยมชมกลุมเกษตรกรผูปลูกมันสําปะหลังพัฒนาเกษตรอุตสาหกรรม อําเภอวังสามหมอ จังหวัดอุดรธานี นอกจากนั้นสํานักงานสภาเกษตรกร
แหงชาติประชาสัมพันธผลงานผานสื่อโทรทัศน หนังสือพิมพ และเว็บไซต รายละเอียดตามตารางที่ 9
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ตารางที่ 9 โครงการสื่อสารงานสภาเกษตรกรสูประชาชน
รอยละ
100
21.67
80
71.66
23.33

สรุป การดําเนินงานตามยุ ทธศาสตรที่ 2 จัดทําฐานขอมูล ดานการเกษตรเพื่อประกอบการตัดสินใจ ซึ่งสํานัก งานสภาเกษตรกร
แหงชาติไดจัด ทําโครงการศึกษา และจัด ทําระบบสารสนเทศเพื่อประกอบอาชีพ เสนอของบประมาณจากรัฐ บาลป 2557 แตสํานักงบประมาณ
พิจารณาแลวมีความเห็นวา เนื่องจากสํานัก งานสภาเกษตรกรแหงชาติยังไมมีระบบสารสนเทศ ดังนั้นเบื้องตนควรประสานขอขอมูลจากหนวยงานที่
เกี่ยวของโดยตรง คือ กระทรวงเกษตรและสหกรณ จึงไมจัดสรรงบประมาณให อยางไรก็ตามสํานักงานสภาเกษตรกรแหงชาติไดจัดทําคูมือแนวทางการ
จัด ฐานขอมูล ของสํ านัก งานสภาเกษตรกรจังหวั ด ซึ่งสํ านักงานสภาเกษตรกรจังหวั ด ไดดํ าเนินการจัดเก็ บ รวบรวมขอมูล เพื่อใชใ นการปฏิบัติงาน
นอกจากนั้นหลายจังหวัดริเริ่มจัดเก็บขอมูลเพิ่มเติม เพื่อใชประโยชนตามความเหมาะสมของแตละจังหวัด สวนสํานักงานสภาเกษตรกรแหงชา ติ มีการ
จัดทําฐานขอมูลที่เชื่อมโยงกับจังหวัด เชน ขอมูลการรับขึ้นทะเบียนเกษตรกร องคกรเกษตรกรฯ ทั้งนี้ยังมีปญหาขาดหัวหนาสวนสารสนเทศ ซึ่งเปน
บุคลากรตําแหนงสําคัญในการขับเคลื่อนงานขอมูล
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ผลการดําเนินงาน ป 2557
เรื่องที่ประชาสัมพันธ
จํานวน
จัดใหมกี ารประชาสัมพันธผลงานของสภาเกษตรกรจังหวัด 1. ผลการดําเนินงานของสภา (ครั้ง)
94
2. ความรูด านการเกษตร/ขาวเกษตร (ครั้ง)
13
3. สื่อที่ใชในการประชาสัมพันธ
- สื่อสิ่งพิมพ เชน หนังสือพิมพ แผนพับ ใบปลิว
48
- สื่ออิเล็กทรอนิกส เชน วิทยุ โทรทัศน เว็บไซต
43
- นิทรรศการ
14
หมายเหตุ : คํานวณจาก 60 จังหวัด
เปาหมาย

ยุทธศาสตรท่ี 3 บูรณาการจัดทําแผนแมบทเพื่อพัฒนาเกษตรกรรมระดับชาติจากลางสูบน
เปาหมาย 1) เกษตรกรมีสว นรวมในการจัดทําแผนแมบทเพื่อพัฒนาเกษตรกรรม
2) งาน/โครงการตามแผนแมบทเพื่อพัฒนาเกษตรกรรมถูกนําไปปฏิบัติ
3) สภาเกษตรกรจังหวัดมีการจัดทําแผนพัฒนาเกษตรกรรมจังหวัด เชื่อมโยงกับแผนพัฒนาเกษตรกรรมระดับอําเภอและระดับตําบล
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กลยุทธที่ 1 จัดทําแผนพัฒนาการเกษตรโดยใชฐานขอมูลของเกษตรกร ตั้งแตระดับหมูบานสูจังหวัด
ภายใตกลยุทธที่ 1 จัดทําแผนพัฒนาการเกษตรโดยใชฐ านขอมูล ของเกษตรกร ตั้งแต ระดับหมูบานสูจังหวั ดนี้ ไดกําหนดโครงการ
ดําเนินงานไวเดิม 3 โครงการ ตอมาในปงบประมาณ 2558 สภาเกษตรกรแหงชาติเห็นชอบใหเพิ่มเติมอีก 1 กิจกรรม ไดแก กิจกรรมการขับเคลื่อนแผน
แมบทเพื่อพัฒนาเกษตรกรรมจังหวัดใหเกิดผลในทางปฏิบัติ ซึ่งมีผลการดําเนินงาน ดังนี้
โครงการที่ 1 โครงการจัดทําแผนพัฒนาเกษตรกรรมระดับตําบล
จากการรวบรวมขอมูลผลการดําเนินงานจัดทําแผนพัฒนาเกษตรกรรมตําบลของสภาเกษตรกรจังหวัด และสํานักงานสภาเกษตรกร
จังหวัดในปงบประมาณ 2557 ซึ่งมีการจัดทําแผนพัฒนาเกษตรกรรมตําบล โดยขั้นตอนแรกรวบรวมขอมูลพื้นฐานดานการเกษตรในตําบล สวนใหญ
เปนขอมูลทุติยภูมิจากหนวยงานที่เกี่ยงของ เชน ดานแหลงน้ํา คุณภาพดิน ที่ดินทํากิน การปลูกพืช การเลี้ยงปศุสัตว สัตวน้ํา จํานวนประชากรในตําบล
จํานวนเกษตรกร และอาชีพเกษตรกรรมหลักในพื้นที่ แหลงตลาด โรงงานรับซื้อผลผลิตในพื้นที่ การรวมกลุม/องคกรเกษตรกร และการคมนาคม เป น
ตน รวมถึงบางจังหวัดดําเนิ นการสํารวจแบบสอบถาม ปญหาดานการเกษตรและความตองการขอเสนอแนวทางแกไขปญหาจากผูแทนเกษตรกร
จากนั้นนําขอมูลมาวิเคราะหศักยภาพ พรอมจัดประชุมระดมความคิดเห็นเกษตรกรรวมกับผูมีสวนไดเสียเพื่อกําหนดปญหา และแนวทางพัฒนากา ร
เกษตรในพื้นที่ จากนั้นจัดทํารายละเอียดโครงการตามแนวทางพัฒนาและแกไขปญหาที่กําหนดไว ทั้งนีจ้ ากการจัดเก็บขอมูลของสํานักงานสภาเกษตรกร
จังหวัด 60 จังหวัด ซึ่งมีจํานวนตําบลเปาหมายในการจัดทําแผนพัฒนาเกษตรกรรมตําบล รวม 5,641 ตําบล ปรากฏวาสามารถดําเนินการจัดทํา
แผนพัฒนาเกษตรกรรมตําบลแลวเสร็จ 4,511 ตําบล คิดเปนรอยละ 79.97 ตําบล รายละเอียดตามตารางที่ 10
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โครงการที่ 2 โครงการจัดทําแผนพัฒนาเกษตรกรรมระดับอําเภอ
เมื่อสภาเกษตรกรจังหวัด/สํ านักงานสภาเกษตรกรจังหวั ดดําเนินการจัดทําแผนพัฒนาเกษตรกรรมตําบลแลวเสร็จ ไดมีก ารจัดทํา
แผนพัฒนาเกษตรกรรมระดับอําเภอ โดยรวบรวมแผนพัฒนาเกษตรกรรมของตําบลตางๆในอําเภอนั้นๆ จําแนกปญหาดานการเกษตรในพื้นที่ แลวจัด
กลุมปญ หาประเภทเดียวกั น และแนวทางแกไ ขปญ หาจากตําบลตางๆรวมเปนปญ หาและแนวทางแกไขปญ หาระดับ อําเภอ พรอมทั้งจําแนกกลุม
โครงการประเภทเดียวกันจากตําบลตางๆ รวมเปนโครงการแกไขปญหาพัฒนาการเกษตรระดับอําเภอ ซึ่งหลายจังหวัดมีการจัดประชุมระดมความ
คิดเห็นพิจารณาแผนพัฒนาเกษตรกรรมระดับอําเภอ ซึ่งมีการจัดทําเชื่อมโยงมาจากแผนพัฒนาเกษตรกรรมระดับตําบลภายในอําเภอนั้นๆ กอนเสนอ
เพื่อรวบรวมเปนแผนแมบทเพื่อพัฒนาเกษตรกรรมจังหวัดตอไป ทั้งนี้จากการรวบรวมขอมูลของสํานักงานสภาเกษตรกรจังหวัด 60 จังหวัด พบวา
อําเภอเปาหมายที่ตองจัดทําแผนพัฒนาเกษตรกรรมระดับอําเภอ จํานวน 724 อําเภอนั้น ไดมีการจัดทําแผนพัฒนาเกษตรกรรมระดับอําเภอ จํานวน
622 ตําบล คิดเปนรอยละ 85.91 รายละเอียดตามตารางที่ 10
โครงการที่ 3 โครงการจัดทําแผนพัฒนาเกษตรกรรมระดับจังหวัด
หลังจากจัดทําแผนพัฒนาเกษตรกรรมระดับอําเภอแลว สภาเกษตรกรจังหวัด/สํานักงานสภาเกษตรกรจังหวัดรวบรวมขอมูลแผนพัฒนา
เกษตรกรรมระดั บอําเภอทุกอําเภอในจังหวัด จําแนกขอมูลจัดกลุมประเภทปญหาดานการเกษตร และโครงการเพื่อพัฒนาแกไ ขป ญหา ตลอดจน
รวบรวมขอมูลสภาพปญหาดานการเกษตรและปญหาจากปจจัยภายนอกที่สงผลกระทบตอภาคการเกษตรในจังหวัด แลววิเคราะหศักยภาพ พรอมจัด
ประชุมระดมความคิดเห็นผูแทนเกษตรกร รวมกับหนวยงานที่เกี่ยวของและผูมีสวนไดสวนเสีย กําหนดวิสัยทัศน พันธกิจ ยุทธศาสตร ก ลยุทธ และ
โครงการเพื่อพัฒนาเกษตรกรรมจังหวัด หลังจากจัดทํา (ราง) แผนพัฒนาเกษตรกรรมจังหวัด แลวมีการจัดประชุมเกษตรกรและผูมีสวนไดสวนเสี ย เพื่อ
พิจารณารางแผนพัฒนาเกษตรกรรมจังหวัดดังกลาวกอนเสนอสํานักงานสภาเกษตรกรแหงชาติ ตอไป ทั้งนี้จากการรวบรวมขอมูลจากสํา นักงานสภา
เกษตรกรจังหวัด 60 จังหวัด ปรากฏวาไดมกี ารจัดทําแผนพัฒนาเกษตรกรรม 54 จังหวัด คิดเปนรอยละ 90 รายละเอียดตามตารางที่ 10

ตารางที่ 10 จัดทําแผนพัฒนาการเกษตรโดยใชฐานขอมูลของเกษตรกรตั้งแตระดับหมูบ านสูจังหวัด
โครงการ

หมายเหตุ : คํานวณจาก 60 จังหวัด

แผนพัฒนาเกษตรกรรมตําบลที่ผานการมีสว นรวมของเกษตรกร
หนวยงานที่เกี่ยวของและผูมีสวนไดสวนเสีย (เปาหมาย 5,641 ตําบล)
ไดแผนพัฒนาเกษตรกรรมระดับอําเภอ ที่บูรณาการจากแผนพัฒนา
เกษตรกรรมตําบล (เปาหมาย 724 อําเภอ)
ไดแผนพัฒนาเกษตรกรรมจังหวัดที่ผานกระบวนการมีสวนรวมของผูม ี
สวนไดเสียเพื่อใชจัดทําแผนแมบทพัฒนาเกษตรกรรม (เปาหมาย 60
จังหวัด)

622

85.91

54

90
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โครงการที่ 1 โครงการจัดทําแผนพัฒนา
เกษตรกรรมระดับตําบล
โครงการที่ 2 โครงการจัดทําแผนพัฒนา
เกษตรกรรมระดับอําเภอ
โครงการที่ 3 โครงการจัดทําแผนพัฒนา
เกษตรกรรมระดับจังหวัด

เปาหมาย

2557
คิดเปน
จํานวน
รอยละ
4,511
79.97
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กิจกรรม ขับเคลื่อนโครงการ/กิจกรรมที่ไดจากการจัดทําแผนพัฒนาเกษตรกรรมตําบล/อําเภอ และจังหวัดไปสูการปฏิบัติ
ในปงบประมาณ 2558 สภาเกษตรกรแหงชาติ ไดกําหนดใหเ พิ่มเติม กิจกรรม ขับ เคลื่อนโครงการ/กิจกรรมที่ไ ดจากการจัด ทํา
แผนพัฒนาเกษตรกรรมตําบล/อําเภอ และจังหวัดไปสูการปฏิบั ติ เพื่อใหเกษตรกรไดรับประโยชนจากโครงการ/กิจกรรมที่ ไดจากการจัดทําแผนฯ ซึ่ง
ในชวง 4 ป ของยุทธศาสตรสภาเกษตรกรแหงชาติ ป 2556-2559 ไดแบงกิจกรรมการขับเคลื่อนโครงการ/กิจกรรมที่ไดจากการจัดทําแผนพัฒนา
เกษตรกรรมระดับตําบล/อําเภอและจังหวัดไปสูการปฏิบัติ ออกเปน 2 สวน ไดแก
1) ขับเคลื่อนโครงการ/กิจกรรมที่ไดจากการจัดทําแผนพัฒนาเกษตรกรรมตําบล/อําเภอและจังหวัดในป 2557 ไปสูการปฏิบัติ ปรากฏ
วา สภาเกษตรกรจังหวัดและสํานักงานสภาเกษตรกรจังหวัด 60 จังหวัดไดประสานหนวยงานที่เกี่ยวของดําเนินโครงการที่ไดจากการจัดทําแผนพัฒนา
เกษตรกรรมระดับตําบล/อําเภอและจังหวัด ดังนี้ เปนโครงการที่สภาเกษตรกรจังหวัดและสํานักงานสภาเกษตรกรจังหวัดดําเนินการเองจํานวน 4
โครงการ งบประมาณดําเนินการ 90,684 บาท อีกสวนหนึ่งประสานเสนอองคการบริหารสวนตําบล/เทศบาลและองคการบริหารสวนจังหวัด นําเขา
แผนขององคการบริหารสวนตําบล/เทศบาล และองคการบริหารสวนจังหวัด ไวจํานวน 455 โครงการ วงเงินงบประมาณ 135.52 ลานบาท และมี
โครงการที่ อบต./เทศบาลและอบจ. นําไปดําเนินการในพืน้ ที่แลว 114 โครงการ งบประมาณ 8.34 ลานบาท นอกจากนั้นยังไดประสานเสนอโครงการ
ใหหนวยงานราชการในจังหวัด/ภาคและสวนกลางสนับสนุน โดยหนวยงานไดนําเขาแผนไว 472 โครงการ วงเงินงบประมาณ 210.71 ลานบาท และ
หนวยงานราชการไดนําโครงการไปดําเนินการแลว 94 โครงการ งบประมาณ 62.50 ลานบาท รายละเอียดตามตารางที่ 11
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ตารางที่ 11 กิจกรรมขับเคลื่อนโครงการ/กิจกรรมที่ไดจากการจัดทําแผนพัฒนาเกษตรกรรมตําบล/อําเภอและจังหวัดไปสูการปฏิบัติ
ป 2558 (รวบรวมจาก 60จังหวัด)
การดําเนินการโครงการ
จํานวนโครงการ
งบประมาณ (บาท)
1 สกจ./สภจ.ดําเนินการเอง
4
90,684
2. อบต./เทศบาล/อบจ.
- นําเขาแผนไว
455
135,520,499
- นําโครงการไปดําเนินการแลว
114
8,341,099
3. หนวยงานราชการในจังหวัด/ภาค/สวนกลาง
- นําเขาแผนไว
472
210,719,940
- นําโครงการไปดําเนินการแลว
94
62,505,405
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2) ขับเคลื่อนโครงการ/กิจกรรมที่ไดจากการจัดทําแผนพัฒนาเกษตรกรรมตําบลในป 2559 ไปสูการปฏิบัติ
โดยในปงบประมาณ 2559 สภาเกษตรกรแหงชาติกําหนดใหสภาเกษตรกรจังหวัด/สํานักงานสภาเกษตรกรจังหวัดดําเนินโครงการ
จัดทําแผนพัฒนาเกษตรกรรมตําบลเปาหมาย อําเภอละ 1 ตําบล รวม 77 จังหวัด 888 ตําบล เพื่อใหไดแผนพัฒนาอาชีพ โดยปรับเปลี่ยนชนิดการ
ทําเกษตรกรรม หรือปรับปรุงกิจกรรมการเกษตรที่มีอยูเดิมใหเหมาะสมกับสภาพพื้นที่และความตองการของตลาด มุงแกไขปญหาราคาสินคาเกษ ตร
รวมทั้งไดปญหาการเกษตรในพื้นที่ที่สําคัญอยางนอย 4 เรื่อง ไดแก ปญหาหนี้สิน ปญหาที่ดินทํากิน ปญหาแหลงน้ําเพื่อการเกษตร ปญหาสวัสดิการ
สิทธิเกษตรกรและการไมไดรับความเปนธรรม รวมทั้งปญหาการเกษตรอื่นๆในพื้นที่ ซึ่งผลการขับเคลื่อนงานไดมีการจัดทําแผนพัฒนาเกษตรกร รม
ตําบลแลวเสร็จจํานวน 856 ตําบล จากเปาหมาย 888 ตําบล มีการจัดตั้งกลุม/องคกรเกษตรกรรายสินคาเพื่อแกไขปญหาราคาสินคาเกษตรได
จํานวน 226 องคกรจากเปาหมาย 888 องคกร ประสานใหเกษตรกรผูมีปญหาสําคัญทั้ง 4 เรื่อง สามารถยื่นเรื่องใหหนวยงานที่รับผิดชอบช วยเหลือ
แกไขปญหา จํานวน 57,709 ราย ในจํานวนนี้เกษตรกรผูมี ปญหาไดรับการชวยเหลือแกไ ขปญหาจากหนวยงานรับผิดชอบแลว 12,403 ราย
เกษตรกรที่เหลืออยูระหวางดําเนินการ รายละเอียดตามตารางที่ 12

ตารางที่ 12 ขับเคลื่อนโครงการ/กิจกรรมที่ไดจากการจัดทําแผนพัฒนาเกษตรกรรมตําบล ใน ป 2559 ไปสูการปฏิบัติ
เปาหมาย

226 องคกร
8,810 ราย
1,326 ราย
14,036 ราย
875 ราย
23,455 ราย
8,724 ราย
11,408 ราย
1,478 ราย
57,709 ราย
12,403 ราย
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1. จํานวนแผนพัฒนาเกษตรกรรมตําบล (เปาหมาย 888 ตําบล)
2. จัดตัง้ กลุม/องคกรเกษตรกรรายสินคาเกษตรเพื่อแกไขปญหาราคาสินคา
(เปาหมาย 888 องคกร)
3. เกษตรกรผูม ีปญหาหนี้สินสามารถยื่นเรื่องใหหนวยงานชวยแกไขปญหา
4. เกษตรกรผูม ีปญหาหนี้สินไดรับการชวยเหลือจากหนวยงาน
5. เกษตรกรผูม ีปญหาที่ดนิ ทํากินสามารถยื่นเรื่องใหหนวยงานชวยเหลือแกไข
6. เกษตรกรผูม ีปญหาที่ดนิ ทํากินไดรับการชวยเหลือจากหนวยงาน
7. เกษตรกรผูม ีปญหาแหลงน้ําเพื่อการเกษตรสามารถยื่นเรื่องใหหนวยงานชวยเหลือแกไข
8. เกษตรกรผูม ีปญหาแหลงน้ําเพื่อการเกษตรไดรับการชวยเหลือจากหนวยงาน
9. เกษตรกรผูม ีปญหาสวัสดิการ สิทธิเกษตร และการไมไดรับความเปนธรรม สามารถยื่นเรื่องใหหนวยงานชวยเหลือแกไข
10. เกษตรกรผูม ีปญหาสวัสดิการ สิทธิเกษตร และการไมไดรับความเปนธรรมไดรับการชวยเหลือจากหนวยงาน
รวมเกษตรกรผูมีปญหายื่นเรื่องใหใหหนวยงานชวยเหลือแกไขทั้ง 4 ปญหา
รวมเกษตรกรผูมีปญหาไดรับการชวยเหลือจากหนวยงาน ทั้ง 4 ปญหา

ผลการป 2559
(รวบรวมจาก 77
จังหวัด)
856 ตําบล
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กลยุทธที่ 2 บูรณาการแผนพัฒนาการเกษตรของจังหวัด กลุมจังหวัดและภาค เปนแผนแมบทเพื่อพัฒนาเกษตรกรรมระดับชาติ
โครงการที่ 1 โครงการจัดทําแผนแมบทเพื่อพัฒนาเกษตรกรรมระดับชาติ
ในปงบประมาณ 2556 สํานักงานสภาเกษตรกรแหงชาติไดจัดประชุมสัมมนาถายทอดความรูแกส มาชิกสภาเกษตรกรจังหวัด และ
พนักงานสํานักงานสภาเกษตรกรจังหวัด โดยแบงสัมมนาเปน 4 ภาค จํานวน 2,197 คน เกี่ยวกับวิธีการจัดทําแผนพัฒนาเกษตรกรรมตําบล และ
บูรณาการเชื่อมโยงจัดทําแผนพัฒนาเกษตรกรรมอําเภอและจังหวัด จากนั้นในปงบประมาณ 2557 สภาเกษตรกรจังหวัด/สํานักงานสภาเกษตรกร
จังหวัดไดจัดทําแผนพัฒนาเกษตรกรรมตําบล เชื่อมโยงเปนแผนพัฒนาเกษตรกรรมระดับอําเภอ และระดับจังหวัด แลวจัดสงแผนพัฒนาเกษตรกรรม
จังหวัดใหสํานักงานสภาเกษตรกรแหงชาติ โดยไดมีการจัดทํา (ราง) แผนแมบทเพื่อพัฒนาเกษตรกรรมระดับชาติข้นึ
ในปงบประมาณ 2558 สภาเกษตรกรแหงชาติ ไดแตงตั้งคณะอนุกรรมการจัดทําแผนแมบทเพื่อพัฒนาเกษตรกรรม และแตงตั้ง
คณะทํางานจัดเตรียมขอมูลแผนแมบทเพื่อพัฒนาเกษตรกรรม ซึ่งคณะทํางานฯไดดําเนินการประมวลขอมูลจากแผนพัฒนาเกษตรกรรมจังหวัด รวมกับ
ขอเสนอของคณะกรรมการประจําสภาเกษตรกรแหงชาติ แลวนําเสนอตอคณะกรรมการดานยุทธศาสตรการขับเคลื่อนแผนพัฒนาเกษตรกรรมและ
งบประมาณ โดยตอมาในปงบประมาณ 2558 สํานักงานสภาเกษตรกรแหงชาติไดจัดประชุมเพื่อแสดงความคิดเห็นตอรางแผนแมบทเพื่อพัฒนา
เกษตรกรรม ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2559-2564) โดยมีผูแทนจากสภาเกษตรกรแหงชาติ องคกรดานการเกษตร ภาคเอกชน และหนวยงานราชการที่
เกี่ยวของเขารวมระดมความคิดเห็น จํานวน 44 คน จากนั้นสํานักงานสภาเกษตรกรแหงชาติไดปรับปรุงแกไขรางแผนแมบทเพื่อพัฒนาเกษตรกรรมตาม
ขอเสนอที่ประชุม แลวไดมีการนํา (ราง) แผนแมบทเพื่อพัฒนาเกษตรกรรมดังกลาวเสนอประชาพิจารณรับฟงความคิดเห็นจากสมาชิกสภาเกษตรก ร
จังหวัด พนักงาน หนวยงานราชการ องคกรภาครัฐ และเอกชนที่เกี่ยวของในการจัดสัมมนา เรื่อง “สานพลังประชารัฐ สรางเศรษฐกิจฐานราก ขับเคลื่อน
การพัฒนาเกษตรกร ภาคเกษตรสูความมั่นคง มั่งคั่งและยั่งยืน ” ที่เมืองทองธานี ในปงบประมาณ 2559 โดยมีผูเขาสัมมนาจํานวน 2,420 คน มีการ
แบงกลุมระดมความคิด เห็นตามยุ ท ธศาสตรของแผนแมบ ทฯ และสํานักงานสภาเกษตรกรแหงชาติไ ดป รับปรุงแกไข (ราง) แผนแมบ ทเพื่อพัฒนา
เกษตรกรรมดังกลาว ทั้งนี้ไดมีการจัดสงแผนแมบทเพื่อพัฒนาเกษตรกรรมฉบับสมบูรณตอนายกรัฐมนตรีเมื่อปลายปงบประมาณ 2559 รายละเอี ยด
ตามตารางที่ 13

ตารางที่ 13 กลยุทธที่ 2 บูรณาการแผนพัฒนาการเกษตรของจังหวัดกลุมจังหวัดและภาคเปนแผนแมบทเพื่อการพัฒนาเกษตรกรรมระดับชาติ
โครงการ/กิจกรรมที่ดาํ เนินการตาม
กลยุทธ

ไดแผนแมบทพัฒนาเกษตรกรรมที่ผานกระบวนการมี
สวนรวมของผูมีสว นไดเสียรวมทั้งเชื่อมโยงแผนแมบท
ระดับจังหวัด
- ผูเขารวมประชุมสัมมนามีความรูความเขาใจในการ
จัดเก็บวิเคราะหขอ มูลดานการเกษตรในพืน้ ที่ เพื่อจัดทํา
แผนพัฒนาเกษตรกรรมตําบล และบูรณาการเชื่อมโยง
จัดทําแผนพัฒนาเกษตรกรรมระดับอําเภอและจังหวัด

2. ประชุมเพื่อแสดงความคิดเห็นตอ
- ไดรางแผนแมบทเพื่อพัฒนาเกษตรกรรมที่ผานการ
รางแผนแมบทเพื่อพัฒนา เกษตรกรรม ประชุมระดมความคิดเห็นแกไขจากคณะกรรมการดาน
ฉบับที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๔)
ยุทธศาสตร สภาเกษตรกรแหงชาติ องคกรดาน
การเกษตรภาคเอกชน และหนวยงานที่เกี่ยวของ
3. จัดสัมมนา เรื่อง “สานพลังประชา
รัฐ สรางเศรษฐกิจฐานราก ขับเคลื่อน
การพัฒนาเกษตรกร ภาคเกษตรสู
ความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน”

- ไดรางแผนแมบทเพื่อพัฒนาเกษตรกรรมที่ผานการ
ประชาพิจารณระดมความคิดเห็นสมาชิกสภาเกษตรกร
จังหวัด รวมกับหนวยงานราชการ องคกรดาน
การเกษตร ภาคเอกชนและภาคีที่เกี่ยวของเพื่อจัดทํา
เปนแผนแมบทเพื่อพัฒนาเกษตรกรรมระดับชาติฉบับ
สมบูรณ

ผลการดําเนินงาน
2556
2,197
คน

2557
-

2558
1 แผน
44 คน

2559
1 แผน
2,420 คน

รวม
1 แผน
4,691 คน
2,197 คน

2,197
คน

1 แผน
44 คน

1 แผน
44 คน

1 แผน
2,420 คน

1 แผน
2,420 คน

ยุทธศาสตร์ สภาเกษตรกรแห่งชาติ ปี ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔

โครงการที่ 1 โครงการจัดทําแผน
แมบทเพื่อพัฒนาเกษตรกรรม
ระดับชาติ
1. ประชุมสัมมนาการขับเคลื่อน
ยุทธศาสตรสภาเกษตรกรแหงชาติ ป
2556-2559 สูการปฏิบัตเิ พื่อพัฒนา
เกษตรกรรมอยางยั่งยืน

เปาหมาย

63

3) การจัดทําแผนพัฒนาเกษตรกรรมมีการเชื่อมโยงตั้งแตการจัดทําแผนพัฒนาเกษตรกรรมระดับตํา บล ประมวลขอมูลเปนแผนพัฒนา
เกษตรกรรมระดับอําเภอและระดับจังหวัด จากนั้นบูรณาการเปนแมบทเพื่อพัฒนาเกษตรกรรมระดับชาติ
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2) งาน/โครงการตามแผนพัฒนาเกษตรกรรมไดมีการประสานเพื่อนําแผนพัฒนาเกษตรกรรมไปสูการปฏิบัติ ทั้งในระดับตําบล ระดับ
อําเภอ และระดับจังหวัด โดยประสานเสนอโครงการ/กิจกรรมที่ไดจากการจัดทําแผนเสนอองคการบริหารสวนตําบล/เทศบาล/ หนวยงานในระดับ
จังหวัด/ภาคและสวนกลาง ซึ่งมีการนําไปดําเนินการแลวบางโครงการ และบางสวนหนวยงานไดบรรจุเขาแผนของหนวยงานไวเพื่อดําเนินการตอไป
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กลยุทธที่ 3 ติดตามผลกานดําเนินงานของสวนราชการตามแผนแมบท
โครงการที่ 1 โครงการติดตามและตรวจสอบการปฏิบัติงานตามแผนแมบท
สืบเนื่องจากไดมกี ารจัดสงแผนแมบทเพื่อพัฒนาเกษตรกรรมระดับชาติฉบับสมบูรณใหนายกรัฐมนตรีเมื่อปลายปงบประมาณ 2559 ซึ่ง
ขณะนีอ้ ยูระหวางรอผลการพิจารณาวา รัฐบาลจะมีบัญชาใหดําเนินการตามยุทธศาสตร และโครงการที่เสนออยางไรบาง จึงยังไมมีการดําเนิน โครงการ
ติดตามและตรวจสอบการปฏิบัติงานตามแผนแมบทในชวงยุทธศาสตรสภาเกษตรกรแหงชาติ ป 2556-2559 ที่ผานมา
สรุป ผลการดําเนินงานตามยุทธศาสตรที่ 3 บูรณาการจัดทําแผนแมบทเพื่อพัฒนาเกษตรกรรมระดับชาติจากลางสูบ น
1) ในกระบวนการจัดทําแผนพัฒนาเกษตรกรรมระดับตําบล/อําเภอ เกษตรกรมีสวนรวมในการเขารวมประชุมระดมวามคิดเห็นการ
จัดทําแผนพัฒนาเกษตรกรรมระดับตําบล สวนการจัดทําแผนพัฒนาเกษตรกรรมระดับจังหวัดมีการเชิญผูแทนเกษตรกร และหนวยงานที่เกี่ยวของรวม
ประชุมระดมความคิดเห็นแผนพัฒนาเกษตรกรรมระดับจังหวัดเชนเดียวกัน ทั้งนี้การจัดทําแผนแมบทเพื่อพัฒนาเกษตรกรรมระดับชาติ มีการจัดประชุม
คณะกรรมการดานยุทธศาสตรฯ รวมกับหนวยงานที่เกี่ยวของพิจารณา (ราง) แผนแมบทเพื่อพัฒนาเกษตรกรรม จากนั้นมีการจัดประชุมประชาพิจารณ
(ราง) แผนแมบทเพื่อพัฒนาเกษตรกรรม โดยมีสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดทั่วประเทศรวมพิจารณาใหความคิดเห็น

ยุทธศาสตรท่ี 4 สรางความมั่งคั่ง มั่นคงและยั่งยืนในอาชีพเกษตรกรรม
เปาหมาย
1) สรางจังหวัดตนแบบจัดการสินคาเกษตรครบวงจร และขยายผลสูจังหวัดอื่น
2) เกษตรกรและองคกรเกษตรกรไดรับการถายทอดความรูเ พื่อปรับตัวรองรับการรวมประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

กลยุทธที่ 1 การผลิตสินคาที่มคี ุณภาพและตนต่ําตามความตองการของตลาด
โดยภายใตกลยุทธกําหนดไว 1 โครงการ ไดแก โครงการสรางมูลคาเพิ่มและเชื่อมโยงธุรกิจที่เปนธรรม (ระดับสถาบันเกษตรกร) ซึ่ง
ไมไดรับการจัดสรรงบประมาณป 2557 จากสํานักงบประมาณใหดําเนินโครงการนี้ เนื่องจากเห็นวาเปนภารกิจกระทรวงเกษตรและสหกรณ อยางไรก็
ตามสภาเกษตรกรจังหวัด/สํานักงานสภาเกษตรกรจังหวัดไดริเริ่มดําเนินกิจกรรมสรางเครือขายสินคาเกษตรในปงบประมาณ 2558 ซึ่งจากการ
รวบรวมขอมูล 60 จังหวัด ปรากฏวามีจังหวัดที่ดําเนินกิจกรรมสรางเครือขายสินคาเกษตร (โดยจัดตั้งองคกรเกษตรกรรายสินคาและมีการเชื่ อมโยง
เครือขาย) จํานวน 23 จังหวัด รวม 145 องคกร ชนิดสินคา เชน ขาวอินทรีย ขาวไรซเบอรี่อินทรีย ขาวหอมมะลิ ผักปลอดสารพิษ เห็ด ปาลมน้ํามัน
ทุเรียน ไกพ้ืนเมือง โคเนือ้ กระบือ หอยแครง เปนตน รายละเอียดตามตารางที่ 14

ยุทธศาสตร์ สภาเกษตรกรแห่งชาติ ปี ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔

ภายใตยุทธศาสตรที่ 4 สรางความมั่งคั่ง มั่นคงและยั่งยืน ในอาชีพเกษตรกรรม ไดมีการกําหนดกลยุทธไวเดิม 4 กลยุทธ ตอมาตน
ปงบประมาณ 2558 มีการกําหนดกลยุทธที่ 5 เพิ่มขึ้นอีก 1 กลยุทธ ซึ่งมีผลการดําเนินงาน ดังนี้
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มีการเชื่อมโยงธุรกิจชือ้
ขายสินคาเกษตรระหวาง
สถาบันเกษตรกรจังหวัด
ละ ๑ เรื่อง รวม ๗๗
เรื่องตอป

กิจกรรมที่จังหวัด
จํานวน
ดําเนินการ
จังหวัด
การสรางเครือขาย
สินคาเกษตร (ตัง้
องคกรเกษตรกร
รายสินคา)

23
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เปาหมาย

ผลการดําเนินงาน ป 2558
(รวบรวมจาก 60 จังหวัด)
หมายเหตุ
จํานวน
จํานวน
ชนิดสินคา
องคกร
สมาชิก
ที่จัดตั้ง
154
3,028 ขาวอินทรีย, ขาวไรซเบอรี่แบบ
- ไมไดรับจัดสรรงบประมาณให
อินทรีย, ขาวขาวหอมมะลิ 105, ดําเนินโครงการนีเ้ นื่องจากเปน
เมล็ดพันธุขา ว, ขา, ตะไคร,ถั่ว
ภารกิจกระทรวงเกษตรและ
เขียว, ผักปลอดสารพิษ, เห็ด,
สหกรณ
ขาวโพดขาวเหนียว, ปาลมน้ํามัน,
ทุเรียน, มันสําปะหลัง, ไก
พืน้ เมือง, หอยแครง, โคเนือ้ ,
กระบือ, แพะ, แกะ
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ตารางที่ 14 โครงการสรางมูลคาเพิ่มและเชื่อมโยงธุรกิจเกษตรที่เปนธรรม (ระดับสถาบันเกษตรกร)

กลยุทธที่ 2 สรางอํานาจตอรองใหเกษตรกรไดรับผลตอบแทนสูงสุดจากผลผลิต
โดยภายใตกลยุทธนีก้ ําหนดไว 1 โครงการ ไดแก โครงการติดตามและรวมมือการเจรจาซื้อขายสินคาเกษตรเพื่อรักษาเสถียรภาพราคา ซึ่ง
โครงการนีไ้ มไดรับการจัดสรรงบประมาณ ป 2557 จากสํานักงบประมาณเนื่องจากเห็นวาเปนภารกิจของกระทวงเกษตรและสหกรณ
กลยุทธที่ 3 สรางการเรียนรูและพัฒนาของเกษตรกรที่สอดคลองกับภูมิปญญาทองถิ่นและสถานการณโลก โดยภายใตกลยุทธนี้กําหนดไว 2
โครงการ ดังนี้

โครงการที่ 2 โครงการเตรียมความพรอมเกษตรกรรองรับการรวมเปนประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ซึ่งกําหนดกิจกรรมภายใตโครงการไว 2
กิจกรรม ไดแก
กิจกรรมที่ 1 สั มมนาและศึก ษาดู งานหลัก สู ตร “การศึก ษาเรีย นรูเปรียบเทีย บดานการเกษตร กลุม ประเทศประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน” แกสมาชิกสภาเกษตรกรแหงชาติ ปละ 4 รุน ๆละ 20 คน รวม 120 คนตอป รวม 4 ป 480 คน ซึ่งผลการดําเนินงานจัดสัมมนาและศึกษา
ดูงานประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนสาธารณรัฐสหภาพเมียนมารและสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ในป 2557 และป 2558 รวม 10 8 คน
ตามงบประมาณที่ไดรับจัดสรร
กิจกรรมที่ 2 จัดระบบการจัดการสินคาเกษตรรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน โดยกิจกรรมนี้ยังไมไดรับการจัดสรรงบประมาณ
เนื่องจากเห็นวาเปนภารกิจของกระทรวงเกษตรและสหกรณ

ยุทธศาสตร์ สภาเกษตรกรแห่งชาติ ปี ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔

โครงการที่ 1 โครงการศูนยเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งไมไดรับการจัดสรรงบประมาณใหดําเนินโครงการนี้ เนื่องจากมีความเห็นวาเปนภารกิ จของ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ
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กลยุทธที่ 4 สิทธิประโยชนและสวัสดิการของเกษตรกร
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ภายใตกลยุทธที่กําหนดไว 1 โครงการ ไดแก โครงการกําหนดรูปแบบสวัสดิการที่เหมาะสมแกเกษตรกร โดยโครงการนี้ไมไดรับการ
จัดสรรงบประมาณเพื่อดําเนินการ แตอยางไรก็ตามในปงบประมาณ 2558 สภาเกษตรกรแหงชาติไดเสนอรางพระราชบัญญัติการจัดสวัสดิการใหสภา
นิตบิ ัญญัติแหงชาติ และกระทรวงเกษตรและสหกรณ
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กลยุทธที่ 5 พัฒนาเกษตรอุตสาหกรรมแปรรูป
โดยในการประชุมสภาเกษตรกรแหงชาติ ครั้งที่ 6/2557 วันที่ 30 ตุลาคม 2557 มีมติใหเพิ่มเติม กลยุท ธที่ 5 พั ฒนาเกษตร
อุตสาหกรรมแปรรูป ซึ่งในปงบประมาณ 2559 มีสภาเกษตรกรจังหวัด/สํานักงานสภาเกษตรกรจังหวัดดําเนินโครงการเกษตรอุตสาหกรรมแปรรูป
รวม 15 โครงการ จําแนกเปน 5 กลุมสินคา ไดแก แปรรูปยางพารา ปาลมน้ํามัน มันสําปะหลัง พลังงานทดแทนและขาว โดยแบงเปนความกาวหน า
การดําเนินงาน ไดแก อยูระหวางขั้นตอนการจัดเตรีย มเอกสาร/จัดทําโครงการ จํานวน 7 โครงการ อยูระหวางขอกูเงิน/ยื่นขอใบอนุญาต/จัดตั้งบริษัท
หรือองคกร จํานวน 4 โครงการ อยูระหวางรอการอนุมัตเิ งินกูและใบอนุญาต 3 โครงการ ทั้งนี้ มีโครงการที่ไดรับอนุมัติเงินกูแลว 1 โครงการ
สรุป ผลการดําเนินงานตามยุทธศาสตรที่ 4 สรางความมั่งคั่ง มั่นคงและยั่งยืนในอาชีพเกษตรกรรม
1) แมจะไมไดรับการจัดสรรงบประมาณเพื่อดําเนินโครงการสรางมูลคาเพิ่ม และเชื่อมโยงธุรกิจเกษตรที่เปนธรรม เพื่อสรางจังหวัด
ตนแบบจัดการสินคาเกษตรครบวงจน และขยายผลสูจังหวัดอื่น แตสภาเกษตรกรจังหวัด/สํานั กงานสภาเกษตรกรจังหวัดไดดําเนินการจัดตั้งองคกร
เกษตรกรรายสินคา และสรางเครือขายสินคาเกษตรไดจํานวน 23 จังหวัด
2) สมาชิกสภาเกษตรกรแหงชาติไดเขาสัมมนาและศึกษาดูงานหลักสูตร “การศึกษาเรียนรูเปรียบเทียบดานการเกษตร กลุมประเทศ
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน” เพื่อปรับตัวรองรับการรวมประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
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ยุทธศาสตรท่ี 5 สภาเกษตรกรรวมใจปฏิรูปภาคการเกษตร
เปาหมาย
1) สภาเกษตรกรจังหวัด สภาเกษตรกรแหงชาติมีการรมมือกับหนวยงาน/องคกรตางๆ ในการพัฒนาแกไขปญหาดานการเกษตรในพื้นที่
2) เกษตรกรเปาหมายไดรับการถายทอดความรู แลกเปลี่ยนประสบการณดานการจัดการฟารมตั้งแตการผลิต การแปรรูป และการตลาด
3) เกษตรกรเปาหมายไดรับการถายทอดความรู แลกเปลี่ยนประสบการณ การพึ่งพาตนเองดวยระบบเกษตรกรรมยั่งยืน
ภายใตยุทธศาสตรที่ 5 สภาเกษตรกรรวมใจปฏิรูปภาคเกษตรกรรมนี้ ประกอบดวย 3 กลยุทธ ซึ่งมีผลการดําเนินงาน ดังนี้
กลยุทธที่ 1 การสรางความรวมมือระหวางสภาเกษตรกรรวมกับหนวยงานตางๆในการพัฒนาแกไขปญหาดานการเกษตรในพื้นที่
โดยสภาเกษตรกรจังหวัดและสภาเกษตรกรแหงชาติ ไดประสานความรวมมือกับหนวยงานภาครัฐ องคกรปกครองสวนทองถิ่น ภาคเอกชน
สถาบันการศึกษา และประสานระหวางสภาเกษตรกรจังหวัดดวยกันซึ่งจําแนกลักษณะความรวมมือไดเปน การจัดทําขอตกลงความรวมมือดําเนิน
กิจกรรม/โครงการระหวางสภาเกษตรกรกับหนวยงาน/องคกรตางๆ และการประสานงานและบูรณาการรวมมือดําเนินกิจกรรม/โครงการ ทั้งนี้ในป
2557 มีผลการประสานงาน/บูรณาการจํานวนสูงที่สุด 137 เรื่อง รองลงไปไดแกป 2556 จํานวน 102 เรื่อง และป 2558 จํานวน 33 เรื่อง
นอกจากนั้นมีการจัดทําบันทึกขอตกลงความรวมมือกับหนวยงานอื่นในป 2558 สูงสุด จํานวน 64 ขอตกลง รองลงมาป 2557 จํานวน 59 ขอตกลง
ป 2556 จํานวน 17 ขอตกลง และป 2559 จํานวน 3 ขอตกลงตามลําดับ รายละเอียดตามตารางที่ 15
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เปาหมาย

หนวยงาน/องคกรตางๆ ในการพัฒนาแกไขปญหาดาน
การเกษตรในพืน้ ที่

สภาเกษตรกรจังหวัด สภา
เกษตรกรแหงชาติ มีการรวมมือ หนวยงานของรัฐ
กับหนวยงาน/องคกรตางๆ ใน
องคกรปกครองสวน
การพัฒนาแกไขปญหาดาน
ทองถิน่
การเกษตรในพืน้ ที่

ประสานงาน/การบูรณาการ

จํานวนขอตกลงความรวมมือ/การรวมมือดําเนิน
กิจกรรม/โครงการ
ระหวางสภาเกษตรกรกับหนวยงาน/องคกรตางๆ
2556
2557
2558 2559
52
17
20
0

รวม
89

การจัดทํา MOU

8

17

15

1

41

ประสานงาน/การบูรณาการ
การจัดทํา MOU
ประสานงาน/การบูรณาการ
การจัดทํา MOU
ประสานงาน/การบูรณาการ
การจัดทํา MOU
ประสานงาน/การบูรณาการ
การจัดทํา MOU

39
1
9
0
2
3
0
5

99
24
14
5
7
10
0
3

10
25
2
8
1
8
0
8

0
0
0
1
0
1
0
0

รวมการประสานงาน/การบูรณาการ (เรื่อง)

102

137

33

0

148
50
25
14
10
22
0
16
272

รวมการจัดทํา MOU (ขอตกลง)

17

59

64

3

143

ภาคเอกชน
สถาบันการศึกษา
ระหวางสภาเกษตรกร
จังหวัดดวยกัน

ยุทธศาสตร์ สภาเกษตรกรแห่งชาติ ปี ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔

ตารางที่ 15 การสรางความรวมมือระหวางสภาเกษตรกรรวมกับหนวยงานตางๆ ในการพัฒนาแกไขปญหาดานการเกษตรในพื้นที่
กิจกรรม : การเสริมสรางความรวมมือและประสานงานกับภาครัฐและเอกชนของสภาเกษตรกรจังหวัด และสภาเกษตรกรแหงชาติ

ยุทธศาสตร์ สภาเกษตรกรแห่งชาติ ปี ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔

กลยุทธที่ 2 พัฒนาศักยภาพของเกษตรกรดานการจัดการฟารม
กลยุทธที่ 2 นี้ มีเปาหมายใหเกษตรกรไดระดมความรูแลกเปลี่ยนประสบการณดานการจัดการฟารมตั้งแตการผลิต การแปรรูป และ
การตลาด ซึ่งมีกิจกรรมที่สําคัญ 2 กิจกรรม ไดแก กิจกรรมพัฒนาศักยภาพการแขงขันสินคาเกษตร โดยสภาเกษตรกรจังหวัด สํานักงานสภาเกษตรกร
จังหวัดประสานหนวยงานถายทอดความรูแกเกษตรกรดานการละ ลด เลิก ใชสารเคมี และการผลิตสินคาเกษตรปลอดภัย รวมทั้งถายทอดความรูการ
ผลิตสินคาเกษตรตามมาตรฐาน GAP, Q และอินทรีย รวม 1,334 ราย สวนกิจกรรมที่ 2 สนับสนุนและสงเสริมการศึกษา ฝกอบรม ถายทอด
เทคโนโลยีแกเกษตรกร เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการประกอบอาชีพอยางครบวงจรในป 2559 จํานวน 14,231 ราย นอกจากนั้นยังดําเนิน
โครงการสรางความเขมแข็งแกเกษตรกรและองคกรเกษตรกรรายสินคาเกษตร โดยมีการรวมกลุมรายสินคาและไดรับการถายทอดความรูแนวทาง
พัฒนากิจกรรมเกษตรในฟารมดานการผลิต การแปรรูป และการตลาด รวมทั้งวิธีจัดทําแผนการผลิต ในป 2559 จํานวน 14,069 ราย รวมเกษตรกร
ไดรับการถายทอดความรูด านการจัดการฟารม ในป 2558 และป 2559 จํานวน 29,634 ราย รายละเอียดตามตารางที่ 16
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ตารางที่ 16 พัฒนาศักยภาพของเกษตรกรดานการจัดการฟารม

เกษตรกรเปาหมายไดรับ
การถายทอดความรู
แลกเปลี่ยนประสบการณ
ดานการจัดการฟารมตัง้ แต
การผลิต การแปรรูป และ
การตลาด

โครงการ/กิจกรรม

1. กิจกรรมพัฒนาศักยภาพการแขงขันสินคาเกษตร
- จํานวนเกษตรกรที่ละ ลด เลิก ใชสารเคมี การผลิตสินคาเกษตรปลอดภัย (ราย)
- เกษตรกรเขารวมการผลิตสินคาเกษตรตามมาตรฐาน GAP,Q, อินทรีย (ราย)
2. กิจกรรมสนับสนุนและสงเสริมการศึกษา การฝกอบรม และการถายทอด
เทคโนโลยีแกเกษตรกร เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการประกอบอาชีพเกษตรกรรม
อยางครบวงจร
3. โครงการสรางความเขมแข็งแกเกษตรกรและองคกรเกษตรกรรายสินคาเกษตร
- จํานวนเกษตรกรที่รวมตัวเบือ้ งตนเปนกลุมของเกษตรกรรายสินคาเกษตรรับ
การชีแ้ จงถายทอดความรูแนวทางพัฒนา กิจกรรมเกษตรในฟารม ดานการผลิต การ
แปรรูป การตลาดและกิจกรรมใหมรวมทั้งวิธีการจัดทําแผนการผลิต
รวมจํานวนเกษตรกรที่ไดรับการถายทอดความรูด า นการจัดการฟารม (ราย)

385
949
14,231

1,334

รวม

385
949
14,231

14,069

14,069

28,300

29,634

ยุทธศาสตร์ สภาเกษตรกรแห่งชาติ ปี ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔

เปาหมาย

จํานวนเกษตรกรทีไ่ ดรับการ
ถายทอดความรูดา นการ
จัดการฟารม (ราย)
2558
2559

กลยุทธที่ 3 การพึ่งพาตนเองดวยระบบเกษตรกรรมยั่งยืน

โครงการ/กิจกรรม
โครงการอบรมหลักสูตรสงเสริม/พัฒนาการเกษตรตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรแบบผสมผสาน/เกษตรอินทรีย

จํานวนจํานวนเกษตรกรที่ไดรบั การ
ถายทอดความรูมุงพึ่งพาตนเองดวย
ระบบเกษตรกรรมยั่งยืน (ราย)

2557

2558

2559

100

112

1,687

1,899

98

300
98

1,785

2,297

โครงการสงเสริมปลูกพืช หลังนา

300

โครงการจัดทํานาหญาทดแทนในพืน้ ที่นาขาวไมเหมาะสมสนับสนุนการเลีย้ งโคนม
รวมจํานวนเกษตรกรที่ไดรับการถายทอดความรู มุงพึ่งพาตนเองดวยระบบเกษตรกรรมยั่งยืน (ราย)

รวม

100

412

ยุทธศาสตร์ สภาเกษตรกรแห่งชาติ ปี ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔

กลยุทธที่ 3 นีม้ ีเปาหมายเกษตรกรไดรับการถายทอดความรู แลกเปลี่ยนประสบการณ การพึ่งพาตนเองดวยระบบเกษตรกรรมยั่งยืน ซึ่ง
สภาเกษตรกรจังหวัด และสํานักงานสภาเกษตรกรจังหวัดไดดําเนินโครงการที่สําคัญภายใตกลยุทธนี้ 3 โครงการ ไดแก 1) โครงการอบรมหลักสูต ร
สงเสริม/พัฒนาการเกษตรตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรผสมผสาน/เกษตรอินทรีย ป 2557 ป 2558 และป 2559 จํานวน 1,899 ราย
2) โครงการสงเสริมการปลูกพืชหลังนา ดําเนินการในป 2558 จํานวน 300 ราย และ 3) โครงการจัดทํานาหญาทดแทนในพื้นที่นาขาวไมเหมาะสม
สนับสนุนการเลี้ยงโคนมในป 2559 จํานวน 98 ราย รวมเกษตรกรที่ไดรับการถายทอดความรูระบบเกษตรกรรมยั่งยื นทั้ง 3 ป ตั้งแตป 2557 ป
2558 และป 2559 รวม 2,297 ราย รายละเอียดตามตารางที่ 17
ตารางที่ 17 การพึ่งพาตนเองดวยระบบเกษตรกรรมยั่งยืน
เป า หมาย : เกษตรกรเป า หมายได รั บ การถ า ยทอดความรู แลกเปลี่ ย นประสบการณ การพึ่ง พาตนเองด ว ยระบบเกษตรกรรมยั่ ง ยื น
ตัวชี้วัด
: จํานวนเกษตรกรเปาหมายที่มกี ารปรับปรุงกิจกรรมแบบทําการเกษตรมุง พึ่งพาตนเองดวยระบบเกษตรกรรมยั่งยืน)
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เปาหมาย

1) เกษตรกรเปาหมายไดรับการถายทอดความรู แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและประสบการณในการปรับทัศนคติ แนวคิดมุงพึ่งพาตนเอง
2) องคกรเกษตรกรเปาหมายในพื้นที่ ไดรับการถายทอดความรู แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และประสบการณในการพัฒนาการจัดการ
องคกร เพื่อสรางความมั่นคงในอาชีพเกษตรกรรม
ภายใตยุทธศาสตรที่ 6 สภาเกษตรกรรวมใจปฏิรูปภาคเกษตรกรรม ประกอบดวย 2 กลยุทธ และมีผลการดําเนินงาน ดังนี้
กลยุทธที่ 1 การยกระดับความคิดของเกษตรกร
มีผลการดําเนินโครงการและกิจกรรมที่สําคัญภายใตกลยุทธที่ 1 นี้ เพื่ อถายทอดความรู แลกเปลี่ยนประสบการณปรับแนวคิดมุงพึ่งพา
ตนเอง จํานวน 4 โครงการ/กิจกรรม ไดแก 1) จัดอบรมบัญชีครัวเรือนและบัญชีตนทุนอาชีพแกเกษตรกรในป 2557 และป 2558 จํานวน 406 ราย
2) โครงการศึกษาดูงานตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ป 2558 และป 2559 จํานวน 102 ราย 3) โครงการผลิตสารชีวภัณฑเพื่อลดตนทุน
การผลิต/ผลิตปุยอินทรียวิถีพอเพียง ในป 2558 จํานวน 90 ราย และ 4) โครงการพัฒนาทักษาและเสริมสรางประสบการณดานอาชีพและคุณภาพ
ชีวิตอยางยั่งยืนในป 2558 จํานวน 40 ราย รวมจํานวนเกษตรกรเปาหมายที่ไดรับการถายทอดความรูแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ประสบการณในการ
ปรับทัศนคติแนวคิดมุง พึ่งพาตนเอง จํานวน 638 ราย รายละเอียดตามตารางที่ 18

ยุทธศาสตร์ สภาเกษตรกรแห่งชาติ ปี ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔

ยุทธศาสตรที่ 6 สภาเกษตรกรรวมใจปฏิรูปภาคเกษตรกรรม

74

สรุป ผลการดําเนินงานตามยุทธศาสตรที่ 5 สภาเกษตรกรรวมใจปฏิรูปภาคเกษตรกรรม
1) สภาเกษตรกรจังหวัดและสภาเกษตรกรแหงชาติ มีการประสานงานรวมมือดําเนินกิจกรรม/โครงการระหวางสภาเกษตรกรกั บ
หนวยงาน/องคกรตางๆ ตั้งแตป 2556-ป 2559 รวม 272 เรื่อง และจัดทําบันทึกขอตกลงความรวมมือกับหนวยงานอื่น รวม 143 ขอตกลง
2) เกษตรกรไดรับการถายทอดความรู แลกเปลี่ยนประสบการณ ดานการจัดการฟารม ป 2557 และ ป 2558 รวม 29,634 ราย
3) เกษตรกรไดรับการถายทอดความรูแ ละแลกเปลี่ยนประสบการณดานระบบเกษตรกรรมยั่งยืนป 2557 ป 2558 และป 2559
รวม 2,297 ราย

ตารางที่ 18 กลยุทธที่ 1 ยกระดับความคิดของเกษตรกรกร

เปาหมาย

2558
365

2559

โครงการศึกษางานดูงานตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง
โครงการผลิตสารชีวภาพเพื่อลดตนทุนการผลิต/ผลิตปุย
อินทรียวิถีพอเพียง

63

39

90

90

โครงการพัฒนาทักษะและเสริมสรางประสบการณดา น
อาชีพและคุณภาพชีวิตอยางยั่งยืน

40

40

จัดอบรมบัญชีครัวเรือนและบัญชีตน ทุนอาชีพ

รวมจํานวนเกษตรกรเปาหมายที่ไดรับการถายทอดความรู แลกเปลี่ยนความคิดเห็น
ประสบการณในการปรับทัศนคติ แนวคิดมุงพึ่งพาตนเอง (ราย)

2557
41

รวม

41

558

406

39

102

638

ยุทธศาสตร์ สภาเกษตรกรแห่งชาติ ปี ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔

เกษตรกรเปาหมายไดรับการถายทอดความรู
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและประสบการณใน
การปรับทัศนคติ แนวคิดมุง พึ่งพาตนเอง
(จํานวนเกษตรกรเปาหมายที่ไดรับการ
ถายทอดความรู แลกเปลี่ยนความคิดเห็น
ประสบการณในการปรับทัศนคติ แนวคิดมุง
พึ่งพาตนเอง)

โครงการ/กิจกรรม

จํานวนเกษตรกรเปาหมายที่ไดรับการ
ถายทอดความรู แลกเปลี่ยนความคิดเห็น
ประสบการณในการปรับทัศนคติ
แนวคิดมุงพึ่งพาตนเอง (ราย)

75

76
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กลยุทธที่ 2 การจัดองคกรเพื่อสรางความมั่นคงในอาชีพเกษตรกรรม
ภายใตยุทธศาสตรที่ 2 นี้ มีโครงการและกิจกรรมสําคัญที่ดําเนินการ ไดแก
1) กิจกรรมพัฒนาศักยภาพการแขงขันสินคาเกษตร โดยสนับสนุนสงเสริมการรวมตัวของเกษตรกรเปนกลุม/องคกร ผลิตสินคาเกษตร
คุณภาพมาตรฐาน เชน GAP, Q, อินทรีย ในป 2558 จํานวน 85 กลุม/องคกร
2) โครงการสรางความเขมแข็งแกเกษตรกรและองคกรเกษตรกรรายสินคาเกษตร โดยสนับสนุนสงเสริมใหกลุม/องคกรสามารถใหบริการ
ธุรกิจ/กิจกรรมแกสมาชิก เชน การถายทอดความรูแ ปรรูป รวมขาย และรวมผลิตปจจัยการผลิต เปนตน ในป 2559 จํานวน 417 องคกร
รวมกลุม/องคกรเกษตรกรเปาหมายที่ไดรับการถายทอดความรู แลกเปลี่ยนความคิ ดเห็นในการพัฒนาจัดการองคกรในป 2558 และป
2559 จํานวน 502 ราย รายละเอียดตามตารางที่ 19

ตารางที่ 19 กลยุทธที่ 2 การจัดองคกรเพื่อสรางความมั่นคงในอาชีพเกษตรกรรม
เปาหมาย

โครงการ/กิจกรรมที่ดาํ เนินการตามกลยุทธ

จํานวนองคกรเกษตรกร
เปาหมายในพื้นที่ไดรับการ
ถายทอดความรู (กลุม/องคกร)
2558

กิจกรรมพัฒนาศักยภาพการแขงขันสินคาเกษตร
- จํานวนเกษตรกรที่รวมตัวเปนสมาชิกของกลุม/องคกร ใน
การประกันคุณภาพสินคาเกษตร ( GAP,Q, อินทรีย)

85

85

โครงการสรางความเขมแข็งแกเกษตรกรและองคกร
เกษตรกรรายสินคาเกษตร
- จํานวนกลุมของเกษตรกรที่สามารถใหบริการธุรกิจ/
กิจกรรมแกสมาชิก เชน การถายทอดความรู การออมเงิน รวม
ซื้อ รวมแปรรูป รวมขาย และรวมผลิตปจจัยการผลิต เปนตน

รวมจํานวนองคกรเกษตรกรเปาหมายในพืน้ ทีไ่ ดรับการถายทอดความรู (กลุม/องคกร)

2559

85

417

417

417

502
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สรุป ผลการดําเนินงานตามยุทธศาสตรที่ 6 สภาเกษตรกรรวมใจปฏิรูปภาคเกษตรกรรม
1) เกษตรกรเปาหมายไดรับการถายทอดความรู แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและประสบการณในการปรับทัศนคติ แนวคิดมุงพึ่งพาตนเอง
ตั้งแตป 2557 – ป 2559 รวม 638 ราย
2) จํานวนองคกรเกษตรกรเปาหมายในพื้นที่ ไดรับการถายทอดความรูเพื่อสรางความมั่นคงในอาชีพเกษตรกรรม ตั้งแต ป 2558 –
ป 2559 จํานวน 502 กลุม/องคกร
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องคกรเกษตรกรเปาหมายในพืน้ ที่ ไดรับการ
ถายทอดความรู แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและ
ประสบการณในการพัฒนาการจัดการองคกร เพื่อ
สรางความมั่นคงในอาชีพเกษตรกรรม
(ตัวชีว้ ัด : จํานวนองคกรเกษตรกรเปาหมายในพืน้ ที่
ไดรับการถายทอดความรู แลกเปลี่ยนความคิดเห็น
และประสบการณในการพัฒนาการจัดการองคกร
เพื่อสรางความมั่นคงในอาชีพเกษตรกรรม)

รวม
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สวนที่ 3
ยุทธศาสตรสภาเกษตรกรแหงชาติ ป 2560 – 2564
1.วิสัยทัศน
“สภาเกษตรกรแหงชาติ เปนสถาบันแกนหลักประสานการพัฒนาภาคเกษตรกรรม
มุงใหเกษตรกร และองคกรเกษตรกรมีความเขมแข็งในอาชีพ”
2. พันธกิจ
1. เพิ่มประสิทธิภาพพนักงาน สมาชิกสภาเกษตรกร และคณะผูปฏิบัติงานใน
การใชเทคโนโลยี เครื่องมืออุปกรณสํารวจ/จัด เก็ บขอมูลปญหา ความตองการพั ฒนาแกไ ข
ปญหาดานการเกษตร และสื่อสารคําแนะนําแนวทางแกไขปญหา
2. เพิ่มศักยภาพพนักงาน สมาชิกสภาเกษตรกร และคณะผูปฏิบัติงานในการ
วิเ คราะห /สั ง เคราะห ขอมู ล ดานการเกษตร หรือ การวิเ คราะห ส ภาพแวดลอ ม แลวแตก รณี
รวมทั้งวิธีการจัดทําขอเสนอเชิงนโยบายหรือวิธีการจัดทําแผนพัฒนาเกษตรกรรมที่มีคุณภาพ
3. ประสานกั บ หน ว ยงานทั้ ง ภาคราชการ องค ก รปกครองส ว นท อ งถิ่ น
สถาบันการศึกษาภาคเอกชน และเกษตรกรเปาหมายในการขับเคลื่อนงาน/โครงการที่ไดจาก
การจัดทําแผนไปสูการปฏิบัติ
4. สงเสริมสนับ สนุนองคค วามรูดานการจัด การฟารมแกเ กษตรกรตนแบบ
ตั้งแตการวาง แผนการผลิต ดําเนินการผลิต แปรรูป และการตลาด รวมทั้งการกําหนดแนว
ทางแกไขปญหาและพัฒนาการเกษตร โดยใชเทคโนโลยีเกิดผลผลิตที่แตกตาง หรือเปลี่ยนแปลง
วิธีการผลิตใหมทําใหลดตนทุน พัฒนาคุณภาพ และเพิ่มมูลคาสินคา
5. สงเสริมสนับสนุนใหเกษตรกรรวมตัวเปนกลุม/องคกรเกษตรกรรายสินคา
ดําเนินการผลิตโดยใชเทคโนโลยี หรือนวัตกรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพมาตรฐานสินคาเกษตรจาก
เดิมที่มุงขายวัตถุดิบไปสูการแปรรูปเพิ่มมูลคา
6. ประสานหนวยงานพัฒนาศักยภาพดานการบริหารจัดการธุรกิจของกลุม/
องคกรเกษตรกรรายสินคาที่มงุ ผลิตสินคาเกษตรแปรรูปเพิ่มมูลคา
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3. เปาหมาย
เกษตรกรและองคกรเกษตรกรไดรับการพัฒนาและเสริมสรางความเขมแข็ง
4. ตัวชี้วัด
รอยละความสําเร็จของเกษตรกร องคกรเกษตรกรเปาหมาย ไดรับการพัฒนา
อาชีพเปนเกษตรอุตสาหกรรม ในป 2560 - ป 2564 รอยละ 17 ตอป
5. ประเด็นยุทธศาสตร
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1 สรางระบบการแกไขปญหาของเกษตรกรใหรวดเร็ว
และมีประสิทธิภาพ
ประเด็ น ยุ ท ธศาสตร ที่ 2 พั ฒ นาขี ด ความสามารถการจั ด ทํ า แผนพั ฒ นา
เกษตรกรรมที่สอดคลองกับสภาพภูมสิ ังคม
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 3 การสรางความเขมแข็งแกเกษตรกร องคกรเกษตรกร
ยุวเกษตรกรและเครือขาย
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 4 สนับสนุนและสงเสริมการพัฒนาสินคาของเกษตรกร
สูเกษตรอุตสาหกรรม
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ยุทธศาสตรที่ 1
สรางระบบการแกไขปญหาของเกษตรกรใหรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
****************************

1. สถานการณ
ในปการผลิต 2557/58 มีจํานวนครัวเรือนเกษตรกรทั้งหมด 5.9 ลานครัวเรือน
ซึ่ ง เป น ประชากรแรงงานเกษตร อายุ 15-64 ป จํ า นวน 17.86 ล า นคน ส ว นใหญ เ ป น
เกษตรกรรายยอย การพั ฒนาการเกษตรถูก กําหนดใหเ ปนแนวทางการพัฒนาที่สําคั ญของ
ประเทศมาตั้ง แต แผนพั ฒ นาฯ ฉบับ ที่ 1 จนถึ งป จจุบั น แต มีก ารปรับ เปลี่ ย นเป าหมายและ
แนวทางในแตละแผนใหส อดคลองกั บสถานการณ และแนวโนมปญหาของภาคเกษตรและ
เศรษฐกิจสังคมโดยรวมในชวงเวลานั้นๆ เปาหมายของแผนพัฒนาโดยสวนใหญมุงเนนความ
เจริ ญ เติ บ โตทางดา นเศรษฐกิ จ การเกษตร และการยกระดั บ รายไดข องเกษตรกรใหสู ง ขึ้ น
อย า งไรก็ ต ามป ญ หาของภาคการเกษตรยั ง คงมี อ ยู ม ากตั้ ง แต ก ารผลิ ต การแปรรู ป จนถึ ง
การตลาด ในการนี้สํานักงานสภาเกษตรกรแหงชาติ ไดศึกษาปญหาและความตองการของผูนํา
เกษตรกรไทยที่ เ ป น สมาชิ ก สภาเกษตรกรจั ง หวั ด 77 จั ง หวั ด ระหว า งตุ ล าคม 2556 –
มีนาคม 2557 ซึ่งมีผลการศึกษาวิจัย ดังนี้
1.1) ปญหาของเกษตรกร มีดังนี้
1.1.1) ตนทุนการผลิตสูง เนื่องจากปจจัยการผลิต มีราคาสูง ทั้งจาก
เมล็ดพันธุ อาหารสัตว ปุยเคมี สารเคมีทางการเกษตร น้ํามันเชื้อเพลิง เนื่องจากคุณภาพของ
ดินต่ําลง เพราะเกษตรกรไมไดปรับปรุงบํารุงดิน รอยละ 17.4 ไมมีที่ดินที่มีเอกสารสิทธิ์ สงผล
ใหมีขอจํากัดในการเขาถึงสนับสนุนทรัพยากรจากภาครัฐ เนื่องจากปญหาแหลงน้ําไมเพียงพอ
กับการเกษตร เกษตรกรสวนมากยังตองอาศัยน้ําฝน ขาดการบริหารจัดการน้ําที่ดี และสภาพ
อากาศแปรปรวน ทําใหเกษตรกรขาดแคลนน้ําในฤดูแลง รวมทั้งเผชิญกับภาวะน้ําทวม น้ําเสีย
น้ําเค็ม นอกจากนั้นยังมีสาเหตุจากขาดแคลนแรงงาน และคาจางสูง
1.1.2) เกษตรกรยั ง มี ข อ อ อ นด อ ยเรื่ อ งความรู ท างการผลิ ต ขาด
การศึกษาวิเคราะหขอมูลที่เชื่อมโยงกับการผลิต ขาดการศึกษาคนควาขอมูลเพื่อวางแผนการ
ผลิต การตลาด รวมทั้งยังไมมกี ารสรางมูลคาเพิ่มใหกับผลผลิตทางการเกษตรเทาที่ควร
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1.1.3) คุณภาพผลผลิตจากการขาดความรูท างการผลิต และการผลิต
ที่เชื่อมโยงกับการตลาดทําใหผลผลิตมีปญหาทั้งคุณภาพมาตรฐาน ราคา และปริมาณที่ไมพอ
กับความตองการของตลาด
1.1.4) ปญหาหนี้สินที่เกิดจากรายรับที่ ต่ํากวารายจาย โดยเฉพาะใน
ภาวะที่คาครองชีพสูง
1.1.5) เกษตรกรขาดการรวมกลุมที่เขมแข็งทําใหขาดอํานาจในการ
ตอรอง นอกจากนีย้ ังมีขอ จํากัดในเรื่องเงินลงทุนทางการเกษตร
1.2) ความตองการแกไขปญหาของเกษตรกร
1.2.1) แก ป ญ หาด ว ยตั ว เกษตรกร ด ว ยการตั้ ง กลุ ม หรื อ องค ก ร
การเกษตรในการจัดการปญหาดวยตนเอง เชน กลุมจําหนายผลผลิตเพื่อสรางอํานาจในการ
ตอรอง กลุมซือ้ ปจจัยการผลิตเพื่อลดตนทุน
1.2.2) แกไขโดยการสนับสนุนจากภาครัฐ โดยเกษตรกรตองการให
ภาครัฐออกนโยบายที่แกไขปญหาไดตรงจุด ทํางานเชิงรุกอยางจริงจัง ใหความสําคัญกับการมี
สวนรวมของประชาชน ลดนโยบายประชานิยม ออกกฎหมายที่เอื้อประโยชนตอเกษตรกร ฯลฯ
จากผลการดํ า เนิ น งานของสภาเกษตรกรแห ง ชาติ สํ า นั ก งานสภา
เกษตรกรแหงชาติ สภาเกษตรกรจังหวัด และสํานักงานสภาเกษตรกรจังหวัดที่ผานมาตั้งแต
ปงบประมาณ 2556 จนถึงปจจุบัน ไดมีการดําเนินการโดยสภาเกษตรกรเปนแกนกลางในการ
ประสาน รวบรวมขอมูลปญหาความตองการจากเกษตรกร เชื่อมโยงใหหนวยงานภาครัฐที่มี
หน า ที่ รั บ ผิ ด ชอบดํ า เนิ น การแก ไ ขป ญ หา หรื อ บางเรื่ อ งสภาเกษตรกรดํ า เนิ น การ ส ง เสริ ม
สนับสนุนเพื่อขับเคลื่อนแกไขปญหา และพัฒนาการเกษตร แตสภาพการเปลี่ยนแปลงในปจจุบัน
เชน การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมอิ ากาศรุนแรงขึ้น สงผลใหเกิดภาวะภัยแลง น้ําทวม การเพิ่มของ
ประชากร สงผลตอปญหาที่ดินทํากินและทรัพยากรการผลิตทางการเกษตร ดินเสื่อมโทรม
แหลงน้ําขาดแคลน นอกจากนั้นมีการรวมกลุมประชาคมทางเศรษฐกิจของประเทศตางๆใน
ภูมิภาค ทําขอตกลงเพื่อประโยชนท างเศรษฐกิจของประเทศ ในกลุมการเจรจาการคาเพื่อ
ประโยชนระหวางประเทศคูคา มาตรการกีดกันทางการคาตางๆ การแขงขันทางการคาสูงขึ้น
ทั้งดานตนทุน คุณภาพ และรูปแบบความแตกตางของสินคาและผลิตภัณฑ เปนตน สงผลให
ปญหายิ่งซับซอนขึ้น เกษตรกรตองปรับตัวสูง การแกปญหาใหแกเกษตรกรจึงตองดําเนินการให
รวดเร็ว และแกไขไดครอบคลุมตรงประเด็น ดังนัน้ บุคลากรของสํานักงานสภาเกษตรกรแหงชาติ
และสํานักงานสภาเกษตรกรจังหวัด จึงตองไดรับการพัฒนาศักยภาพในการจัดเก็บ รวมรวม
ขอมูล วิเคราะห สังเคราะหขอมูล และจัดทําขอเสนอเพื่อพัฒนาและแกไขปญหาดานการเกษตร
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2. เปาประสงค
เกษตรกรที่มปี ญหาเดือดรอนสามารถแจง และรับคําแนะนําการแกไขปญหาได
อยางมีประสิทธิภาพ
3. เปาหมาย
3.1) จํา นวนพนัก งานสํ านั ก งานสภาเกษตรกรแหง ชาติ และสํ า นั ก งานสภา
เกษตรกรจังหวั ด รวมทั้งสมาชิกสภาเกษตรกรจั งหวั ด เปาหมาย ไดรับ การถายทอดความรู
พัฒนาศักยภาพในการจัดเก็บ วิเคราะหขอมูล และจัดทําขอเสนอแนวทางพัฒนาแกไขปญหาได
ครบจํานวนเปาหมายในป 2564
3.2) สํ านักงานสภาเกษตรกรจังหวั ด ทั้ง 77 จังหวัด สามารถจัด ใหมีศูนย
ขอมูลสารสนเทศเพื่อการวางแผนและแกไขปญหา รวมทั้งสามารถขยายเครือขายสื่อสารไปยัง
อําเภอและตําบลไดครบ 888 อําเภอ และ 7,403 ตําบลในป 2564
4. ตัวชี้วัด
4.1) รอยละ 70 ของจํานวนพนักงานสํานักงานสภาเกษตรกรแหงชาติ และ
สํานักงานสภาเกษตรกรจังหวัด รวมทั้งสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดที่ผานการฝกอบรม สัมมนา
พัฒนาศักยภาพในการจัดเก็บ วิเคราะห ขอมูลและจัดทําขอเสนอแนวทางพัฒนาแกไขปญหา
มีความรูค วามเขาใจ สามารถนําความรูไปปฏิบัติ
4.2) ร อ ยละ 70 ของจํ า นวนเรื่ อ งที่ ร วบรวมหรื อ รั บ เรื่ อ งป ญ หาไว แล ว
สามารถดําเนินการแกไขหรือสงตอใหหนวยงานรับผิดชอบ
4.3) รอยละ 70 ของจังหวัดเปาหมาย สามารถจัด ใหมีศูนยขอมูลสารสนเทศ
เพื่อการวางแผน และแกไขปญหา รวมทั้งสามารถขยายเครือขายสื่อสารไปยังอําเภอและตําบล
เปาหมาย
5. แนวทางการพัฒนา
5.1) พั ฒนากระบวนการรับ รูข อเท็จ จริงของปญ หา นํา ปญ หามาวิเ คราะห
จัดทําขอเสนอเชิงนโยบายและเสนอหนวยงานรวมทั้งติดตามผลการชวยเหลือ
5.1.1) พั ฒ นากระบวนการรั บ รู ข อ เท็ จ จริ ง ของป ญ หา โดยสภา
เกษตรกรจังหวัด/สํ านัก งานสภาเกษตรกรจังหวั ด ประชาสัมพั นธบ ทบาทของสภาเกษตรกร
จังหวั ด/สํ านัก งานสภาเกษตรกรจังหวั ด ในการรับ เรื่องปญ หาความเดือดรอนของเกษตรกร
เพื่อ ใหเ กษตรกรผูมีป ญ หาเดือ ดรอ นสามารถแจ งหรื อยื่น เรื่อ ง ซึ่ งเมื่ อรับ เรื่ อ งปญ หาความ
เดื อ ดร อ น หรื อ รั บ ทราบว า พื้ น ที่ ใ ดมี ค วามเดื อ ดร อ น ขั้ น แรก ควรลงพื้ น ที่ เ พื่ อ รวบรวม
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ขอเท็จจริงของปญหา โดยวิธีสังเกต สัมภาษณ หารือกลุมยอยเกษตรกรผูเดือดรอน (Focus
Group) เพื่อรวบรวมขอมูลปญ หา สาเหตุของปญหา ความเสีย หายที่เกษตรกรไดรับ หรือ
คาดการณวาจะเกิดขึ้นตอไป ขอเสนอความตองการหรือแนวทางการแกไขปญ หาจากพื้นที่
ขอมูลหนวยงานที่รับผิดชอบ ขั้นที่สอง สํานักงานสภาเกษตรกรจังหวัดประสานหนวยงานที่มี
หนาที่รับผิดชอบแกไขปญหาในการเตรียมเอกสารขอมูลจากเกษตรกรผูเดือดรอนกอนยื่นเรื่อง
หรื อเชิญ หน วยงานรั บ ผิ ด ชอบไปรว มชี้ แจงการเตรีย มเอกสารเพื่อ ยื่น เรื่ อง จากนั้น ขั้น ที่ 3
สํานักงานสภาเกษตรกรจังหวัดนําขอมูลที่ไดไปวิเคราะห สังเคราะห เพื่อจัดทําขอเสนอแนวทาง
พั ฒ นาแก ไ ขป ญ หาเรื่ อ งนั้ น ๆ ซึ่ ง ควรมี ส าระสํ า คั ญ พอสํ า หรั บ หน ว ยงานที่ รั บ เรื่ อ งจะนํ า ไป
ประกอบการพิจารณาดํ าเนินการ แลวเสนอคณะทํางานจังหวั ด หรือสภาเกษตรกรจังหวั ด
แลวแตกรณีพิจารณา ขัน้ ที่ 4 สภาเกษตรกรจังหวัด/สํานักงานสภาเกษตรกรจังหวัดดําเนินการ
แกไขปญหาหรือสงเรื่องใหหนวยงานรับผิดชอบในจังหวัดพิจารณา หากเกินขีดความสามารถใน
การแก ไ ขป ญ หาของจั ง หวั ด ให เ สนอไปยั ง หน ว ยงานระดั บ กรม /กระทรวง หรื อ ส ง ให ส ภา
เกษตรกรแห ง ชาติ ดํ า เนิ น การต อ ไป ขั้ น สุ ด ท า ยสํ า นั ก งานสภาเกษตรกรจั ง หวั ด ติ ด ตาม
ความกาวหนา ทั้งนี้แตละจังหวัดสามารถปรับวิธีดําเนินการและขั้นตอนไดตามความเหมาะสม
โดยมุงใหเกษตรกรที่เดือดรอนสามารถยื่นเรื่องถึงหนวยงานที่รับผิดชอบชวยแกไขปญหาเปน
สําคัญ
5.1.2 การประสานงาน/บูรณาการหนวงานที่เกี่ ยวของแกไขปญหา
หนี้สินใหแกเกษตรกรอยางยั่งยืน โดยตั้งทีมงาน/คณะกรรมการจากภาคสวนตางๆ ที่เกี่ยวของ
รับ ผิด ชอบการดํ าเนินงานโดยตอเนื่องในแตล ะจังหวั ด จัด หาขอมูล เจาหนี้/ลู กหนี้ วิเคราะห
ปญหาลูกหนี้/เจาหนี้ เพื่อสามารถแกไขปญหาไดอยางเหมาะสม จากนั้นสงตอขอมูลลูกหนี้/
เจ า หนี้ ใ ห กั บ ผู ที่ เ กี่ ย วข อ งเพื่ อ พิ จ ารณาแก แ ก ไ ขป ญ หาหนี้ ใ ห กั บ เกษตรกร ทั้ ง นี้ ยึ ด หลั ก
ดําเนินการโดยการพึ่งตนเองของเกษตรกร การบูรณาการความรวมมือจากภาคสวนตางๆที่
เกี่ยวของ การใหคําแนะนําทางวิชาการแนวทางการประกอบอาชีพ การจัดการทางการเงิน และ
อื่นๆ ควบคูกับการใหสินเชื่อเพื่อเปนหลักประกันวาเกษตรกรจะสามารถนําเงินกูไปใชใหเกิด
ประโยชน รวมทั้งการนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใชในการประกอบเกษตรและการ
ดํารงชีวติ
5.2) เพิ่มประสิทธิภาพพนักงาน สมาชิกสภาเกษตรกร และคณะผูปฏิบัติงานใน
การแกไขปญหาใหแกเกษตรกรโดยรวดเร็ว
สํานักงานสภาเกษตรกรจังหวัดควรสรางความตระหนักใหพนักงานเห็น
ความเดือดรอนของเกษตรกรเปนปญหาสําคัญที่ตองดําเนินการแกไขโดยเรงดวน หรือกําหนด
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แนวทางที่เกษตรกรยื่นเรื่องความเดือดรอนผานคณะผูปฏิบัติงานสภาเกษตรกรตําบล/อําเภอ
หรื อผ านทางเครื อข ายสื่ อสารของศู นย ข อมู ล สารสนเทศเพื่ อการวางแผน และแก ไ ขป ญ หา
ทางการเกษตรประจําจังหวัด จากนั้นกําหนดระยะเวลาดําเนินการจัดเก็บ วิเคราะหขอมูล พรอม
จัดทําขอเสนอสงใหหนวยงานรับผิดชอบดําเนินการ ในการนี้ควรมอบหมายพนักงานผูรับผิดชอบ
ดําเนินการเรื่องการแกไขปญหา เพื่อสามารถติดตามความกาวหนาการดําเนินงานได
5.3) การใชเทคโนโลยีเครื่องมืออุป กรณในการสํ ารวจ จัดเก็ บ และ
ประมวลผลขอมูลเพื่อแกไขปญหา
1) การจัด ตั้งศู นยขอ มู ล สารสนเทศเพื่อ การวางแผนและแก ไ ข
ปญหาทางการเกษตรประจําจังหวัด
เนื่องจากปจจุบันเทคโนโลยีดานการสื่อสารกาวหนาไปมาก เดิมการ
จัดเก็บขอมูลสภาพเศรษฐกิจสังคมของเกษตรกร ใชวิธีสํารวจสอบถามขอมูล เดินสํารวจจัดทํา
แผนที่ทํามือ แตปจจุบันมีการใช วิธีสํารวจสภาพพื้นที่โดยใชเครื่องมือ GPS รวมทั้งมีการจัดทํา
ขอมูลพื้นที่รูปแบบสารสนเทศภูมิศาสตร GIS ซึ่งสามารถแสดงแผนที่กายภาพความสูงต่ําของ
พืน้ ที่ แหลงน้ํา พื้นที่ปลูกพืช ปาไม ฯลฯ เปนตน เชน ขอมูลของสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ํา
และการเกษตร หรือกระทรวงเกษตรและสหกรณจัดทําแผนที่การเกษตร เพื่อการบริหารจัดการ
เชิงรุก (Agri-Map) ซึ่งประกอบดวยขอมูลดานการเกษตรและดานการพาณิชย เชน การใชที่ดิน
พื้นที่ปลูก พืชสําคั ญ 4 ชนิดในจังหวั ด พื้นที่ดินมีปญหา พืชทดแทนพื้นที่ไมเหมาะสมกั บพืช
เศรษฐกิจรายชนิดที่ปลูกในปจจุบัน แหลงน้ําผิวดิน และบอบาดาล โรงงานอุตสาหกรรม แหลง
รับซือ้ และสหกรณ ลักษณะการถือครองที่ดนิ การเกษตร เปนตน ในการนี้สภาเกษตรกรแหงชาติ
ไดมีการบันทึกขอตกลงความรวมมือกับสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ําและการเกษตร เรื่อง
“สารสนเทศเพื่อบริหารจัดการน้ํา โดยเกษตรกรอยางยั่งยืน ” เมื่อเมษายน 2559 และไดมีการ
จัด อบรมพนัก งานและสมาชิก สภาเกษตรกรจั งหวั ด ที่เ กี่ ย วขอ งในดา นการใชป ระโยชนจาก
โปรแกรมแผนที่ทรัพยากรน้ําเพื่อการเกษตร ทั้งนี้มีการจัดทําศูนยขอมูลสารสนเทศนํารองที่
จังหวั ด ลํ าปาง โดยใชเ ครื่องมืออุป กรณ เชน เครื่องคอมพิวเตอรที่มีอยูเ ดิม และจัด หาเพิ่ ม
บางสวน ทั้งนี้ศูนยสามารถจัดหาขอมูลดานการเกษตรจากแหลงอื่นมาบรรจุในศูนยเพื่อเพิ่ม
ความสมบูรณของขอมูล เชน ขอมูลสภาพเศรษฐกิจของครัวเรือน สภาพดินที่มีปญหา พื้นที่ปลูก
พืช พื้นที่เลี้ยงปศุสัตว เลี้ยงสัตวน้ํา โรงงาน แหลงรับซื้อและสหกรณที่รับซื้อผลผลิตในทองถิ่น
เปนตน เพื่อสามารถใชประโยชนในการคนหาปญหาดานการเกษตรในพื้นที่ นําไปสูการวางแผน
งาน โครงการแกไขปญหาและพัฒนาการเกษตรในพื้นที่ และประชาสัมพันธเผยแพรขอมูลแก
เกษตรกรและประชาชนผูสนใจ
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2) การสรางเครือขายการสื่อสาร
จากการดํ า เนิ น งานในช ว ง 4 ป ที่ ผ า นมา สภาเกษตรกรแห ง ชาติ
กําหนดใหสภาเกษตรกรจังหวัด สํานักงานสภาเกษตรกรจังหวัด ดําเนินโครงการจัดตั้งและสราง
เครือ ขายสภาเกษตรกรระดั บ อํา เภอและระดั บ ตํ าบล ดั งนั้ นภารกิจการสร างเครือขา ยการ
สื่อสารนี้ สามารถดําเนินการใชส่อื สารทางโทรศัพทมอื ถือ ซึ่งเกษตรกรเครือขายใชกันโดยทั่วไป
ใหสามารถสื่อสารแจงขอมูลปญหา และแนวทางแกไขปญหาเรงดวนเฉพาะหนาได เชน การ
สรางหนา Webpage Facebook Line Group เปนตน นอกจากนั้นสามรถขยายสรางระบบ
เครือขายการตลาดหวงโซอุป ทานกั บ ผูเ กี่ ย วข อง เชน ผูขายปจจัย การผลิต โรงงานแปรรู ป
สหกรณ ผูรับซือ้ สินคาตลอดจนเครือขายระบบการเปนเกษตรอินทรียฯ เครือขายสื่อสารจะเปน
ประโยชนในการแกไขปญหาใหแกเกษตรกร เชน หากเกษตรกรรายใดประสบปญหาโรคแมลง
ศัตรูพชื ระบาด ไมเขาใจวิธีกําจัด สามารถถายรูปลักษณะแมลง และลักษณะพืช ที่ถูกทําลาย สง
ใหสํานักงานสภาเกษตรกรจังหวัด แลวสํานักงานสภาเกษตรกรจังหวัดประสานหนวยงาน หรือ
ปราชญ เ กษตรที่ มี อ งค ค วามรู ประสบการณ แนะนํ า วิ ธี ก ารกํ า จั ด ส ง กลั บ ให เ กษตรกรผู
เดือดรอนแกไขปญหาไดโดยเร็ว รวมทั้งเครือขายอาจใชแจงเตือนเมื่อเกิดภาวะน้ําทวมจากพื้ นที่
หมูบาน/ตําบล ที่มีระดับสูงกวา จะไหลลงไปยังหมูบาน/ตําบลต่ํากวาใหทราบกอนลวงหนาเพื่อ
ปองกันความเสียหาย นอกจากนั้นเครือขายสื่อสารยังเกิดประโยชนในการแจงขาวสารขอมูล
ทางวิชาการ และงานอื่นๆ
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ยุทธศาสตรที่ 2
พัฒนาขีดความสามารถการจัดทําแผนพัฒนาเกษตรกรรม
ที่สอดคลองกับสภาพภูมิสังคม
****************************

1. สถานการณ
ที่ผานมาการจัด ทําแผนพั ฒนาการเกษตรเปนการดําเนินการของแตล ะกรม
แต ล ะกระทรวง ซึ่ งถู ก จํ า กั ด โดยกรอบบทบาทภารกิ จ ของแต ล ะหน ว ยงาน ทํ า ให มี ส ถานะ
เปนเพียง “แผนงานของกรม แผนงานของกระทรวง” ที่ตองการจะทําเทานั้น ไมเปนแผนพัฒนา
เกษตรกร และภาคเกษตรกรรมที่ครอบคลุมสามารถตอบโจทยปญหาความตองการพัฒนา
แกไขปญ หาของเกษตรกร ตั้งแตก ารผลิต การแปรรูป จนถึงการตลาดอยางครบวงจร แต
ขอเท็จจริงแลวในการพัฒนาภาคเกษตรกรรม จะตองมีความเกี่ยวของกับ นโยบาย และการ
ดําเนินการตามภารกิจของภาคราชการหลายหนวยงาน ในสวนของสภาเกษตรกรแหงชาติใน
ปงบประมาณ 2557 ไดกําหนดใหสภาเกษตรกรจังหวัด สํานักงานสภาเกษตรกรจังหวัดดําเนิน
โครงการจัดทําแผนแมบทเพื่อพัฒนาเกษตรกรรมจังหวัด เชื่อมโยงกับแผนพัฒนาเกษตรกรรม
ระดับตําบล และระดับอําเภอ ซึ่งแตละจังหวัดเริ่มจากจัดทําแผนพัฒนาเกษตรกรรมระดับตําบล
กอน โดยจัดเก็บรวบรวมขอมูลดานการเกษตรจากหนวยงานที่เกี่ยวของ เชน คุณภาพดิน แหลง
น้ํา จํานวนและชนิดการปลูกพืช เลี้ยงปศุสัตว และสัตวน้ํา จํานวนเกษตรกร จํานวนกลุม/องคกร
แหลงตลาดฯ เปนตน นอกจากนั้นบางจังหวัดสํารวจแบบสอบถามปญหาดานการเกษตร และ
ความตองการแกไขปญหา นํามาวิเคราะหขอมูลประกอบการจัดทําแผนฯดวย เมื่อวิเคราะห
สภาพแวดล อ มทางด า นการเกษตรแล ว จั ด ประชุ ม ระดมความคิ ด เห็ น จากเกษตรกร และ
หนวยงานที่เ กี่ ย วของในพื้นที่ เพื่อกํ าหนดวิสั ยทัศน ยุ ท ธศาสตร กลยุท ธ และโครงการที่จะ
ดําเนินการตามแผน จากนั้นจัดทํารูปเลมแผนพัฒนาเกษตรกรรมตําบล ตอมาเมื่อประมวลแผน
ของตําบลตางๆ ในอําเภอเดียวกันแลว จัดทําเปนแผนพัฒนาเกษตรกรรมระดับอําเภอ โดยมีการ
จั ด ประชุ ม ผู แ ทนเกษตรกรระดั บ อํ า เภอระดมความคิ ด เห็ น แผนพั ฒ นาเกษตรกรรมอํ า เภอ
จากนั้นประมวลแผนของอําเภอตางๆ ในจังหวัดขึน้ เปนแผนแมบทเพื่อพัฒนาเกษตรกรรมจังหวัด
ทั้งนี้ในปงบประมาณ 2558 ไดมีกิจกรรมขับเคลื่อนแผนพัฒนาเกษตรกรรมใหเกิดผลในทาง
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ปฏิบัติ โดยนําสงโครงการที่ไดจากแผนพัฒนาเกษตรกรรมตําบล เสนอใหองคการบริหารสวน
ตําบล หรือเทศบาล แลวแตกรณี สนับสนุนรับไปดําเนินการ สวนโครงการอีกสวนหนึ่งที่ไดจาก
แผนแมบทเพื่อพั ฒนาเกษตรกรรมจังหวั ด เสนอใหหนวยงานราชการระดั บจั งหวั ด องคการ
บริหารสวนจังหวั ดให การสนั บสนุน ซึ่งผลการดํ าเนินงานที่ผานมา สํ านักงานสภาเกษตรกร
จังหวั ดสวนใหญ สามารถจัดทําแผนพัฒนาเกษตรกรรมระดับตําบล และระดับอําเภอไดตาม
เปาหมาย แตเมื่อเสนอหนวยงานใหชวยรับไปดําเนินการขับเคลื่อน กลับมีผลโครงการที่หนวยงาน
รับไปดําเนินการไดนอย ยังไมเกิดประโยชนแกเกษตรกรในพื้นที่ ทั้งนี้นอกจากเรื่องความสัมพันธ
ระหว างสมาชิ กสภาเกษตรกรจังหวั ด หัวหนาสํ านั กงานสภาเกษตรกรจังหวั ด กั บ หนวยงาน
องคกรปกครองสวนทองถิ่น และหนวยงานราชการที่จะรับโครงการไปสนับสนุนดําเนินการแลว
อีกสวนหนึ่งเนื่องจากคุณภาพของแผนพัฒนาเกษตรกรรม ซึ่งมีขั้นตอนกระบวนการจัดทําที่ยังไม
เขมขน และภาคสวนตางๆยังไมมีสวนรวมในกระบวนการจัดทําแผนอยางจริงจัง นอกจากนั้น
โครงการที่จัดทําและเสนอไปขอรับการสนับสนุนจากหนวยงานตางๆยังขาดความชัดเจน ดังนั้นจึง
ควรตองพัฒนาศักยภาพของพนักงาน และผูแทนสมาชิกสภาเกษตรกร รวมทั้งคณะผูปฏิบัติงาน
ระดับตําบล และอําเภอที่เกี่ยวของใหสามารถจัดทําแผนพัฒนาเกษตรกรรมที่มีคุณภาพ สามารถ
ขับเคลื่อนใหเกิดผลในพืน้ ที่
2. เปาประสงค
ไดแผนพัฒนาเกษตรกรรมตําบลที่มีการวิเคราะห/สังเคราะห ขอมูลอยางเปน
ระบบ และบูรณาการกับภาคีภาคสวนที่เกี่ ยวของ เพื่อพัฒนาอาชีพการเกษตรและแกไขปญหา
ดานการเกษตรอื่นๆ
3. เปาหมาย
3.1) แผนพัฒนาเกษตรกรรมระดับตําบลที่จัดทํา มีกระบวนการรวบรวมขอมูล
ดานการเกษตร การวิเคราะห/สังเคราะหขอมูลอยางเปนระบบ รวมทั้งการมีสวนรวมของภาคี
ภาคสวนที่เกี่ยวของ กอใหเกิดการปรับปรุงหรือปรับเปลี่ยนการผลิตที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่
และไดขอ มูลปญหาดานการเกษตรอื่นที่สําคัญทุกตําบล รวม 6,512 ตําบล ในป 2564
3.2) พนักงานสํานักงานสภาเกษตรกรจังหวัด สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัด
ที่รับผิดชอบเกี่ยวของกับการจัดทําแผนพัฒนาเกษตรกรรม ไดรับการถายทอดความรูครบตาม
เปาหมายในป 2564
3.3) มีการขับเคลื่อนโครงการที่ไดจากการจัดทําแผนพัฒนาเกษตรกรรมตําบล
เป าหมาย ไปสู การปฏิ บัติ ในพื้นที่ โดยสภาเกษตรกรจั งหวั ด/สํ านั กงานสภาเกษตรกรจังหวั ด
ดําเนินการเอง หรือประสานหนวยงานในพื้นที่รับไปดําเนินการ
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4. ตัวชี้วัด
4.1) รอยละ 70 ของตําบลเปาหมายที่มีการจัดทําแผนพัฒนาเกษตรกรรม
ตําบล มีก ารปรับปรุงหรือปรับเปลี่ย นการผลิตที่เหมาะสมและไดปญหาความเดือดรอนของ
เกษตรกรเพื่อจัดทําโครงการหรือขอเสนอหนวยงานตอไป
4.2) รอยละ 70 ของพนักงานสํานักงานสภาเกษตรกรจังหวัด สมาชิกสภา
เกษตรกรจังหวัดที่ผานการอบรมมีความรูค วามเขาใจกระบวนการจัดทําแผนฯคุณภาพ
5. แนวทางการพัฒนา
5.1) พั ฒนากระบวนการรวบรวมขอมูลสภาพปญหาในพื้นที่ การวิเ คราะห
ศักยภาพเพื่อจัดทําโครงการ/กิจกรรมดานการเกษตร
สภาเกษตรกรจังหวั ด และสํ านัก งานสภาเกษตรกรจังหวั ด ปรับ ปรุงวิธีก าร
จัดเก็บรวบรวมขอมูล โดยใชขอมูลสารสนเทศทางภูมิศาสตร ขอมูลจากหนวยงานอื่นในพื้นที่
และขอมูลจากการสํารวจสอบถามประกอบการวิเคราะหสภาพแวดลอมดานการเกษตร โดยใช
ความตองการตลาดนําการผลิต เพื่อกําหนดแนวทางการพัฒนาการเกษตรในพื้นที่ จากนั้นนํา
ขอมู ล ปญ หาความตองการไปนําเสนอในที่ป ระชุมระดมความคิด เห็ น ซึ่งมีภาคี ภาคสวนทั้ ง
เกษตรกร ภาคราชการ และภาคเอกชน รวมทั้งปราชญเกษตร เพื่อระดมความเห็นมุงใหเกิดผล
การปรั บ ปรุ ง หรื อ ปรั บ เปลี่ ย นการผลิ ต ไปสู อ าชี พ ที่ เ หมาะสมกั บ สภาพภู มิ สั ง คมและความ
ตองการของตลาด ทั้งนี้ เ มื่อ ที่ ป ระชุม ภาคี ภาคสวนร วมกํ าหนดโครงการภายใต แผนพั ฒนา
เกษตรกรรมตําบลขึ้นแลว การจัดทําโครงการตองมีความชัดเจนและสอดคลองกัน ตั้งแตการ
เขี ย นหลั ก การและเหตุ ผ ล วั ต ถุ ป ระสงค เป า หมาย วิ ธี ดํ า เนิ น การ ระยะเวลาดํ า เนิ น การ
งบประมาณ หนวยงานรับผิดชอบ ผลผลิต ผลลัพธ และตัวชี้วัด และควรเปนโครงการที่มีความ
เปนไปได มีขนาดเหมาะสมที่หนวยงานรับผิดชอบจะรับไปดําเนินการ
5.2) พัฒนาบุค ลากรพนักงาน สมาชิกสภาเกษตรกร และคณะผูปฏิบัติงาน
ดานการจัดทําแผนพัฒนาเกษตรกรรม
สํ านัก งานสภาเกษตรกรแห งชาติ จั ด ฝก อบรม/สั มมนาหลั ก สู ตรการพั ฒนา
ศักยภาพ การจัดทําแผนพัฒนาเกษตรกรรม แกพนักงานของสํานักงานสภาเกษตรกรจังหวัด
สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดซึ่งมีหนาที่จัดทําแผนฯ รวมทั้งแก ผูแทนเกษตรกรที่เกี่ยวของดาน
การจัดทําแผนพัฒนาเกษตรกรรม ตั้งแตกระบวนการจัดเก็บรวบรวมขอมูล จากแหลงตางๆ
ทั้ ง ข อ มู ล สารสนเทศทางภู มิ ศ าสตร ข อ มู ล ทุ ติ ย ภู มิ และข อ มู ล ปฐมภู มิ การวิ เ คราะห แ ละ
สังเคราะหขอมูล เพื่อใหไดประเด็นปญหาดานการเกษตร ความตองการพัฒนาและแกไขปญหา
การวิเคราะหสภาพแวดลอมดานการเกษตร เพื่อกําหนดแนวทางการพัฒนา จากนั้นกําหนด
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โครงการ/กิจกรรมภายใตแผนพัฒนาเกษตรกรรม นอกจากนั้ นจัดอบรมหลักและวิธีการเขียน
โครงการใหชัดเจน เพื่อสามารถสงใหหนวยงานรับไปดําเนินการ
5.3) การประสานหน ว ยงานและภาคี ภ าคส ว นที่ เ กี่ ย วข อ งเพื่ อ ขั บ เคลื่ อ น
โครงการ/กิจกรรมไปสูการปฏิบัติ รวมทั้งติดตามผล
สืบเนื่องจากการพัฒนากระบวนการจัดทําแผนพัฒนาเกษตรกรรมตําบล มุงให
เกิดการรวมกลุมพัฒนาอาชีพรายสินคาเกษตรและปญหาดานการเกษตรอื่นๆ นอกจากนนั้นได
จัดทําโครงการตางๆภายใตแผนพัฒนาเกษตรกรรมตําบลที่ชัดเจนแลว ขั้นตอนตอไปเปนขั้นตอน
ที่สําคัญ ทําอยางไรจะใหโครงการที่รวมกันคิด รวมกันจัดทํามานี้ จะไดถูกนําไปปฏิบัติใหเกิด
ประโยชนแกเกษตรกร ซึ่งตองอาศัยการประสานความรวมมือจากภาคีตางๆที่เกี่ยวของ โดยการ
ประสานความรวมมือนั้น ตองสรางการมีสวนรวม ตั้งแตขั้นตอนการจัดทําแผน การรวมระดม
ความคิ ด เห็ น โดยเชิ ญ หน ว ยงานที่ เ กี่ ย วข อ งกั บ ด า นการเกษตรในพื้ น ที่ นั้ น ๆ เข า ร ว ม เช น
สํานักงานเกษตรจังหวัด สํานักงานปศุสัตวจังหวัด สํานักงานประมงจังหวัด สํานักงานสหกรณ
จังหวัด สํานักงานพาณิชยจังหวัด สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัด เปนตน
นอกจากนั้นหนวยงานองคการบริหารสวนตําบล เทศบาล ซึ่งสภาเกษตรกรจะประสานขอให
สนับสนุนรับโครงการไปดําเนินการ ก็ควรเชิญเขามามีสวนรวมในการประชุมระดมความคิดเห็น
ดวย รวมทั้งภาคเอกชน ไดแก พอคาผูรับซื้อผลผลิตการเกษตรชนิดที่จะดําเนินการสงเสริมใน
พื้นที่ ตลอดจนปราชญเกษตรและเกษตรกรในพื้นที่ ซึ่งการระดมความคิดเห็นเพื่อไดขอเสนอ
คําแนะนําจากภาคีสวนตางๆที่เกี่ยวของขางตนในการกําหนดแนวทางการพัฒนา และกําหนด
โครงการที่เหมาะสมมีความเปนไปได หลังจากการมีสวนรวมตั้งแตขั้นตอนกระบวนการจัดทํา
แผนแลว ในขั้นตอนขับเคลื่อนการดําเนินงาน สภาเกษตรกรจังหวัดสามารถพิจารณาคัดเลือก
โครงการที่สามารถดําเนินการไดเองสวนหนึ่ง อีกสวนหนึ่ งอาจบูรณาการดําเนินงานรวมกั บ
หนวยงานที่เกี่ยวของและภาคเอกชน นอกจากนั้นในโครงการสวนที่เหลือประสานเสนอขอรับ
การสนับสนุนจากหนวยงานที่มีหนาที่รับผิดชอบ ไดแก องคการบริหารสวนตําบล เทศบาล หรือ
องคการบริหารสวนจังหวัด หรือหนวยงานราชการในจังหวัด
ในด านการติด ตามผลการดํ าเนินงานโครงการ ซึ่งสํ านั ก งานสภาเกษตรกร
จังหวัดควรมีการติดตามความกาวหนาผลการดําเนินโครงการที่สําคัญ โดยเฉพาะโครงการตาม
นโยบาย/ยุทธศาสตรสภาเกษตรกรแหงชาติ เพื่อทราบผลการดําเนินโครงการวาดําเนินกิจกรรม
ต า งๆก า วหน า แล ว เสร็ จ ตามเป า หมายและระยะเวลาที่ ว างแผนไว ห รื อ ไม การใช จ า ยเงิ น
งบประมาณลาชากวาแผนเพียงใด ซึ่งสวนใหญจะไดขอมูลเชิงปริมาณที่จะนําไปใชประโยชน
นอกจากนั้นสํ านัก งานสภาเกษตรกรจังหวั ด ที่มีค วามพรอมดานศัก ยภาพของบุค ลากรและ
งบประมาณสามารถเลือกโครงการที่สําคัญมีผลกระทบแกเกษตรกร เพื่อทําการประเมินผล
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หลังเสร็จสิ้นโครงการ โดยประเมินทั้งกิจกรรมภายใตโครงการ ผลผลิต ผลลัพธ วัตถุประสงค
โครงการวาดําเนินการไดบรรลุผลเพียงใด ทั้งนี้ การประเมินผลโครงการจะทําใหทราบผลการ
ดําเนินงานโครงการทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ ปญหาอุปสรรคในการดําเนินโครงการ และ
ขอเสนอแนะเพื่อปรับปรุงการดําเนินโครงการใหเกิดประโยชนแกเกษตรกรมากขึ้นในโอกาส
ตอไป
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ยุทธศาสตรที่ 3
การสรางความเขมแข็งแกเกษตรกร องคกรเกษตรกร ยุวเกษตรกร
และเครือขาย
****************************
1. สถานการณ
นโยบายของทุ ก รั ฐ บาลที่ ผ า นมา มุ ง ให ป ระชาชนกิ น ดี อ ยู ดี ภายใต ร ะบบ
เศรษฐกิจ เสรี โดยประชาชนเป าหมายการพั ฒนาจํา แนกได 2 กลุม ได แก ภาคเอกชน ซึ่ ง
ดําเนินการเริ่มธุรกิจดวยตนเองหรือครอบครัว แลวคอยๆ สรางตัวขึ้นขยายกิจการ เปนหาง
หุน สวน บริษัท บริษัทมหาชน และบริษัทขามชาติ เปนตน โดยมากรัฐเปนเพียงผูใหการสนับสนุน
ซึ่งภาคเอกชนเหลานั้นมีสว นสําคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ แมกําไรสวนใหญตก
แกเจาของกิจการหรือผูถือหุน แตก็ไดชวยเปนกลไกใหเกิดประโยชนแกประชาชน โดยในภาค
เกษตรกรรมไดชวยในดานการผลิต และการตลาดที่รับซื้อผลผลิตจากเกษตรกรรายยอย สวน
อีกภาคสวนหนึ่ง ไดแก กลุม/องคกรเกษตรกร ซึ่งเกิดจากการรวมตัวของเกษตรกรที่ออนดอย
ทางเศรษฐกิจ ขาดโอกาสในการเขาถึงทรัพยากรการผลิต องคความรู สินเชื่อ การตลาด ฯลฯ
โดยเกษตรกรรายยอยดังกลาว รวมตัวเบื้องตนเป นกลุมอาชีพตางๆ เพื่อลดตนทุนการผลิต
พัฒนาคุณภาพผลผลิต สรางอํานาจการตอรอง เปนการรวมกลุมอยางไมเปนทางการ เชน กลุม
ผลิตมังคุ ด คุ ณภาพ กลุมผลิตโคเนื้อ เปนตน จากนั้นมีก ารสรางความมั่นคงเพิ่มขึ้น โดยจด
ทะเบีย นกั บ หนวยงานราชการ เปนกลุมวิส าหกิจชุมชน กลุ มเกษตรกร สหกรณ และชุมนุม
สหกรณ ตามลํ าดั บ ซึ่ง กลุ ม/องคก รเกษตรกรเหลา นี้ ภาครั ฐ ใหก ารสนั บ สนุน มาโดยตลอด
ตอเนื่อ ง เชน การยกเวน ภาษี การจัด ทําโครงการใหค วามชวยเหลือแกไ ขป ญ หาดา นราคา
ผลผลิต การสนับ สนุน สิน เชื่อ ดอกเบี้ย ต่ํ า การสง เสริมอาชี พ และการสนั บ สนุน เครื่ องจั ก ร
อุปกรณทางการเกษตร เปนตน แมมีบางกลุม/องคกรเกษตรกรที่ขยายธุรกิจใหบริการสมาชิก
เพิ่มมากขึ้น มีทุนดําเนินงาน และกําไรสุทธิเพิ่มสูงขึ้น แตกลุม/องคกรเกษตรกรสวนใหญยังตอง
พึ่งพาการสนับสนุนสงเสริมจากภาครัฐ ทั้งนี้เนื่องจากธุรกิจของภาคเอกชน ผูประกอบการมี
ความกระตือรือรน รายได กําไรเปนของตนเอง มีความรูค วามเชี่ยวชาญดานธุรกิจการผลิต การ
แปรรูป และการตลาดครบวงจร การจัดการธุรกิจมีความคลองตัว ยืดหยุนในการปรับตัวสูง
สวนกลุม/องคกรเกษตรกร สมาชิกยัง ขาดความศรัทธา กระตือรือรน และมีสวนรวมกับองค กร
อยางจริงจัง การนําของคณะกรรมการและฝายจัดการมีขอจํากัดดานความรูความเชี่ยวชาญ

92

ยุทธศาสตร์ สภาเกษตรกรแห่งชาติ ปี ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔

ในการดํ าเนิ นธุ รกิ จ ดํ า เนินธุ รกิจได ไ มค รบวงจรจนถึ งการแปรรูป และการตลาด ส วนใหญ
รวบรวมผลผลิตจากสมาชิกแลวขายใหพอคาในรูปวัตถุดิบเกษตร มีกฎระเบียบขั้นตอนปฏิบัติไม
ยืดหยุนในการปรับตัว
ภาคการเกษตรมี ค วามสํ า คั ญ ต อ ระบบเศรษฐกิ จ โดยมี เ กษตรกร 4.7
ลานครัวเรือน หรือ 16.59 ลานคน คิดเปน 43 % ของแรงงานทั้งระบบ มีมูลคาทางเศรษฐกิจ
รวม 1.013 ลานลานบาท คิดเปน 8.4 % ของ GDP โดยภาคอุตสาหกรรม คิดเปน 39.00 %
ของ GDP และภาคบริการ (ไมรวมคาปลีก/คาสง) คิดเปน 35 % ของ GDP ทั้งนี้แมวาภาค
เกษตรมีสัดสวน GDP นอยกวาภาคอุตสาหกรรม และภาคบริการ แตมีประชากรในภาคเกษตร
เปนคนสวนใหญของประเทศ ซึ่งเปนผลใหเกิดความเหลื่อมล้ํา กระจุก ตัวของรายได ขณะที่
เกษตรกรยังคงเปนกลุมคนยากจนที่สุด ดอยความสามารถในการแขงขัน ถูกเอาเปรียบดาน
ปจจัยการผลิตและราคา ขาดการรวมตัวเปนองคกรที่เขมแข็ง โดยในสวนของสหกรณซึ่งถือวา
เปนองคกรของเกษตรกรที่เขมแข็งเมื่อเทียบกับกลุมอาชีพ วิสาหกิจชุมชน และกลุมเกษตรกร ใน
ป 2558 มีส หกรณที่เ กี่ ย วกั บ ภาคการเกษตรจํานวนรอยละ 49.51 ของจํานวนสหกรณ
ทั้งหมด (ภาคการเกษตรและนอกภาคการเกษตร) รวม 8,000 แหง มีจํานวนเกษตรกรเปน
สมาชิก 6.4 ลานคน มูลคาธุรกิจใหบริการเกษตรกรสมาชิกจํานวนรอยละ 25 ของมูลคาธุรกิจ
รวมของสหกรณทั้งหมด (ภาคการเกษตรและนอกภาคการเกษตร) รวม 2.25 ลานลานบาท
ทั้งนี้หากพิจารณาผลการรวบรวมผลผลิตขาวและยางพาราของสหกรณ ภาคการเกษตรพบวา
สหกรณภาคการเกษตรรวบรวมขาวเปลือกในฤดูกาลผลิตป 2557/2558 คิดเปนรอยละ
7.10 ของผลผลิตขาวเปลือกทั้งประเทศ สวนยางพารารวบรวมผลผลิตในป 2558 ไดเพียง
รอยละ 5.60 ของผลผลิตยางพาราทั้งประเทศ ดังนั้นจึงควรสรางความเขมแข็งใหแกเกษตรกร
มุงใหเกษตรกรพึ่งตนเองได และสรางความเขมแข็งแกองคกรเกษตรกรใหเปนองคกรที่สามารถ
ดําเนินธุรกิจครบวงจร มุงสูการแปรรูปสรางมูลคาเพิ่ม และบริการธุรกิจ ตามความตองการของ
สมาชิก
อยางไรก็ตามเกษตรกรบางสวนที่มุงมั่นดําเนินกิจกรรมเกษตรตามแนวปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง เชน เกษตรทฤษฎีใหม เกษตรผสมผสาน ไรนาสวนผสม วนเกษตรหรือ
เกษตรอินทรีย เปนตน ก็สามารถดําเนินการตามแนวทางมุงใหเกษตรกรสามารถพึ่งพาตนเองได
ลดการพึ่งพาปจจัยภายนอก เชน ปุยเคมี ยาเคมีปองกันกําจัดศัตรูพืช โดยเมื่อดําเนินงานกลุม
ของตนเองเขมแข็ง สามารถสรางเครือขายดําเนินกิจกรรมตามแนวเกษตรทฤษฎีใหมขั้นที่ 2 เชน
การรวมกลุมผลิตปุยอินทรีย รวมกลุมแปรรูผลิตผล เปนตน นอกจากนั้นการผลิตสินคาเกษตร
อินทรีย เนนการผลิตเพื่อ มุงสรางมาตรฐานคุณภาพสินคาอินทรียใหเปนที่ยอมรับ ซึ่งกระทรวง
พาณิชยมีนโยบายสงเสริมและจัดหาแหลงตลาดรองรับ
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2. เปาประสงค
เกษตรกรรวมตัวตั้งองคกรรายสินคาเกษตร หรือพัฒนาองคกรเกษตรกรราย
สิน ค า ที่ มี อ ยู เ ดิ ม และสามารถดํ า เนิ น ธุ ร กิ จ /กิ จ กรรมให บ ริ ก ารสมาชิ ก รวมทั้ง เกษตรกรมี
ความสามารถดานจัดการฟารม
3. เปาหมาย
3.1) มีเกษตรกรรุนใหมดานการจัดการฟารมอําเภอละ 1 ราย/ป รวม 888
ราย/ป
3.2) คัดเลือกศูนยสัมมาชีพตนแบบเศรษฐกิจพอเพียงใน 77 จังหวัด เพื่อเปน
แหลง เผยแพร องคค วามรูจัง หวั ด ละ 1 ศูน ย รวม 77 ศู นย/ป และสร างนวั ตกรรมเกษตร
จังหวัดละ 1 นวัตกรรม รวม 77 นวัตกรรม
3.3) มีการรวมตัวเกษตรกร ตั้งองคกรเกษตรกรรายสินคาเกษตร หรือพัฒนา
องคก รเกษตรกรรายสินคาเกษตรที่มีอยูเดิม อยางนอย 1 องคก รในทุก ตําบลที่มีก ารจัด ทํา
แผนพัฒนาเกษตรกรรมตําบล รวม 6,512 ตําบลในป 2564
4. ตัวชี้วัด
4.1) รอยละ 70 ของอําเภอเปาหมาย สามารถสรางเกษตรกรรุนใหมดานการ
จัดการฟารม
4.2) ร อ ยละ 70 ของศู น ย สั ม มาชี พ ต น แบบเศรษฐกิ จ พอเพี ย ง สามารถ
เผยแพรความรูแ กเกษตรกรอื่น
4.3) รอยละ 70 ของตําบลเปาหมายที่จัดทําแผนพัฒนาเกษตรกรรมตําบล มี
การรวมกลุมจัดตั้งองคกรเกษตรกรรายสินคาเกษตรได หรือมีการพัฒนาองคกรเกษตรกรราย
สินคาที่มอี ยูเดิม
5. แนวทางการพัฒนา
5.1) สงเสริมใหเกษตรกรมีองคความรูดา นการจัดการฟารมสามารถนําความรู
ไปปฏิบัติและแบงปนความรูแ กเ กษตรกรอื่น ไดแก พั ฒนาเกษตรกรสมาชิก องคก ร (Smart
Members) โดยมีการประชุมชีแ้ จงอบรมใหเขาใจบทบาทหนาที่ของสมาชิก สรางศรัทธาและรูสึก
เปนเจาขององคก ร สรางโอกาสเขาถึ งแหลงขอมูล แหลงเงินทุน เทคโนโลยี และนวั ตกรรม
รวมทั้งพั ฒนาศัก ยภาพดานการจัด การฟารม การผลิต แปรรูป และการตลาด นอกจากนั้น
สงเสริมใหเกิดเกษตรกรตนแบบทั้งดานการจัดการฟารมและตนแบบนวัตกรรมเพื่อถายทอดสู
เกษตรกรอื่น
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ในกรณีน้ี นวัตกรรมเกษตร หมายถึง การใชเทคโนโลยีสมัยใหมรวมกับภูมิปญญา
ด านการเกษตรที่ มี อยู เดิ มในพื้ นที่ ก อให เกิ ดความแตกต างของผลิ ตผล หรื อผลิ ตภั ณฑ ท าง
การเกษตร หรือเปลี่ยนแปลงกระบวนการผลิตใหมๆ ทําใหสามารถลดตนทุนการผลิต พัฒนา
คุณภาพผลผลิตและเพิ่มมูลคา
ยุวเกษตรกร หมายถึง บุตรหลาน ทายาทเกษตรกร เกษตรกรรุนใหม หรือผูที่มี
ความประสงคจะมาประกอบอาชีพเกษตรกรรม
5.2) ส งเสริม ให ก รรมการและพนั ก งานขององค ก รเกษตรกร และกลุ ม ยุ ว
เกษตรกรมี ค วามรู ใ นการจั ด การองค ก ร และการดํ า เนิ น ธุ ร กิจ /กิ จ กรรม รวมทั้ ง การสร า ง
เครือขาย
5.2.1) พัฒนาคณะกรรมการและฝายจัดการ (Smart Manager) โดย
มุงใหคณะกรรมการและฝายจัดการขององคกรมีความรูความสามารถดานการจัดการธุรกิจ
ขององคกรเกษตรกร รวมมือแลกเปลี่ยนเรียนรูกับธุรกิจภาคเอกชน ภาคีเครือขาย
5.2.2) พัฒนาระบบบริหาร (Smart Management) โดยสงเสริมให
คณะกรรมการและฝายจัดการขององคกร ปรับระเบียบบริหารจัดการใหยืดหยุน ปรับตัวไดเร็ว
ตามสถานการณ บริหารดวยความโปรงใส มีธรรมาภิบาล รับฟงความตองการจากสมาชิกเพื่อ
ดําเนินธุรกิจ และสรางความเชื่อมโยงเครือขายธุรกิจแนวประชารัฐ
5.2.3) พัฒนาธุรกิจ (Smart Business) โดยมุงจัดการธุรกิจองคกร
เกษตรกรใหครบ Supply Chain มุงสูการแปรรูปเพิ่มมูลคา แทนการผลิตและขายเปนวัตถุดิบ
อยางเดียว รวมทั้งใชธุรกิจสงเสริมพัฒนาอาชีพเปนแกนนํา ตามดวยธุรกิจอื่นอยางครบวงจร
5.3) ติดตามและรวมดําเนินงานตามนโยบายเกษตรกรรมของสวนราชการและ
ภาคีเครือขายที่เกี่ยวของ โดยสภาเกษตรกรจังหวัดและสํานักงานสภาเกษตรกรจังหวัด ประสาน
หนวยงานที่เกี่ยวของในพื้นที่ ติดตามขอมูลขาวสารนโยบายของภาครัฐ และแผนงาน/โครงการ
ตางๆที่ภาครัฐมุงกระจายความชวยเหลือไปยังเกษตรกร และองคกรเกษตรกรในพื้นที่ โดยเมื่ อ
ศึกษารายละเอียดโครงการตามนโยบายตางๆ แลว สามารถกระตุนและสนับสนุนใหเกษตรกร
และองคกรเกษตรกรที่สภาเกษตรกรจังหวัด/สํานักงานสภาเกษตรกรจังหวั ดได พัฒนาสราง
ความเขมแข็งไวแลว ใหสามารถเขารวมโครงการดังกลาวเพื่อประโยชนแกเกษตรกรในพืน้ ที่
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ยุทธศาสตรที่ 4
สนับสนุนและสงเสริมการพัฒนาสินคาของเกษตรกรสูเกษตรอุตสาหกรรม
****************************
1. สถานการณ
“เกษตรอุตสาหกรรม” ตามยุทธศาสตรที่ 4 นี้ หมายถึง เกษตรกรหรือองคกร
เกษตรกรที่สามารถดําเนินการเพิ่มมูลคาผลผลิต หรือดําเนินการแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลคาผลผลิต
ตลอดระยะเวลากวาครึ่งศรวรรษของการพัฒนาสมัย ใหม เกิด ปญ หาความ
เหลื่อมล้ําและไมเปนธรรมทางสังคม ปญหาความยากจน และความออนแอของเกษตรกร และ
ชุมชนเกษตรกรรมทวีความรุนแรงมากขึ้น จะเห็นไดจากแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
ฉบับที่ 10 มีครัวเรือนเกษตรกรยากจนจํานวน 1.75 ลานครัวเรือน และชองวางระหวางกลุม
ครัวเรือนเกษตรกรที่มีรายไดสูงสุด หรือรวยที่สุดตอครัวเรือนที่มีรายไดต่ําสุดหรือจนที่สุด หาง
กันถึง 18.02 เทา ทั้งนี้ปญหาที่สําคัญคือ โดยทั่วไปเกษตรกรยังขายผลผลิตการเกษตรในรูป
วัตถุดิบเปนหลัก การแปรรูปสินคายังมีนอย ซึ่งนอกจากจะมีขอจํา กัดดานการบริหารจัดการ
และจําหนายไดราคาต่ํากวาสินคาเกษตรที่มีการแปรรูปขั้นสูงขึ้น ประกอบกับเกษตรกรยังขาด
การรวมกลุม หรือมีการรวมเปนกลุม/องคกร แตไมเขมแข็ง ไมมีพลังอํานาจในการตอรองราคา
โดยพอคาคนกลางเปนผูกําหนดราคา ทั้งปจจัยการผลิตและราคาผลผลิต เกษตรกรไมสามารถ
บริหารจัดการการผลิต การแปรรูป จนถึงการตลาดดวยตนเองอยางเบ็ดเสร็จ ครบวงจร โดยยัง
พึ่งตนเองนอย รอคอยการชวยเหลือจากรัฐบาลเปนหลัก แตนโยบายแนวทางมาตรการพัฒนา
แกไขปญหาทางการเกษตรของภาครัฐในชวงที่ผานมา เนนแกปญหาเฉพาะหนาปลายเหตุ ไม
เบ็ดเสร็จครบวงจร ตั้งแตการผลิต การแปรรูปจนถึงการตลาด และดําเนินการไมตอเนื่องจริงจัง
ทํ า ให ป ญ หายั ง คงอยู เป น การระงั บ ป ญ หาไว ชั่ ว คราว หากไม มี ก ารแปรรู ป ผลผลิ ต สร า ง
มูลคาเพิ่ม จากขอมูลผลการดําเนินธุร กิจของสหกรณ ซึ่งถือวาเปนองคกรเกษตรกรที่เขมแข็ง
กวากลุมอาชีพ วิสาหกิจชุมชน และกลุมเกษตรกร โดยในป 2558 สหกรณรวบรวมผลผลิตได
81,111 ลานบาท แตแปรรูปผลผลิตไดเพียง 23,966 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 29.54
ของผลผลิตที่รวบรวมทั้งหมด และเมื่อพิจารณาปริมาณผลผลิตที่สหกรณรวบรวมทั้งหมดแลว
เปนเพียงสวนนอยเมื่อเทียบกับที่ภาคเอกชนรวบรวม สวนใหญเกษตรกรจึงขายผลผลิตในรูป
วัตถุดิบใหแกพอคาผูประกอบการโรงงานอุตสาหกรรมนําไปแปรรูป ทั้งนี้เกษตรกรบางกลุมที่มี
ฐานะออนดอยทางเศรษฐกิจมาก และดําเนินการผลิตตามแนวเศรษฐกิจ พอเพียง ผลิตเพื่อใหมี
อาหารพอบริโภคในครัวเรือน “พอกิน” กอน จากนั้นมีสวนเหลือเพื่อขาย “ใชหนี้สิน” ทําการ
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ผลิตลดการใชสารเคมี มุงผลิตสินคาเกษตรปลอดภัย และเกษตรอินทรีย ก็ยังคงประสบปญหา
ขายสินคาราคาต่ํา หากไมรวมกลุมแปรรูปเพิ่มมูลคา
ตามยุท ธศาสตรชาติระยะ 20 ป (พ.ศ. 2560-2579) ระบุวา โครงสราง
เศรษฐกิจของประเทศไทยจากเดิม เปน “เกษตรกรแบบพึ่งพาตนเอง” ตอมาวิวัฒนาการเปน
“สังคมอุตสาหกรรมเศรษฐกิจเพิ่มมูลคา ” และในอนาคตจะปรับเปลี่ยนสู “สังคมฐานความรู
เศรษฐกิจสรางมูลคา” ซึ่งตองอาศัยเทคโนโลยีสมัยใหมมากขึ้น ประเทศไทยยังมีจุดออนระบบ
เศรษฐกิจ มีผลิตภาพการผลิตรวมต่ํา ตองอาศัยการเพิ่มปริมาณเปน แรงขับเคลื่อนหลัก ฐาน
การผลิตเกษตร และบริการมีผลิตภาพการผลิตต่ํา โดยที่การใชองคความรู เทคโนโลยี และ
นวัตกรรมเพื่อการเพิ่มมูลคายังมีนอย
ดังนั้น การพัฒนาภาคการเกษตรตามยุทธศาสตรของสภาเกษตรกรแหงชาติ
ป 2560 – ป 2564 ควรตองปรับเปลี่ยนไปเปน “การพัฒนาสินคาของเกษตรกรสูเกษตร
อุตสาหกรรม” โดยใชเทคโนโลยีการแปรรูปขั้นตนและเทคโนโลยีการผลิตผลิตภัณฑแปรรูป
ตางๆ หรืออีกนัยหนึ่งคือ การสงเสริมใหเกษตรกรเปนผูประกอบการอุตสาหกรรมแปรรูปขั้นตน
และอุตสาหกรรมการผลิต ผลิตภัณฑ เพื่อเพิ่มมูล คาของผลผลิตแทนการขายในรูป วั ตถุ ดิบ
นั่นเอง นอกจากนั้นแนวทางรูปธรรมของการพัฒนาเกษตรอุตสาหกรรม สามารถดําเนินการ
ตามแนวทางเกษตรทฤษฎีใหมขั้นที่สอง คือ รวมกันในรูปกลุมหรือสหกรณ ด วยความรวมมือ
ของหนวยงานราชการ มูลนิธิ และเอกชนเพื่อชวยเหลือดานการผลิต การตลาด การเปนอยู
ตางๆ และในขั้นที่สามจะตองรวมมือกับสถาบันการเงินและการพลังงานเพื่อชวยเหลือดานการ
จัดตัง้ และบริหารโรงสี รานสหกรณ รวมทั้งสนับสนุนการลงทุน
2. เปาประสงค
องคกรเกษตรกรรายสินคาเกษตร ไดรับการพัฒนาธุรกิจขององคกรมุงสูเกษตร
อุตสาหกรรม
3. เปาหมาย
องคก รเกษตรกรรายสินคาเกษตรเปาหมายที่จัด ตั้งขึ้น สามารถพั ฒนาการ
ดําเนินธุรกิจสูเกษตรอุตสาหกรรม รวมจํานวน 1,258 องคกรเกษตร ในป 2564
4. ตัวชี้วัด
รอยละ 17 ของจํานวนองคกรเกษตรกรรายสินคาเกษตรเปาหมายที่จัดตั้งขึ้น
สามารถพัฒนาการผลิตการแปรรูป และการตลาดสูเกษตรอุตสาหกรรม
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5. แนวทางการพัฒนา
5.1) การจัด ตั้งและสรางความเขมแข็งของเกษตรกร องคกรเกษตรกรราย
สินคา รวมทั้งการสรางเครือขาย
5.1.1) การกํ าหนดแผนธุ รกิจแปรรูปสินคาขององคก ร เมื่อองคก ร
เกษตรกรรายสิ น ค า เกษตรที่ มี ก ารรวมตั ว จั ด ตั้ ง ขึ้ น ซึ่ ง เป น ผลจากการจั ด ทํ า แผนพั ฒ นา
เกษตรกรรมตําบลตามยุ ท ธศาสตรที่ 2 และตอมาไดมีก ารริเ ริ่มดํ าเนินธุ รกิจ/กิจกรรมของ
องคกร โดยมีธุรกิจสงเสริมพัฒนาอาชีพ เปนแกนนํา ตามดวยดําเนินธุรกิจสินเชื่อรวมซื้อปจจัย
การผลิต และจัด หาแหลงตลาดจําหนายผลผลิต เปนตน ตามยุท ธศาสตรที่ 3 จากนั้นตาม
ยุท ธศาสตรที่ 4 คณะกรรมการองคก ร และฝายจัด การหารือรวมกั บ หนวยงานที่เ กี่ ย วของ
ตัวแทนสมาชิก และพอคาเอกชน กําหนดแผนพัฒนาสินคาเกษตรเปนเกษตรอุตสาหกรรม โดย
กําหนดเปาหมายชนิดผลิตภัณฑ ปริมาณ วัตถุดิบที่ตองการ เครื่องจักรอุปกรณแปรรูป เงินทุน
และเทคโนโลยี การบริ ห ารจั ด การธุ ร กิ จ แปรรู ป และแหล ง ตลาด รวมทั้ ง ประมาณการ
คาใชจาย-รายไดจากธุรกิจการแปรรูป
5.1.2) จัดประชุมชี้แจงแผนธุรกิจการแปรรูปสินคาเกษตรขององคกร
เกษตรกรรายสินคาเกษตร รวมทั้งแนวทางดําเนินการตามแผนแกสมาชิกขององคกร
หลั ก ของเกษตรอุตสาหกรรม มุงใหเ กษตรกรสมาชิก ในฐานะผูผลิต
วัตถุดิบ และอีกฐานะหนึ่งเปนผูประกอบการธุรกิจแปรรูปดวย จึงควรชี้แจงใหเกษตรกรสมาชิก
มีสว นรวมแสดงความคิดเห็นตามแผน
- ชนิดและปริมาณผลิตภัณฑที่จะไดจากการแปรรูปผลผลิต
- ปริมาณวัตถุดิบที่ตองการนําเขาแปรรูป (ทั้งคุณภาพ และประมาณ
การราคารับ ซื้อ) หากวัตถุ ดิบ ไมพอเพีย ง ควรขยายรับสมาชิก เพิ่ม หรือขยายเครือขายเพิ่ม
หรือไมเพียงใด
- เครื่องจักรอุปกรณแปรรูป ขนาด/คุณลักษณะ/กําลังการผลิต
- เงินทุนและเทคโนโลยี จะจัดหาจากแหลงใด ตองมีการระดมทุนจาก
สมาชิกหรือไม
- การบริหารจัดการธุรกิจแปรรูป โดยควรเพิ่มพนักงานจํานวนเทาไร
มีคุณสมบัติอยางไร
- แหลงตลาดผลิตภัณฑแปรรูป ที่ผลิตได จะนําไปขายใคร ประมาณ
การราคา
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- ประมาณการรายได-คาใชจายธุรกิจแปรรูป โดยทําแลวจะคุมคาแก
การลงทุนและองคกรจะมีกําไรเมื่อใด
- ดําเนินธุรกิจแปรรูปแลว จํานวนเกษตรกรที่จะไดประโยชน และได
ประโยชนอยางไร
5.1.3) เตรียมจัดหาเงินทุน เครื่องจักร อุปกรณแปรรูป และบุคลากร
นําเสนอแผนงาน/โครงการแปรรูปสินคาเกษตรผานแหลงเงินทุน ในกรณีที่ตองจัดหาเงินทุน
สนับ สนุน SME ตามนโยบายของรัฐ บาล หรือเพิ่มทุนจากสมาชิก นอกจากนั้นเตรีย มจัด หา
เครื่องอุปกรณการแปรรูป กอสรางโรงงาน รวมทั้งจัดหาบุคลากรที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อ
บริหารจัดการธุรกิจแปรรูป
5.2) การใช เ ทคโนโลยี ห รื อ นวั ต กรรมเพื่ อ พั ฒ นาคุ ณ ภาพมาตรฐานสิ น ค า
เกษตรแปรรูปขั้นตน และ SME เกษตร
5.2.1) การประสานงานเพื่อนําเทคโนโลยีหรือนวัตกรรมมาใชแปรรูป
สินคา สภาเกษตรกรจังหวัด สํานักงานสภาเกษตรกรจังหวัด สามารถประสานหนวยงานเพื่อนํา
เทคโนโลยี หรือนวั ตกรรมเกษตร เผยแพรองคความรูแกเกษตรตามแผนธุ รกิจแปรรูป โดย
“เกษตรอุตสาหกรรม” สามารถดําเนินการไดตั้งแตการรวบรวมผลผลิต คัดคุณภาพ บรรจุหีบหอ
เชน ในกรณีของผักและผลไมเปนการเพิ่มมูลคา แตบางกรณีการแปรรูปตองใชเครื่องจักรกล
อุปกรณในการแปรรูป เชน การผลิตมันเสนสะอาด การสีขาวสารบรรจุถุง การแปรรูปน้ําผลไม
การแปรรูปยางพารา และปาลมน้ํามัน เปนตน ซึ่งสามารถประสานหนวยงาน/องคก ร/หรือ
เกษตรกรที่ มีอ งค ค วามรูเ ทคโนโลยี นวั ต กรรมมาส ง เสริ ม ในห ว งโซ อุ ป ทาน ตั้ง แต ก ารวาง
แผนการผลิต กําหนดแผนการผลิตที่สามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตทยอยเขาโรงงาน ไมกระจุกตัวใน
ชวงเวลาเดียวกัน ใชเทคโนโลยีเพื่อเพิ่ม ปริมาณผลผลิตตอไร เพื่อพัฒนาคุณภาพผลผลิตใหได
มาตรฐานนําเขาสูกระบวนการแปรรูป ทั้งนี้เมื่อถึงขั้นตอนการแปรรูป ก็สามารถประสานการใช
เทคโนโลยีสําหรับเครื่องจักรกลที่มีประสิทธิภาพการผลิตสูง ไดปริมาณผลิตภัณฑแปรรูปและ
คุณภาพสูง ตลอดจนการตลาด เปนตน
5.2.2) ระบบงานและบุคลากรในธุรกิจแปรรูป ในธุรกิจการแปรรูป
สินค าเกษตรนี้ค วรตองมีร ะบบขั้น ตอนในการปฏิบั ติง านที่ ชัด เจน รวมทั้ งบุ ค ลากรดานการ
จัดการธุรกิจแปรรูป ตองมีความรูประสบการณแตละขั้นตอนกระบวนการผลิต เชน การคัด
คุณภาพวัตถุดิบ การแปรรูป การหาตลาดจําหนาย การบริหารเงินทุน และสต็อกสินคา เปนต น
เพราะหากเกิดความเสียหายขึ้นไมเฉพาะการขาดทุน แตกระทบถึงความเชื่อถือดานการตลาด
ดวย
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5.3) การพั ฒนาเกษตรอุตสาหกรรมขนาดใหญ โดยการใช เ ทคโนโลยีหรื อ
นวัตกรรมขั้นสูง องคกรเกษตรกรบางองคกรที่มีศักยภาพ และมีความพรอมในการดําเนินการ
เกษตรอุตสาหกรรมแปรรูปขนาดใหญ หรือรวมทุนกับผูประกอบการอื่น เนื่องจากตองใชเงินทุน
สูง เทคโนโลยีและนวัตกรรมสมัยใหม ตลอดจนแหลงตลาดซึ่งครอบคลุมทั้งในและตางประเทศ
เชน โรงงานแปรรูปยางเครพ โรงงานสกัดน้ํามันปาลม เปนตน ซึ่งตองอาศัยความเชี่ยวชาญ
ประสบการณ และเครือขายการตลาด รวมทั้งประสบการณการผลิตตลอดหวงโซอุปทานใหได
สินคาคุณภาพดี ตนทุนต่ํา
สรุ ป การดํ า เนิ น งานตามยุ ท ธศาสตร ท่ี 4 นี้ เป น การขั บ เคลื่ อ นองค ก ร
เกษตรกรรายสินคาเกษตรที่มีความพรอม เพื่อดําเนินธุรกิจแปรรูปขององคกร เกิด “เกษตร
อุ ต สาหกรรม” ซึ่ ง สามารถดํ า เนิ น การได ตั้ ง แต ก ารคั ด คุ ณ ภาพ /หี บ ห อ เพิ่ ม มู ล ค า การใช
เทคโนโลยีนวัตกรรมใหเ กิดการแปรรูปขั้นตน เชน SME หรือบางองคกรเกษตรที่มีศักยภาพ
สามารถดําเนินการไปสูเกษตรอุตสาหกรรมขนาดใหญ ซึ่งตองใชเทคโนโลยีนวัตกรรมขัน้ สูง
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สวนที่ 4
การนํายุทธศาสตรไปสูการปฏิบัติ
4.1) การเผยแพรสรางความเขาใจยุทธศาสตรสภาเกษตรกรแหงชาติ ป 2560 - 2564
ยุทธศาสตรสภาเกษตรกรแหงชาติ ป 2560 - 2564 เปนยุทธศาสตรฉบับที่
2 ขององคกรจะประสบผลสําเร็จตามยุทธศาสตรที่วางแผนไวเพียงใด ขึ้นอยูกับผูบริหารทั้งของ
สภาเกษตรกรแหงชาติ สํานักงานสภาเกษตรกรแหงชาติ และผูปฏิบัติในพื้นที่ ไดแก สมาชิกสภา
เกษตรกรจังหวัด พนักงานของสํานักงานสภาเกษตรกรแหงชาติ และสํานักงานสภาเกษตรกร
จังหวัด ที่มีความรูความเขาใจวิสัยทัศน ประเด็นยุทธศาสตร กลยุทธ เปาประสงค และตัวชี้วัด
พรอมแนวทางดําเนินโครงการ เพื่อมุง ดําเนินการไปในทิศทางเดียวกัน โดยมีแนวทางดําเนินการ
ดังนี้
4.1.1) เสนอกรอบยุท ธศาสตรสภาเกษตรกรแหงชาติ ป 2560 - 2564
ตอที่ประชุมสภาเกษตรกรแหงชาติเพื่อขอความเห็นชอบ ในการประชุมสภาเกษตรกรแหงชาติ
ครั้ ง ที่ 3/2559 เมื่ อ วั น ที่ 14-15 มิ ถุ น ายน 2559 ซึ่ ง ที่ ป ระชุ ม มี ม ติ เ ห็ น ชอบกรอบ
ยุทธศาสตรสภาเกษตรกรแหงชาติ ป 2560 – 2564 และใหแตละจังหวัดไปประชุมหารือถึง
แนวทางการดําเนินงานตอไป
4.1.2) สํานักงานสภาเกษตรกรจังหวัดนํายุทธศาสตรสภาเกษตรกรแหงชาติ
ป 2560 – 2564 เสนอที่ประชุมสภาเกษตรกรจังหวัดเพื่อหารือแนวทางการดําเนินงานตาม
ยุทธศาสตร
4.1.3) เมื่อการมีการจัดประชุมสัมมนาหัวหนาสํานักงานสภาเกษตรกรจังหวัด
และพนักงานสํานักงานสภาเกษตรกรจังหวัด เพื่อชี้แจงแนวทางการปฏิบัติงานในปงบประมาณ
2560 ใหมกี ารบรรจุวิชายุทธศาสตรสภาเกษตรกรแหงชาติ ป 2560 – ป 2564 ไวดวย เพื่อ
สรางความเขาใจในทิศทางเดียวกัน
4.1.4) สํานักงานสภาเกษตรกรแหงชาติ ชี้แจง/บรรยายเผยแพรยุทธศาสตร
สภาเกษตรกรแหงชาติ ป 2560 – ป 2564 ใหแกส มาชิกสภาเกษตรกรจังหวัด เพื่อสราง
ความเขาใจนําไปขับเคลื่อนรวมกัน
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4.1.5) สํานักงานสภาเกษตรกรแหงชาติ และสํานักงานสภาเกษตรกรจังหวัด
ประชาสัมพันธเผยแพรยุทธศาสตรสภาเกษตรกรแหงชาติ ป 2560 – ป 2564 ใหแกคณะ
ผูป ฏิบัติงานในเครือขายสภาเกษตรกรระดับตําบล และระดับอําเภอ รวมทั้งหนวยงานราชการใน
พื้นที่ สถาบันการศึกษา และภาคเอกชนที่เกี่ยวของ เพื่อสรางความเขาใจยุทธศาสตรของสภา
เกษตรกรแกภาคีเครือขายที่จะรวมปฏิบัติงาน
4.2) การนํายุทธศาสตรสภาเกษตรกรแหงขาติ ป 2560 – ป 2564 ไปสูการปฏิบัติ
4.2.1) สภาเกษตรกรจังหวั ด คณะทํ างานประจําสภาเกษตรกรจังหวั ด และ
สํานักงานสภาเกษตรกรจังหวัดใหความสําคัญกับการดําเนินโครงการตามนโยบาย/ยุทธศาสตร
สภาเกษตรกรแห งชาติ กํ าหนดในแต ละป เป นลํ าดั บ แรก หากดํ าเนิ นโครงการตามนโยบาย
ยุทธศาสตรแลวเสร็จ และยังมีเงินงบประมาณเหลือ จึงนําไปดําเนินโครงการ/กิจกรรมอื่นที่จังหวัด
ริเริ่ม ทั้งนี้ โครงการ/กิจกรรมที่ริเริ่มดําเนินการเพิ่มเติมนี้ ควรสอดคลองสนับสนุนกลยุทธ และ
ยุทธศาสตรสภาเกษตรกรแหงชาติ ป 2560 – ป 2564 ดวย โดยการดําเนินโครงการ/กิจกรรม
บางโครงการ สภาเกษตรกรจั งหวั ด และสํ านั กงานสภาเกษตรกรจั งหวั ดดํ าเนิ นการเอง บาง
โครงการ/กิจกรรมดํ าเนินการในลักษณะบูรณาการรวมกั บหนวยงาน/องคกรอื่น ในขณะที่บาง
โครงการ/กิจกรรมประสานสงใหหนวยงานอื่นดําเนินการ
4.2.2) สภาเกษตรกรแหงชาติ คณะกรรมการประจําสภาเกษตรกรแหงชาติ
และสํ านัก งานสภาเกษตรกรแห งชาติ ดํ าเนินงานตามบทบาทหนาที่ โดยประสานการแกไ ข
ป ญ หาและพั ฒ นาการเกษตร กรณี รั บ เรื่ อ งป ญ หาข อ เสนอ มาดํ า เนิ น การแล ว เกิ น ขี ด
ความสามารถแกไ ขในจังหวัด สงใหสภาเกษตรกรแหงชาติดํ าเนินการ กรณีนี้ผูประสานงาน
ประจําคณะกรรมการแตละคณะที่รับผิดชอบ ตองเรงวิเคราะห/สังเคราะหขอมูล พรอมจัดทํา
ขอเสนอแนวทางพัฒนาแกไขปญหาโดยรวดเร็ว พรอมประสานงานสงใหหนวยงานรับผิดชอบ
ดําเนินการ
4.3) การติ ด ตามความก า วหน า โครงการ/กิ จ กรรมตามยุ ท ธศาสตร ส ภาเกษตรกร
แหงชาติ ป 2560 – ป 2564
4.3.1) คณะกรรมการดานยุทธศาสตร การขับเคลื่อนแผนพัฒนาเกษตรกรรม
และงบประมาณประจําสภาเกษตรกรแหงชาติ ดําเนินการติดตามผลการปฏิบัติงานประจําปของ
สํานักงานสภาเกษตรกรจังหวัด โดยมุงติดตามโครงการ/กิจกรรมตามนโยบาย/ยุทธศาสตรสภา
เกษตรกรแหงชาติ ป 2560 – ป 2564 และใหคําแนะนํานิเทศงาน
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4.3.2) คณะกรรมการติ ดตามผลการปฏิ บัติ งานประจําปของสํ านั กงานสภา
เกษตรกรจังหวัด โดยเลขาธิการสภาเกษตรกรแหงชาติแตงตั้งใหดําเนินการติดตามผลการดําเนิน
โครงการตามแผนปฏิบัติงานประจําป และผลการใชจายเงินงบประมาณประจําปของสํานักงาน
สภาเกษตรกรจังหวัด
4.3.3) สํานักยุทธศาสตรการเกษตร วิจัยประเมินผล และสงเสริมกิจการพิเศษ
สํานักงานสภาเกษตรกรแหงชาติ มีหนาที่งานประจําในการติดตามความกาวหนาผลการดําเนิน
โครงการ/กิจกรรมของสํานักงานสภาเกษตรกรจังหวัดรายเดือน/รายไตรมาส พรอมสรุปเสนอ
ผูบ ริหาร
4.4) การติ ด ตามประเมินผลการดํ าเนิ นงานตามยุ ทธศาสตรส ภาเกษตรกรแหง ชาติ
ป 2560 – 2564 โดย
สํ า นั ก งานสภาเกษตรกรแห ง ชาติ ป ระสานสํ า นั ก งานสภาเกษตรกรจั ง หวั ด
รวบรวมผลการดําเนินงานตามยุทธศาสตรสภาเกษตรกรแหงชาติ ป 2560 - 2564 จาก
คณะกรรมการประจําสภาเกษตรกรแหงชาติ /สํานักงานสภาเกษตรกรแหงชาติ และจากสภา
เกษตรกรจังหวัด/สํานักงานสภาเกษตรกรจังหวัด ในชวงระยะสองป และชวงสิ้นสุดระยะเวลา
ของยุทธศาสตร แลวประมวลผลเสนอคณะกรรมการดานยุทธศาสตรฯ ตอไป หรือสํานักงาน
สภาเกษตรกรแหงชาติอาจประสานสถาบันการศึกษามาชวยประเมินผลการดําเนินงานตาม
ยุทธศาสตรสภาเกษตรกรแหงชาติ

ยุทธศาสตรสภาเกษตรกรแหงชาติ ป 2560 - 2564
วิสัยทัศน “สภาเกษตรกรแหงชาติ เปนสถาบันแกนหลักประสานการพัฒนาภาคเกษตรกรรม
มุงใหเกษตรกรและองคกรเกษตรกรมีความเขมแข็งในอาชีพ”
ยุทธศาสตร ที่ 4 สนั บสนุ นและ
ส ง เสริ ม การพั ฒ นาสิ น ค า ของ
เกษตรกรสูเกษตรอุตสาหกรรม

กลยุทธที่ 1 การจัดตั้งและสราง
ความเข็มแข็งของเกษตรกร องคกร
เกษตรกรรายสินคารวมทั้งการสราง
เครือขาย
กลยุทธที่ 2 การใชเทคโนโลยีหรือ
นวั ต กร รม เพื่ อ พั ฒ นา คุ ณ ภา พ
มาตรฐานสินคาเกษตรสูการแปรรูป
ขั้นตนและSME เกษตร
กลยุท ธ ที่ 3 การพั ฒ นาเกษตร
อุต สาหกรรมขนาดใหญ โ ดยการใช
เทคโนโลยีหรือนวัตกรรมขั้นสูง
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ยุทธศาสตรที่ 3 การสราง
ความเขมแข็งแกเกษตรกร
องคกรเกษตรกร ยุวเกษตรกร
และเครือขาย
กลยุทธที่ 1 สงเสริมใหเกษตรกรมี
องคความรู ดานการจัดการฟารม
สามารถนําความรูไ ปปฏิบัติและ
แบงปนความรูแกเกษตรกรอื่น
กลยุทธที่ 2 สงเสริมใหกรรมการ
และพนักงานขององคกรเกษตรกร
และกลุมยุวเกษตรกรมีความรูใน
การจัดการองคกรและการดําเนิน
ธุรกิจ/กิจกรรมรวมทั้งการสราง
เครือขาย
กลยุทธที่ 3 ติดตามและรวมการ
ดําเนินงานตามนโยบาย
เกษตรกรรมของสวนราชการและ
ภาคีเครือขายที่เกี่ยวของ
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กลยุทธที่ 1 พัฒนากระบวนการ
รับรูขอเท็จจริงของปญหานํา
ปญหามาวิเคราะหจัดทําขอเสนอ
เชิงนโยบายและเสนอหนวยงาน
รวมทั้งติดตามผลการชวยเหลือ
กลยุทธที่ 2 การใชเทคโนโลยี
เครื่องมือ อุปกรณในการสํารวจ
จัดเก็บและประมวลผลขอมูลเพื่อ
แกไขปญหา
กลยุทธที่ 3 เพิ่มประสิทธิภาพ
พนักงาน สมาชิกสภาเกษตรกร
และคณะผูปฏิบัตงิ านในการแกไข
ปญหาใหแกเกษตรกรโดยรวดเร็ว

ยุทธศาสตรที่ 2 พัฒนา
ขีดความสามารถการจัดทํา
แผนพัฒนาเกษตรกรรมที่
สอดคลองกับสภาพภูมิสงั คม
กลยุทธที่ 1 พัฒนากระบวนการ
รวบรวมขอมูลสภาพปญหาใน
พื้นที่ การวิเคราะหศักยภาพเพื่อ
จัดทําโครงการ/กิจกรรมดาน
การเกษตร
กลยุทธที่ 2 พัฒนาบุคลากร
พนักงาน สมาชิกสภาเกษตรกร
และคณะผูป ฏิบัตงิ าน ดานการ
จัดทําแผนพัฒนาเกษตรกรรม
กลยุทธที่ 3 การประสาน
หนวยงานและภาคีภาคสวนที่
เกี่ยวของ เพื่อขับเคลื่อน
โครงการ/กิจกรรมไปสูการปฏิบตั ิ
รวมทั้งติดตามผล

ยุทธศาสตร์ สภาเกษตรกรแห่งชาติ ปี ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔

ยุทธศาสตรท่ี 1 สรางระบบ
การแกไขปญหาของเกษตรกร
ใหรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ
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การแปลงยุทธศาสตรสภาเกษตรกรแหงชาติ
ป 2560 - 2564 ไปสูการปฏิบตั ิ

ยุทธศาสตร์ สภาเกษตรกรแห่งชาติ ปี ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔

ภาคผนวกที่ 1

ยุทธศาสตรท่ี 1 สรางระบบการแกไขปญหาของเกษตรกร ใหรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ

เกษตรกรที่มี
ปญหาเดือดรอน
สามารถแจงและ
รับคําแนะนําการ
แกปญหาได
อยางมี
ประสิทธิภาพ

1.รอยละของ
จํานวนเรื่องปญหาที่
รวบรวมหรือรับเรื่อง
ไว แลวสามารถ
ดําเนินการแกไขหรือ
สงตอใหหนวยงาน
รับผิดชอบ

คาเปาหมาย
2560
70

2561
70

2562
70

2563
70

กลยุทธ

2564
70 1. พัฒนา
กระบวนการรับรู
ขอเท็จจริงของ
ปญหานําปญหามา
วิเคราะหจัดทํา
ขอเสนอเชิงนโยบาย
และเสนอหนวยงาน
รวมทั้งติดตามผล
การชวยเหลือ

โครงการ
1. โครงการพัฒนาศักยภาพ
การแกไขปญหาเกษตรกร
1.1 กิจกรรมจัดใหมีศูนย
ขอมูลสารสนเทศเพื่อ
วางแผนและแกไขปญหา
ทางการเกษตรประจํา
จังหวัด
1.2 กิจกรรมการสราง
เครือขาย เชน webpage,
Facebook, Line Group
เครือขายการตลาด, หวงโซ
อุปทาน และเครือขาย
เกษตรอินทรีย

หนวยงาน
รับผิดชอบ

- สภจ./สกจ.
- สสนก.
- หนวยงาน
ราชการที่
เกี่ยวของ
- อปท.
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ตัวชี้วัด

ยุทธศาสตร์ สภาเกษตรกรแห่งชาติ ปี ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔

เปาประสงค

105

106

ยุทธศาสตรท่ี 1 สรางระบบการแกไขปญหาของเกษตรกร ใหรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ (ตอ)

3. รอยละของจํานวนพนักงาน
สํานักงานฯและสมาชิกสภา
เกษตรกรที่ผานการอบรม/สัมมนา
พัฒนาศักยภาพในการจัดเก็บ
วิเคราะหขอมูล และจัดทําขอเสนอ
แนวทางพัฒนาแกไขปญหา มี
ความรูความเขาใจ และสามารถ
นําความรูไปปฏิบัติได

70

70

70

70

70

3. เพิ่มประสิทธิภาพ
พนักงาน สมาชิกสภา
เกษตรกรและคณะ
ผูปฏิบัติงานในการ
แกไขปญหาใหแก
เกษตรกรโดยรวดเร็ว

โครงการ
2. กิจกรรมสนับสนุน
การจัดประชุมคณะ
ผูปฏิบัตงิ านสภา
เกษตรกรระดับอําเภอ
ป 2560
3. โครงการพัฒนา
สรางความเขมแข็ง
เครือขายสภา
เกษตรกรระดับตําบล
ป 2561-2564
4. โครงการจัดอบรม
สัมมนาพนักงาน สกจ.
เกี่ยวกับการจัดเก็บ
วิเคราะหขอมูลและ
จัดทําขอเสนอเชิง
นโยบาย

หนวยงาน
รับผิดชอบ
- สภช.,สกจ.
- คณะ
ผูปฏิบัตงิ านสภา
เกษตรกรอําเภอ
-สภจ./สกจ.
- คณะ
ผูปฏิบัตงิ านสภา
เกษตรกรตําบล

สกช.
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เกษตรกรที่มี
ปญหา
เดือดรอน
สามารถแจง
และรับ
คําแนะนําการ
แกปญหาได
อยางมี
ประสิทธิภาพ

คาเปาหมาย
กลยุทธ
2560 2561 2562 2563 2564
2. รอยละของจังหวัดเปาหมาย 70
70
70
70
70 2. การใชเทคโนโลยี
สามารถจัดตัง้ ศูนยขอมูล
เครื่องมือ อุปกรณ
สารสนเทศ เพื่อการวางแผน
ในการสํารวจจัดเก็บ
และแกไขปญหา รวมทั้ง
และประมวลผล
สามารถขยายเครือขายสื่อสาร
ขอมูลเพื่อแกไข
ไปยังอําเภอและตําบลเปาหมาย
ปญหา
ตัวชี้วัด

ยุทธศาสตร์ สภาเกษตรกรแห่งชาติ ปี ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔

เปาประสงค

ยุทธศาสตรท่ี 2 พัฒนาขีดความสามารถการจัดทําแผนพัฒนาเกษตรกรรมที่สอดคลองกับสภาพภูมิสังคม
ตัวชี้วัด

หนวยงาน
รับผิดชอบ
1. โครงการ
- สภจ./สกจ.
จัดทําแผนพัฒนา - คณะ
เกษตรกรรม
ผูปฏิบัติงาน
ตําบลเปนเกษตร สภาเกษตรกร
อุตสาหกรรม
ตําบล/อําเภอ
1.1 กิจกรรม - หนวยงาน
จัดทําแผนพัฒนา ราชการที่
เกษตรกรรม
เกี่ยวของ
ระดับตําบล
- อปท.
- สถาบัน
การศึกษา
โครงการ
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คาเปาหมาย
กลยุทธ
2560 2561 2562 2563 2564
ไดแผนพัฒนา
1. รอยละของตําบล
70
70
70
70
70 1. พัฒนา
เกษตรกรรมตําบลที่ เปาหมายที่มีการจัดทํา
กระบวนการ
มีการวิเคราะห
แผนพัฒนา
รวบรวมขอมูล
สังเคราะหขอ มูล
เกษตรกรรมตําบล มี
สภาพปญหาใน
อยางเปนระบบและ การปรับปรุงหรือ
พืน้ ที่ การ
บูรณาการกับภาคี
วิเคราะห
ปรับเปลี่ยนการผลิตที่
ภาคสวนตางๆ ที่
ศักยภาพเพื่อ
เหมาะสม และได
เกี่ยวของเกิดการ
จัดทําโครงการ/
ปญหาความเดือดรอน
พัฒนาอาชีพ
กิจกรรม
ของเกษตรกรเพื่อ
การเกษตรและแกไข จัดทําโครงการหรือ
ดานการเกษตร
ปญหาดาน
ขอเสนอหนวยงาน
การเกษตรอื่นๆ
ตอไป
เปาประสงค
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ไดแผนพัฒนา
เกษตรกรรม
ตําบลที่มีการ
วิเคราะห
สังเคราะหขอ มูล
อยางเปนระบบ
และบูรณาการ
กับภาคีภาคสวน
ตางๆ ที่เกี่ยวของ
เกิดการพัฒนา
อาชีพการเกษตร
และแกไขปญหา
ดานการเกษตร
อื่นๆ

2. รอยละของ
พนักงานสํานักงานฯ
และสมาชิกสภา
เกษตรกรจังหวัดที่
ผานการอบรมมี
ความรูความเขาใจ
กระบวนการจัดทํา
แผนฯ คุณภาพ

คาเปาหมาย
2560 2561 2562 2563
70
70
70
70

กลยุทธ

2564
70 2. พัฒนาบุคลากร
พนักงาน สมาชิกสภา
เกษตรกรและคณะ
ผูปฏิบัตงิ าน ดานการ
จัดทําแผนพัฒนา
เกษตรกรรม

3. การประสาน
หนวยงานและภาคี
ภาคสวนที่เกี่ยวของ
เพื่อขับเคลื่อน
โครงการ/กิจกรรมไปสู
การปฏิบัตริ วมทั้ง
ติดตามผล

โครงการ

หนวยงาน
รับผิดชอบ
- สกช.

2. โครงการอบรม/
สัมมนาพนักงาน
สํานักงานฯ และ
สมาชิกสภา
เกษตรกรจังหวัด
เกี่ยวกับการใช
เทคโนโลยีและขอมูล
เพื่อการจัดทํา
แผนพัฒนา
เกษตรกรรมตําบล
- สภจ./สกจ.
3.งานประจํา
- คณะกรรม
(การประสานงาน/
การและฝายจัดการ
บูรณาการ)

องคกรเกษตรกร
- อปท.
- หนวยงานราชการ
ที่เกี่ยวของ

[108]

ตัวชี้วัด
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ยุทธศาสตรท่ี 2 พัฒนาขีดความสามารถการจัดทําแผนพัฒนาเกษตรกรรมที่สอดคลองกับสภาพภูมิสังคม (ตอ)

ยุทธศาสตรท่ี 3 การสรางความเขมแข็งแกเกษตรกร องคกรเกษตรกร ยุวเกษตรกร และเครือขาย
เปาประสงค

1. รอยละของ
เกษตรกรรุนใหมที่
ไดรับการพัฒนา
ดานการจัดการ
ฟารม

70

70

70

70

กลยุทธ

2564
70 1. สงเสริมให
เกษตรกรมีองค
ความรู ดานการ
จัดการฟารม
สามารถนํา
ความรูไปปฏิบัติ
70 และแบงปน
ความรูแก
เกษตรกรอื่น

หนวยงาน
รับผิดชอบ
1. โครงการเสริมสราง
- สภจ./สกจ.
ยุวเกษตรกรหรือทายาท
- คณะกรรม
เกษตรกร
การและกลุม/
1.1 กิจกรรม
องคกร
สรางเกษตรกรตนแบบรุน
- หนวยงาน
ใหมดานการจัดการฟารม
ราชการที่เกี่ยวของ
1.2 กิจกรรมศูนยสัมมาชีพ - อปท.
ตนแบบเศรษฐกิจพอเพียง
- ภาคเอกชน
2. โครงการ
- สถาบัน
วิจัยและพัฒนานวัตกรรม
การศึกษา
ภาคการเกษตร
- เกษตรกร
3. โครงการเสริมสราง
สัมมาชีพตนแบบ
ยุวเกษตรกรหรือทายาท
-ปราชญเกษตร
เกษตรกร
3.1 กิจกรรมสราง
จิตสํานึกดานการเกษตรใน
สถานศึกษา
โครงการ

[109]

2. รอยละของศูนย
สัมมาชีพตนแบบ
เศรษฐกิจพอเพียง
สามรถเผยแพรองค
ความรูเกษตรกร
นักเรียน และ
ประชาชนทั่วไป
- รอยละของ
สถานศึกษาสามรถ
จัดอบรมนักเรียน
ดานการเกษตร

2560
70

คาเปาหมาย
2561 2562 2563
70
70
70

ยุทธศาสตร์ สภาเกษตรกรแห่งชาติ ปี ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔

เกษตรกร
รวมตัว
ตัง้ องคกรราย
สินคาเกษตร
หรือองคกร
เกษตรกรราย
สินคาที่มีอยู
เดิมสามารถ
ดําเนินธุรกิจ/
กิจกรรม
ใหบริการ
สมาชิก รวมทั้ง
เกษตรกรมี
ความสามารถ
ดานการ
จัดการฟารม

ตัวชี้วัด
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เกษตรกร
รวมตัว
ตัง้ องคกรราย
สินคาเกษตร
หรือองคกร
เกษตรกรราย
สินคาที่มีอยู
เดิมสามารถ
ดําเนินธุรกิจ/
กิจกรรม
ใหบริการ
สมาชิก รวมทั้ง
เกษตรกรมี
ความสามารถ
ดานการ
จัดการฟารม

3. รอยละของ
ตําบลเปาหมายที่
จัดทําแผนพัฒนา
เกษตรกรรมตําบล
มีการรวมกลุม
จัดตั้งองคกร
เกษตรกรรายสินคา
เกษตรได

คาเปาหมาย
2560

70

2561 2562 2563 2564

70

70

70

70

กลยุทธ

โครงการ

2. สงเสริมใหกรรมการ
และพนักงานขององคกร
เกษตรกรและกลุมยุว
เกษตรกรมีความรูใน
การจัดการองคกรและ
การดําเนินธุรกิจ/
กิจกรรมรวมทั้งการ
สรางเครือขาย

4.โครงการจัดทํา
แผนพัฒนาเกษตรกรรม
ตําบลเปนเกษตร
อุตสาหกรรม
4.1 กิจกรรมสรางความ
เขมแข็งแกเกษตรกรและ
องคกรเกษตรกร (ขับเคลื่อน
การแกไขปญหาราคาสินคา
เกษตร)

3. ติดตามและรวมการ
ดําเนินงานตามนโยบาย
เกษตรกรรมของสวน
ราชการและภาคี
เครือขายที่เกี่ยวของ

หนวยงานรับผิดชอบ
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ตัวชี้วัด
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ยุทธศาสตรท่ี 3 การสรางความเขมแข็งแกเกษตรกร องคกรเกษตรกร ยุวเกษตรกร และเครือขาย (ตอ)

5. โครงการอบรมกรรมการ,
พนักงาน องคกรเกษตรกร
หลักสูตร "การจัดการธุรกิจ
ขององคกรเกษตรกร"

- สภจ./สกจ.

งานประจํา
(การประสานงาน/
บูรณาการ)

- สภจ./สกจ.
- คณะกรรมการและฝาย
จัดการองคกรเกษตรกร
- อปท.
-หนวยงานราชการที่
เกี่ยวของ

ยุทธศาสตรท่ี 4 สนับสนุนและสงเสริมการพัฒนาสินคาของเกษตรกรสูเกษตรอุตสาหกรรม

องคกร
เกษตรกรราย
สินคา
สามารถ
พัฒนาธุรกิจ
ขององคกรมุง
สูเกษตร
อุตสาหกรรม

รอยละของจํานวน
องคกรเกษตรกร
รายสินคาเกษตร
เปาหมายที่จัดตัง้
ขึน้ สามารถ
พัฒนาการผลิต
การแปรรูปและ
การตลาดสูเกษตร
อุตสาหกรรม

คาเปาหมาย
2560 2561 2562 2563 2564

17

17

17

17

17

กลยุทธ
1. การจัดตัง้ และสราง
ความเข็มแข็งของ
เกษตรกร องคกร
เกษตรกรรายสินคา
รวมทั้งการสราง
เครือขาย
2. การใชเทคโนโลยีหรือ
นวัตกรรม เพื่อพัฒนา
คุณภาพมาตรฐานสินคา
เกษตรสูการแปรรูป
ขั้นตนและSME เกษตร
3. การพัฒนาเกษตร
อุตสาหกรรมขนาดใหญ
โดยการใช เทคโนโลยี
หรือนวัตกรรมขัน้ สูง

โครงการ

หนวยงานรับผิดชอบ

1. โครงการจัดทํา - สภจ./สกจ.
แผนพัฒนา
- คณะกรรมการและพนักงาน
เกษตรกรรมตําบล ขององคกร
เปนเกษตร
- หนวยงานราชการที่เกี่ยวของ
อุตสาหกรรม
- สถาบัน
การศึกษา
1.1 กิจกรรม ที่มีงานวิจัยการเกษตร
สรางความเขมแข็ง - ภาคเอกชน
แกเกษตรกรและ
องคกรเกษตรกร
รายสินคา ตาม
แนวทางเกษตร
อุตสาหกรรม
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ตัวชี้วัด
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เปาประสงค
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112

สรุปโครงการภายใตยุทธศาสตรสภาเกษตรกรแหงชาติ
ป 2560 – 2564

ยุทธศาสตร์ สภาเกษตรกรแห่งชาติ ปี ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔

ภาคผนวกที่ 2

ยุทธศาสตรท่ี 1 สรางระบบการแกไขปญหาของเกษตรกรใหรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
เปาหมาย

กิจกรรม

พัฒนาบทบาท
ของคณะ
ผูปฏิบัติงาน
สภาเกษตรกร
ตําบลใหเปน
กลไกประสาน
หนวยงานภาคี
ภาคสวนที่
เกี่ยวของ
ขับเคลื่อนการ
แกไขปญหา
และการ
ดําเนิน
โครงการ
พัฒนา
การเกษตรใน
ตําบล

สนับสนุนการจัด
ประชุมคณะ
ผูปฏิบัติงานสภา
เกษตรกรระดับ
ตําบลรวมกับภาคี
ภาคสวนที่
เกี่ยวของ อําเภอ
ละ 2 ตําบลๆ
เดียวกับที่ไดจัดทํา
แผนพัฒนา
เกษตรกรรมตําบล
ไปแลว
ในป 2559 และป
2560
รวม 1,775
ตําบลๆละ
15 ราย รวม
26,640 ราย

1. จัดประชุมคณะผูปฏิบัติงานสภาเกษตรกร
ระดับตําบลรวมกับภาคีเครือขาย ครั้งที่ 1
เพื่อชีแ้ จงบทบาทหนาที่ของคณะผูป ฏิบัติงาน
ในการเปนกลไกประสานขับเคลื่อนการแกไข
ปญหา-จําแนกกลุมปญหาและโครงการใน
ตําบล พรอมกําหนดแนวทางขับเคลื่อนแกไข
ปญหา
2. จัดประชุมคณะผูปฏิบัติงานสภาเกษตรกร
ระดับตําบลรวมกับภาคีเครือขาย ครั้งที่ 2
และ 3
- เพื่อขับเคลื่อนการแกไขปญหา
- สงเรื่องเกษตรกรเดือดรอนปญหา
สําคัญในพืน้ ที่ให สภจ. ประสานยื่นเรื่องให
หนวยงานรับผิดชอบแกไข
- รวมกับสภจ. หนวยงาน,ภาคีที่ เกี่ยวของ
ประสานดําเนินกิจกรรม/โครงการที่ไดจาก
แผนฯ ตําบล
3. จัดประชุมคณะผูปฏิบัติงานสภา
เกษตรกรระดับตําบล ครั้งที่ 4 เพื่อติดตาม
ความกาวหนาผลการแกไขปญหา พรอม
รวบรวมผลการแกไขปญหา

งบประมาณ (ลานบาท)
2560

2561

2562

2563 2564

30.54 30.54 30.54 30.54
ลาน
ลาน
ลาน
ลาน
บาท บาท บาท บาท

หนวยงาน
รับผิดชอบ
- สภจ.
- สนง.สภจ.
- หนวยงาน
และภาคี
เครือขาย
-คณะ
ผูปฏิบัติงาน
สภา
เกษตรกร
ตําบล
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วัตถุประสงค

ยุทธศาสตร์ สภาเกษตรกรแห่
งชาติ ปี ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔
[113]

ชื่อ
โครงการ
พัฒนา
โครงการ
กระบวนการ พัฒนา
รับรู
สราง
ขอเท็จจริง
ความ
ของปญหา
เขมแข็ง
นําปญหามา เครือขาย
วิเคราะห
สภา
จัดทํา
เกษตรกร
ขอเสนอเชิง ระดับ
นโยบายและ ตําบล
เสนอ
หนวยงาน
รวมทั้ง
ติดตามผล
การ
ชวยเหลือ
กลยุทธ
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ยุทธศาสตรท่ี 1 สรางระบบการแกไขปญหาของเกษตรกรใหรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
วัตถุประสงค

เปาหมาย

กิจกรรม

1) เพื่อจัดใหมีศูนย
ขอมูลสารสนเทศทาง
การเกษตร เพื่อเปน
ศูนยกลางในการ
คนควา ศึกษาหา
ความรู ขอมูลทางการ
เกษตรใชประกอบการ
ตัดสินใจทางการ
เกษตรของเกษตรกร
และผูท่เี กี่ยวของ
2) ใชระบบเครือขาย
การสื่อสาร สงตอ
ขอมูลทุกระดับ ตั้งแต
จังหวัด อําเภอ ตําบล
หมูบ าน จนถึง
เกษตรกรราย
ครัวเรือนในลักษณะ
สื่อสารแบบสองทาง

1. กลุมเปาหมาย
หลักคณะ
ผูปฏิบัติงานสภา
เกษตรกรระดับ
อําเภอ ตําบล
2.กลุม เปาหมาย
รองเกษตรกร
ผูแทนองคกร
เกษตรกร

1.จัดใหมีศูนยขอมูล
สารสนเทศ ที่รวบรวม
ขอมูลทางการเกษตรที่
ประมวลผลแลว 77
จังหวัด
2. ตั้งทีม วิเคราะห
ขอมูลทางการเกษตร
ดําเนินการสังเคราะห
แปรผล เปนขาวสารทาง
การเกษตร
3.สื่อสารขอมูลขาวสาร
ผานเครือขายจนถึง
ระดับหมูบ านเพื่อ
ตัดสินใจทางการเกษตร
4. รับขอมูลขาวสารจาก
เครือขายเพื่อสง
หนวยงานที่เกี่ยวของ
แกปญหาหรือพัฒนา

2560
4.00

งบประมาณ (ลานบาท)
2561 2562 2563 2564
13.43 17.35 22.57 22.57

หนวยงาน
รับผิดชอบ
-สภจ./สกจ
-อปท.
-หนวยงานที่
เกี่ยวของ
-สสนก.
-ภาคเอกชน
-เกษตรกร
ตนแบบ

ยุทธศาสตร์ สภาเกษตรกรแห่งชาติ ปี [114]
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ชื่อ
โครงการ
การใช
โครงการ
เทคโนโลยี พัฒนา
เครื่องมือ ศักยภาพ
อุปกรณใน การแกไข
การสํารวจ ปญหา
จัดเก็บและ เกษตรกร
ประมลผล
ขอมูลเพื่อ
การแกไข
ปญหา
กลยุทธ

ยุทธศาสตรท่ี 2 พัฒนาขีดความสามารถการจัดทําแผนพัฒนาเกษตรกรรมที่สอดคลองกับสภาพภูมิสังคม
ชื่อโครงการ

พัฒนา
กระบวน
การวบรวม
ขอมูล
สภาพปญหา
ในพืน้ ที่ การ
วิเคราะห
ศักยภาพเพื่อ
จัดทํา
โครงการ/
กิจกรรมดาน
การเกษตร

โครงการ
จัดทํา
แผนพัฒนา
เกษตรกรรม
ตําบลเปน
เกษตร
อุตสาหกรรม

หนวยงาน
รับผิดชอบ
- สภจ./สกจ
- อปท.
- คณะ
ผูปฏิบัติงาน
สภาเกษตรกร
ตําบล
- หนวยงาน
ราชการ
- องคกรภาค
ประชาชน
- เอกชน
- ธกส.

ยุทธศาสตร์ สภาเกษตรกรแห่
งชาติ ปี ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔
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กลยุทธ
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งบประมาณ (ลานบาท)
วัตถุประสงค
เปาหมาย
กิจกรรม
256 256 256 256 256
0
1
2
3
4
1) เพื่อ
1) สงเสริมการจัดทํา กิจกรรมที่ 1 จัดทํา
11.16 11.16 11.16 11.16 11.16
พัฒนา
แผนพัฒนาเกษตรกรรม แผนพัฒนาเกษตรกรรมตําบล ลาน
ลาน
ลาน
ลาน
ลาน
เกษตรกรให
ตําบล และสรางความ
-รวบรวมวิเคราะหขอมูลดาน บาท บาท บาท บาท บาท
ใหมีความ
เขมแข็งแกเกษตรกรและ การเกษตร ปญหา/ความ
รูเ ทาทันการ
องคกรเกษตรกรราย
ตองการ
เปลี่ยนแปลง สินคาเกษตรทุกตําบล
-จัดเวทีประชาคมกําหนด
สามารถจัดทํา ทั่วประเทศ รวม
วิสัยทัศน /ยุทธศาสตร/กล
แผนพัฒนา
7,403 ตําบล โดย
ยุทธ/โครงการ
รวมกัน
ดําเนินการไปแลวในป
- ไดอยางนอย 5 ปญหา
นําไปสูก าร
2559 จํานวน 888
ไดแก ปญหาราคาสินคา
เปลี่ยนแปลง ตําบล
หนีส้ ิน ที่ดิน แหลงน้ํา
เชิงโครงสราง -ป 2560 ดําเนินการ สวัสดิการ สิทธิเกษตรกร และ
ทาง
อีกอําเภอละ 1 ตําบล การไมไดรับความเปนธรรม
การเกษตร
รวม 888 ตําบล
-ป 2561-ป 2562
ปละ 1,875 ตําบล
รวม 3,750 ตําบล
-ป 2563 จํานวน
1,877 ตําบล

ชื่อโครงการ

วัตถุประสงค

เปาหมาย

กิจกรรม

พัฒนา
กระบวน
การวบรวม
ขอมูล
สภาพ
ปญหาใน
พืน้ ที่ การ
วิเคราะห
ศักยภาพ
เพื่อจัดทํา
โครงการ/
กิจกรรม
ดาน
การเกษตร

โครงการ
จัดทํา
แผนพัฒนา
เกษตรกรรม
ตําบลเปน
เกษตร
อุตสาหกรรม

2) จัดตั้ง
องคกรเกษตรกร
รายสินคาเกษตร
ในตําบลเปาหมาย
หรือพัฒนาแกไข
ปญหาสินคา
เกษตรเดิม และ
เชื่อมโยงเครือขาย
3) ปรับระบบ
การผลิตและ
การตลาดสินคา
เกษตรของ
เกษตรกรในตําบล
สรางมูลคาเพิ่มใน
รูปแบบเกษตร
อุตสาหกรรม
และ SMEs
เกษตร

2) สงเสริมสนับสนุน
เกษตรกรหรือองคกร
เกษตรกรรายสินคาเกษตร
พัฒนาเปนเกษตร
อุตสาหกรรม หรือ SME
เกษตรจํานวน 1,275
ตําบล (รอยละ17 ของ
ตําบลที่จัดทําแผนพัฒนา
เกษตรกรรมในปที่ผานมา
1) ป 2560 จํานวน 154
ตําบล
2) ป 2561 จํานวน 154
ตําบล
3) ป 2562-2563
จํานวน ปละ 320 ตําบล
รวม 640 ตําบล
4) ป 2564 จํานวน 319
ตําบล

กิจกรรมที่ 2 ขับเคลื่อนการแกไข
ปญหาราคาสินคา โดยสรางความ
เขมแขงองคกรเกษตรกรรายสินคา
ป 2560
- จัดตั้งองคกรรายสินคาเกษตร
ใหมหรือพัฒนาองคกรเกษตรกร
ราย
สินคาเกษตรเดิมที่มีในตําบล
จํานวน 888 ตําบล
กิจกรรมที่ 3 ขับเคลื่อนแกไข
ปญหาหนีส้ ิน ทีด่ ินทํากิน แหลงน้ํา
สวัสดิการ สิทธิเกษตรกรและการ
ไมไดรับความเปนธรรม
-สงเรื่องใหหนวยงานรับผิดชอบ
แกไข
-ติดตามผลการแกไขปญหา
กิจกรรมที่ 4 ขับเคลื่อนองคกร
เกษตรกรรายสินคา จัดตั้งปที่ผาน
มาเปนเกษตรอุตสาหกรรม
รอยละ 17 ของจํานวนองคกร
เกษตรกรรายสินคาที่จัดตัง้ ปที่
ผานมา

งบประมาณ (ลานบาท)
หนวยงาน
รับผิดชอบ
2560 2561 2562 2563 2564
11.16 11.16 11.16 11.16 11.16 - สภจ./สกจ
ลานบาท ลานบาท ลานบาท ลานบาท ลานบาท - อปท.
- คณะ
ผูปฏิบัติงาน
สภาเกษตรกร
ตําบล
- หนวยงาน
ราชการ
- องคกรภาค
ประชาชน
- เอกชน
- ธกส.
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๒๕๖๐ - ๒๕๖๔

กลยุทธ
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ยุทธศาสตรท่ี 2 พัฒนาขีดความสามารถการจัดทําแผนพัฒนาเกษตรกรรมที่สอดคลองกับสภาพภูมิสังคม (ตอ)

ยุทธศาสตรท่ี 3 การสรางความเขมแข็งแกเกษตรกร องคกรเกษตรกร ยุวเกษตรกร และเครือขาย
กลยุทธ

เปาหมาย

กิจกรรม

เพื่อสรางหรือ
พัฒนา
นวัตกรรม
เกษตร โดย
ยกระดับและ
สรางใหเกิด
ความแตกตาง
ของสินคา
เกษตรหรือ
กรรมวิธี
การผลิต
แปรรูปและ
การตลาด
ที่แตกตางเพิ่ม
มูลคาใหสงู ขึน้

เกษตรกร
หรือกลุม/
องคกร
เกษตรกร
สามารถสราง
หรือพัฒนา
นวัตกรรม
เกษตร
จังหวัดละ 1
นวัตกรรมตอ
ป หรือปละ
77
นวัตกรรม
รวม 5 ป
จํานวน
ทั้งสิ้น 385
นวัตกรรม

1) สกจ.รวมกับคณะผูปฏิบัติงานสภา
เกษตรกรอําเภอเปาหมาย รวบรวมผล
การศึกษา วิจัยนวัตกรรมเกษตรที่
ประสบผลสําเร็จ พรอมประสานความ
ตองการองคความรูนวัตกรรมเกษตร
ดังกลาวจากเกษตรกร หรือกลุม/
องคกรที่สอดคลองกัน
2) จัดประชุมชีแ้ จงเกษตรกรและ
องคกรเกษตรกรเปาหมายที่สนใจเขา
รวมโครงการ พรอมกําหนดปฏิทินงาน
สรางนวัตกรรม
3) จัดอบรมถายทอดเทคโนโลยีแบบ
มีสวนรวมของเกษตรกร/องคกร
เกษตรกรเปาหมายรวมปฏิบัติจริง
เพื่อใหเกิดนวัตกรรม
4) ใหคําแนะนําแกเกษตรกร หรือ
องคกรเกษตรกรเปาหมายจัดเก็บ
รวบรวมขอมูล วิธีปฏิบัตแิ ละผลการ
ดําเนินงานพัฒนานวัตกรรมตามขั้นตอน
5) จัดประกวดใหรางวัลยกยอง และ
รวบรวมขอมูล ผลงานนวัตกรรมเกษตร
ของจังหวัด

งบประมาณ (ลานบาท)
2560
2561
2562
2563
2564
0.693 5.0877 5.0877 5.0877 5.0877

หนวยงาน
รับผิดชอบ
- สกจ./สภจ. คณะผูปฏิบัติงาน
เครือขายสภา
เกษตรกรตําบล/
อําเภอ
- หนวยงานทีม่ ีองค
ความรู
เทคโนโลยี
- อปท.
- ภาคราชการ
- ธ.ก.ส.
- สกช.
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สงเสริมให
เกษตรกรมี
องคความรู
ดานการ
จัดการ
ฟารม
สามารถนํา
ความรูไป
ปฏิบัติและ
แบงปน
ความรูแก
เกษตรกร
อื่น

ชื่อ
โครงการ
โครงการ
วิจัยและ
พัฒนา
นวัตกรรม
ภาค
การเกษตร

ชื่อโครงการ

วัตถุประสงค

เปาหมาย

สงเสริมให
กรรมการและ
พนักงานของ
องคกร
เกษตรกรและ
ยุวเกษตรกรมี
ความรูในการ
จัดการองคกร
และการดําเนิน
ธุรกิจ/กิจกรรม
รวมทั้งการ
สรางเครือขาย

โครงการ
เสริมสราง
ยุวเกษตรกร
หรือทายาท
เกษตรกร

1.เพื่อให
นักเรียนใน
สถานศึกษา
ไดมีความรู
ดาน
การเกษตร
สามารถ
ชวยงานใน
ครอบครัวหรือ
ยึดเปนอาชีพ
ตอไปไดใน
อนาคต

1.ใหความรู
นักเรียนใน
สถานศึกษา
จังหวัดละ 1
สถานศึกษาๆ
ละ 100 คน
รวม 7,700
คน

กิจกรรม

งบประมาณ (ลานบาท)
2560

1.กิจกรรมสรางจิตสํานึกดาน 0.77
การเกษตรในสถานศึกษา
1.1 ประสานความพรอมของ
เกษตรกรตนแบบในการถายทอด
ความรูก ารทําการเกษตรให
นักเรียนในสถานศึกษา
1.2 ประสานงานสถานศึกษา
ในการเขารวมโครงการจังหวัดละ
1 สถานศึกษา
1.3 เกษตรกรตนแบบและ
สถานศึกษารวมกับหนวยงานที่
เกี่ยวของจัดการเรียนรูด า น
เกษตรทั้งภาควิชาการและ
ปฏิบัติการกับนักเรียนใน
สถานศึกษาตามแผนจัดการ
เรียนรู
1.4 นักเรียนรวมกับ
ผูปกครองและชุมชนดําเนินการ
ผลิต แปรรูป และตลาด

2561

2562

2563 2564

หนวยงานรับผิดชอบ

7.70 7.70 7.70 7.70 -สภจ. สกจ.
-สถานศึกษา
-ผูปกครอง
-นักเรียน
-เกษตรกรตนแบบ
-อปท.
-เอกชน
-หนวยงานที่เกี่ยวของ

ยุทธศาสตร์ สภาเกษตรกรแห่งชาติ ปี [118]
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กลยุทธ

118

ยุทธศาสตรท่ี 3 การสรางความเขมแข็งแกเกษตรกร องคกรเกษตรกร ยุวเกษตรกร และเครือขาย (ตอ)

ยุทธศาสตรท่ี 3 การสรางความเขมแข็งแกเกษตรกร องคกรเกษตรกร ยุวเกษตรกร และเครือขาย (ตอ)
ชื่อโครงการ
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สงเสริมให
กรรมการและ
พนักงานของ
องคกร
เกษตรกรและ
ยุวเกษตรกรมี
ความรูในการ
จัดการองคกร
และการ
ดําเนินธุรกิจ/
กิจกรรม
รวมทั้งการ
สราง
เครือขาย

โครงการ
เสริมสรางยุว
เกษตรกร
หรือทายาท
เกษตรกร

2.เพื่อสนับสนุนผู
ที่สนใจทํา
การเกษตรให
ไดรับความรูและ
เทคโนโลยีในการ
ประกอบอาชีพ
เกษตรกรรมและ
การจัดการฟารม
ยึดถือเปนอาชีพ
หลักเพิ่มมากขึน้

3. พัฒนาหรือ
จัดตั้งศูนยเรียนรู
ของเกษตรกร
ตนแบบที่ไดรับ
การคัดเลือกให
เปนที่เรียนรุ
ทางการเกษตร

เปาหมาย
2.สราง
เกษตรกรรุน
ใหมอําเภอละ
1 คน รวม
888 คน

2 .กิจกรรมสรางเกษตรกรตนแบบรุน
ใหมดานการจัดการฟารม
2.1 สรรหาเกษตรกรรุนใหมที่มคี วาม
สนใจเขาสูอาชีพการเกษตรพรอมที่จะ
เรียนรูในการประกอบอาชีพเกษตรกรรม
อําเภอละ 1 คน
2.2 จัดอบรมหรือประสานงานให
เกษตรกรเขารับการอบรมกับสถาบัน/
หนวยงาน/องคกร ที่จัดอบรมเพื่อพัฒนา
ความคิดและความรูดานการจัดการฟารม
และดานการเกษตรตามความตองการของ
ผูเขารวมโครงการ
2.3 จัดตั้งกลุมเครือขายเกษตรกรรุน
ใหมและประสานเกษตรกรตนแบบเปนพี่
เลี้ยง
2.4 ใหมีการคัดเลือกกันเองเพื่อเปน
เกษตรกรรุนใหมตน แบบจังหวัดละ 1 คน
3. กิจกรรมพัฒนาหรือจัดตั้งศูนยเรียนรู
การเกษตร
3.1 ประสานสัมมาชีพตนแบบและ
เกษตรกรตนแบบเปนศูนยเรียนรูการเกษตร
3.2 เผยแพรขอมูลศูนยเรียนรู
3.3 เกษตรกร ประธาน เขาศึกษาเรียนรู

2560
1.0

งบประมาณ (ลานบาท)
2561 2562 2563 2564
4.52 4.52 4.52 4.52

หนวยงาน
รับผิดชอบ
- สภจ. สกจ.
- อปท.
- หนวยงานที่
เกี่ยวของ
- ภาคเอกชน
- เกษตรกร
ตนแบบ

119

3. จัดตั้งศูนย
เรียนรูเกษตร
อินทรีย/
เศรษฐกิจ
พอเพียง
จังหวัดละ 1
ศูนย รวม 77
ศูนย

กิจกรรม
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ชื่อโครงการ

วัตถุประสงค

เปาหมาย

กิจกรรม

การจัดตั้ง
และสราง
เครือขาย
ของ
เกษตรกร
องคกร
เกษตรกร
รายสินคา
รวมทั้งการ
สราง
เครือขาย

โครงการ
จัดทํา
แผนพัฒนา
เกษตรกรรม
ตําบลเปน
เกษตร
อุตสาหกรรม

ปรับระบบการ
ผลิตและ
การตลาดสินคา
ของเกษตรกรใน
ตําบล สราง
มูลคาเพิ่มใน
รูปแบบเกษตร
อุตสาหกรรม
และ SMEs
เกษตร

สงเสริม สนับสนุน
เกษตรกร หรือ
องคกรเกษตรกร
พัฒนาเปนเกษตร
อุตสาหกรรมหรือ
SME เกษตร
จํานวน 1,725
ตําบล
(รอยละ 17 ของ
ตําบลที่จดั ทํา
แผนพัฒนา
เกษตรกรรมในปท่ี
ผานมา)

ขับเคลื่อนองคกร
เกษตรรายสินคาที่
จัดตั้งปที่ผา นมาเปน
เกษตรอุตสาหกรรม
รอยละ 17 ของ
ตําบลที่จดั ทํา
แผนพัฒนา
เกษตรกรรมในปท่ี
ผานมา)

งบประมาณ (ลานบาท)

หนวยงาน
2560 2561 2562 2563 2564 รับผิดชอบ
งบประมาณอยูในโครงการจัดทํา
- สภจ./สกจ.
แผนพัฒนาเกษตรกรตําบลเปนเกษตร - อปท.
อุตสาหกรรม
- คณะ
ภายใตยุทธศาสตรที่ 2 แลว
ผูปฏิบัติงาน
สภาเกษตรกร
ตําบล
- หนวยงาน
ราชการ
- องคกรภาค
ประชาชน
- เอกชน
- ธกส.
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