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สมเด็จพระเจ้ำอยูห่ัวมหำวชิรำลงกรณ บดนิทรเทพยวรำงกูร รัชกำลที่ 10 พระองค์
ทรงอุทิศพระวรกำยในกำรประกอบพระรำชกรณียกิจทำงด้ำนกำรเกษตร นับต้ังแต่ยังทรงพระเยำว์ 
เสด็จพระรำชด ำเนนิไปยังภูมิภำคตำ่งๆ ทอดพระเนตรควำมเป็นอยู ่ทุกข์สุขของรำษฎรเพ่ือเรียนรู้แนว
ทำงกำรพระรำชทำนควำมชว่ยเหลอื ทั้งกำรพัฒนำอำชีพ พัฒนำแหล่งน้ ำ และชีวิตควำมเป็นอยู่ของ
รำษฎรผูย้ำกไร้ในถิ่นทุรกันดำร

พระองค์ได้ทรงบ ำเพ็ญพระรำชกรณียกิจเพ่ือส่งเสริมด้ำนกำรเกษตรกรรมอันเป็น
อำชีพหลักของปวงชนชำวไทยตลอดมำ เสด็จพระรำชด ำเนนิแทนพระองค์ในกำรพระรำชพิธีพืชมงคล 
ณ วัดพระศรีรัตนศำสดำรำมเป็นประจ ำ

ในวันที่ 23 มีนำคม 2529 ได้เสด็จพระรำชด ำเนินไปทรงท ำปุ๋ยหมักเป็นปฐมฤกษ์
จำกผักตบชวำและพืชอื่นๆ ณ บ้ำนแหลมสะแก ต ำบลเดิมบำง อ ำเภอบำงนำงบวช นอกจำกน้ีใน                      
วันที่ 28 มีนำคม พ.ศ. 2529 ได้ทรงปฏิบัติกำรสำธิตกำรท ำนำด้วยพระองค์เอง เมื่อพระรำชทำน
อุปกรณ์ กำรท ำนำ พันธ์ข้ำวปลูก และปุ๋ยหมักให้ข้ำรำชกำร ผู้ใหญ่ไปด ำเนินกำรสำธิตแล้ว ได้ทรง
ถอดฉลองพระบำท ถลกพระสนับเพลำ ทรงพระด ำเนินลุยโคลน หว่ำนพันธ์ข้ำวปลูกและปุ๋ยหมักใน
แปลงนำสำธิต โดยมิได้มีก ำหนดกำรไว้ก่อน ยังควำมช่ืนชมโสมนัสปลำบปลื้มปิติและซำบซึ้งในพระ
รำชจริยวัตรแก่บรรดำขำ้ รำชกำรและประชำชนที่มำเฝ้ำทูลละอองพระบำทในพิธีกำรวันน้ันเป็นอย่ำง
ย่ิง

พระองค์ทรงมีพระรำชด ำริให้จัดต้ังโครงกำรคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระรำชำนุ
เครำะห์ ต้ังแต่ พ.ศ. 2545 เพ่ือช่วยเหลือรำษฎรในท้องถิ่นให้ได้มีเทคโนโลยีกำรเกษตรแผนใหม่ 
และน ำมำปรับปรุงงำนเกษตรกรรมของตนให้ได้ผลผลติมำกขึน้ 

“เศรษฐกิจพอเพียง เราจะสืบสาน รักษา และต่อยอด และครองแผ่นดินโดยธรรม”
จำก รัชกำรที่ ๙ ถงึ รัชกำลที่ ๑๐ สู่ผองไทยทั่วแหล่งหลำ้ สืบสำน รักษำ ต่อยอด สร้ำงสุขปวงประชำ  
ตลอดช่วงเวลำกว่ำ 4 ทศวรรษที่สมเด็จพระเจ้ำอยู่หัวมหำวชิรำลงกรณ บดินทรเทพยวรำงกูร 
รัชกำลที่ 10 ทรงด ำรงพระรำชอิสริยยศ  “สยำมมกุฎรำชกุมำร” สมเด็จพระเจ้ำอยู่หัวได้ทรงเรียนรู้
หลักกำรทรงงำนของพระบำทสมเด็จพระปรมินทรมหำภูมิพลอดุลยเดช รัชกำลที่ 9 ในด้ำนต่ำง ๆ 
อย่ำงทรงพระวิริยะ เมื่อเสด็จขึ้นทรงรำชย์ พระองค์ทรงมุ่งมั่นสืบสำน รักษำ ต่อยอดโครงกำรอัน
เน่ืองมำจำกพระรำชด ำริของพระบำทสมเด็จพระปรมินทรมหำภูมิพลอดุลยเดช รัชกำลที่ 9 เพ่ือให้
เกิดประโยชน์สูงสุดแกป่วงประชำชนชำวไทยสบืไป 



นายสุทนิ  ชฎาด า
ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดราชบุรี

สารจากประธานสภาเกษตรกรจังหวัดราชบุรี

สภำเกษตรกรของเรำเกิดขึ้นมำเพ่ือเปิด
ช่องทำงให้แก่ เกษตรกรได้มี ช่องทำงในกำรเสนอแนว
ทำงกำรแก้ไขปัญหำดำ้นกำรเกษตร โดยผ่ำนผู้แทนในระดับ
หมู่บ้ำน ระดับต ำบล ระดับอ ำเภอ มำเป็นสมำชิกสภำ
เกษตรกรจังหวัด เ พ่ือน ำเอำปัญหำต่ำงๆ เข้ำสู่สภำ-
เกษตรกรจังหวัดเพ่ือเสนอหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องและสภำ
เกษตรกรแห่งชำตหิำแนวทำงแก้ไข

แต่ในทำงปฏิบั ติสภำเกษตรกรแห่งชำติ
ก ำหนดให้ส ำนักงำนสภำเกษตรกรจังหวัด จัดท ำแผนพัฒนำ
เกษตรกรรมต ำบล 1 ต ำบล ส ำนักงำนสภำเกษตรกรจังหวัด

น ำเข้ำที่ประชุมสภำเกษตรกรจังหวัด เพ่ือคัดเลือกต ำบลเป้ำหมำยจำก 10 ต ำบล เลือกมำ 1 ต ำบล                 
แล้วน ำมำท ำแผนพัฒนำเกษตรกรรมต ำบล และแผนพัฒนำเกษตรกรรมจังหวัด ในเมื่อกำรมอบหมำย
ของสภำเกษตรกรแห่งชำติเป็นเช่นน้ี จึงท ำให้เนื้องำนของสภำเกษตรกรจังหวัดน้อยลง กำรลงพื้นที่
ประชุมเครือข่ำยอ ำเภอก็ขำดงบประมำณในกำรสนับสนุนท ำให้เป็นปัญหำอุปสรรคในกำรท ำงำนของ
ผู้แทนในแตล่ะอ ำเภอ

กระผม นำยสุทิน ชฎำด ำ ในนำมของประธำนสภำเกษตรกรจังหวัดรำชบุรี ขอขอบคุณ
สมำชิกสภำเกษตรกรจังหวัดรำชบุรีทุกท่ำนที่ได้ร่วมมือกันท ำงำนด้วยควำมเสียสละ ขอขอบคุณ
หน่วยงำนที่เกี่ยวข้องที่ให้ควำมร่วมมือกับสภำเกษตรกรจังหวัดรำชบุรีเป็นอย่ำงดี  และขอขอบคุณ
เจ้ำหน้ำที่ส ำนักงำนสภำเกษตรกรจังหวัดรำชบุรีทุกท่ำนที่ท ำหน้ำที่ได้อย่ำงสมบูรณ์ และหวังว่ำสภำ
เกษตรกรจังหวัดรำชบุรจีะได้รับควำมร่วมมือจำกทุกภำคสว่นเชน่นีต้ลอดไป 
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สภาเกษตรกรจังหวัดราชบุรี



วิสัยทัศน์สภาเกษตรกรจังหวัดราชบุรี

“เกษตรกรเข้มแข็ง นวัตกรรมเกษตรเพิ่มมูลค่า พัฒนาทรัพยากรอย่างยั่นยืน”

พันธกจิสภาเกษตรกรจังหวัดราชบุรี
1) สร้ำงควำมเขม้แข็งของกลุ่ม/องค์กรเกษตรกร ในกำรด ำเนินกิจกรรมตำมแนวปรัชญำ

เศรษฐกิจพอเพียง รวมทั้งส่งเสริมกำรเช่ือมโยงองค์กรเกษตรกร 
2) ส่งเสริมสนับสนุนกลุ่ม/องค์กรเกษตรกร ในพัฒนำภูมิปัญญำท้องถิ่น กำรผลิต                    

กำรแปรรูป กำรตลำด ดว้ยเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพ่ือเพ่ิมมูลค่ำสนิค้ำเกษตร
3) สง่เสริมสนับสนุนองค์ควำมรู้ด้ำนกำรจัดกำรองค์กรเกษตรกร ต้ังแต่กำรวำงแผนกำร

ผลิต กระบวนกำรผลิต กำรแปรรูป และกำรตลำด รวมทั้งกำรก ำหนดแนวทำงแก้ไขปัญหำและพัฒนำกำร
เกษตร โดยใช้เทคโนโลยี หรือเปลี่ยนแปลงวิธีกำรผลิตใหม่ท ำให้ลดต้นทุน พัฒนำคุณภำพ และเพ่ิมมูลค่ำ
สนิค้ำ

4) สง่เสริมสนับสนุนให้เกษตรกรรวมตัวกันเป็นกลุ่ม/องค์กรเกษตรกร โดยใช้เทคโนโลยี 
หรือนวัตกรรมเพ่ือพัฒนำคุณภำพมำตรฐำนสินค้ำเกษตรจำกเดมิที่ทุ่งขำยวัตถุดิบสู่กำรแปรรูปเพ่ิมมูลค่ำ

5) ประสำนหน่วยงำนภำครัฐ มหำวิทยำลัย เพ่ือพัฒนำศักยภำพด้ำนกำรบริหำรจัดกำร
ธุรกิจของกลุ่ม/องค์กรเกษตรกรรำยสนิค้ำที่มุง่ผลติสนิค้ำเกษตรแปรรูปเพ่ิมมูลค่ำ 

ประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาเกษตรกรรม

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 :กำรพัฒนำทรัพยำกรบุคคลและสร้ำงควำมเข้มแข็งขององค์กรเกษตรกร

กลยุทธ์การด าเนนิงาน

กลยุทธ์ที่ 1.1 กำรพัฒนำศักยภำพกำรส่งเสริมและสนับสนุนกำรรวมกลุ่มของ 
องค์กรเกษตรกร ตำมแนวปรัชญชำของเศรษฐกิจพอเพียง 

กลยุทธ์ที่ 1.2 กำรสนับสนุนส่งเสริมกำรศึกษำ อบรม ถ่ำยทอดควำมรู้
เทคโนโลยีด้ำนเกษตรกรรม และกำรจัดกำรแกเ่กษตรกรและองค์กรเกษตรกร 

1.1 ยุทธศาสตร์สภาเกษตรกรจังหวัดราชบุรี
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 กำรส่งเสริมพัฒนำภูมิปัญญำท้องถิ่น กำรผลิต กำรแปรรูป กำรตลำดสินค้ำ
เกษตร ดว้ยเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพ่ือเพ่ิมมูลค่ำสนิค้ำเกษตร

กลยุทธ์การด าเนนิงาน 
กลยุทธ์ที่ 2.1 พัฒนำภูมิปัญญำท้องถิ่น นวัตกรรม เทคโนโลยีที่เหมำะสม และ

กำรถ่ำยถอดองค์ควำมรู้ที่ได้รับจำกกำรค้นคว้ำวิจัยและพัฒนำเพ่ือประโยชน์ทำงกำรเกษตรกรรมและ
เกษตรอุตสำหกรรม

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 บริหำรจัดกำรทรัพยำกรธรรมชำติอย่ำงบูรณำกำร มีประสิทธิภำพ และ
ส่ิงแวดล้อมที่สมดุล และใช้ประโยชน์อย่ำงย่ังยืน 

กลยุทธ์การด าเนนิงาน
กลยุทธ์ที่ 3.1 เพ่ิมควำมมั่นคงทำงทรัพยำกรทำงธรรมชำติ ให้มีควำมอุดม

สมบูรณ์ของระบบนิเวศ พัฒนำนิเวศน์เมืองที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ลดขยะ ลดน้ ำเสีย ลดมลพิษ ด้วย
กลไกชุมชน และกำรจัดกำรแบบมีส่วนร่วม

กลยุทธ์ที่ 3.2 กำรพัฒนำคุ้มครองพ้ืนที่ เกษตรกรรม สิทธิเกษตรกรให้มี
กรรมสทิธิ์หรือสทิธิในที่ดินเพ่ือประกอบเกษตรกรรมของตนเอง พร้อมทั้งแก้ไขปัญหำดินและแหล่งน้ ำเพ่ือ
จัดระบบชลประทำน  
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นายสุทิน   ชฎาด า
ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดราชบุรี

นายบุญสม  พูนสิน
รองประธำนสภำเกษตรกร คนที่ 1

ดร.กฤษฎา ให้วัฒนานุกูล
อ าเภอโพธาราม

นายไชยวิทย์ บัวงาม
อ าเภอเมืองราชบุรี

นายวลิต เจริญสมบัติ
อ าเภอเมืองราชบุรี

นายจาก รวมศิลป์
อ าเภอปากท่อ

นายไพโรจน์ พจนาท
อ าเภอวัดเพลง

นายยุทธพยงค์ โล่เกยีรตคิุณ
อ าเภอด าเนนิสะดวก

นายจรัล อรุณคีรวีัฒน์
อ าเภอบางแพ

นายสมบูรณ์ แป้นกลัด
อ าเภอโพธาราม

นางสาวโกลัญญา ศรีทอง
อ าเภอบ้านโป่ง

นายปัญญา ถ ้าแก้ว
อ าเภอจอมบึง

นายสุเทพ เพชรนิล
อ าเภอสวนผึ้ง

นายพเิชษฐ พ่วงแจงงาม
อ าเภอบ้านคา

นางสาวเพ็ญศร ีกระต่ายทอง
รองประธำนสภำเกษตรกร คนที่ 2

1.2 โครงสร้างสภาเกษตรกรจังหวัดราชบุรี

สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดราชบุรี
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นายสุบิน ป้อมโอชา
ผู้ทรงคุณวุฒิด้านสัตว์

นายสมชาย เจริญสุข
ผู้ทรงคุณวุฒิด้านพืช

นายสุทธิรัตน์ ชื่นอารมย์
ผู้ทรงคุณวุฒิด้านประมง

นายปอ ดีบุตร
ผู้ทรงคุณวุฒดิา้นเกษตรกรรมอื่นๆ

นางสาวเรไร ทองกลั่น
ผู้ทรงคุณวุฒดิา้นเกษตรกรรมอื่นๆ

สมาชิกผู้ทรงคุณวุฒิสภาเกษตรกร
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นายเมธัสสิทธ์ิ ลัคนทินวงศ์
หัวหน้าส านักงานสภาเกษตรกรจังหวัดราชบุรี

ฝ่ายอ านวยการ ส่วนยุทธศาสตร์การเกษตร

นายทศพล ชะลอย 
นักจัดการงานทั่วไป

ปฏิบัตกิาร

นางสาวยลดา ริ้มพบิูล
นักจัดการงานทั่วไป

ปฏิบัตกิาร

นางสาวปาลิตา สังข์สว่าง
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

ปฏิบัตกิาร

นายพนธกร วัชรจินดา
นักวิชาการเกษตร

ปฏิบัตกิาร

โครงสร้างอัตราก าลังส านักงานสภาเกษตรกรจังหวัดราชบุรี

นางศจี   ผะกาแก้ว
หัวหน้าฝ่ายอ านวยการ

ว่าง
หัวหน้าสว่นยุทธศาสตร์การเกษตร
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กำรประชุมสภำเกษตรกรจังหวัดรำชบุร ีครัง้ที่ 6/2563 (ประจ ำปีงบประมำณ 2564
ครัง้ที่ 1) เมื่อวันที่ 26 ตุลำคม 2563 โดยมีระเบียบวำระกำรพิจำรณำ เกี่ยวกับ

1.แผนกำรใช้จ่ำยงบประมำณ และแผนปฏิบัติงำนประจ ำปีงบประมำณ 2564 
ของส ำนักงำนสภำเกษตรกรจังหวัดรำชบุรี โดยส ำนักงำนได้รับจัดสรรงบประมำณประจ ำปี 2564 เป็น
เงินจ ำนวน 1,571,224 บำท ทำงส ำนักงำนสภำเกษตรกรแห่งชำติ ส ำนักยุทธศำสตร์กำรเกษตร ให้
ส ำนักงำนสภำเกษตรกรจังหวัดรำชบุรี จัดท ำแผนปฏิบัติงำนและแผนกำรใช้จ่ำยงบประมำณ 
ปีงบประมำณ 2564

2.อนุมัติโครงกำรประจ ำปีงบประมำณ 2564 ที่ส ำนักงำนสภำเกษตรกรแห่งชำติ 
ส ำนักยุทธศำสตร์กำรเกษตรก ำหนด ประกอบดว้ย               

1)โครงกำรจัดท ำแผนเกษตรกรรมระดับจังหวัด
2)โครงกำรจัดท ำแผนพัฒนำเกษตรกรรมระดับต ำบล

3. โครงกำรเพ่ือขอรับสนับสนุนงบประมำณและ โครงกำรที่สภำเกษตรกรจังหวัด
รำชบุรี และส ำนักงำนสภำเกษตรกรจังหวัดรำชบุรีร่วมบูรณำกำรกับหน่วยงำนอื่นๆ ประจ ำปี
งบประมำณ 2564 ประกอบดว้ย

3.1 องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดรำชบุรี
- โครงกำรฝึกอบรมเพ่ิมประสทิธิภำพกำรประกอบอำชีพดำ้นเกษตร 
- โครงกำรพัฒนำศักยภำพผู้ปฏิบัตงิำนเครือข่ำยระดับหมู่บ้ำน 

3.2 มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลรัตนโกสนิทร์
- โครงกำรพัฒนำและแก้ปัญหำด้ำนกำรเกษตรในกำรสร้ำงเกษตร

อัจฉริยะเพ่ือยกระดับสินค้ำเกษตรปลอดภัยบนเศรษฐกจิพอเพียงในรูปแบบวิถชีีวิตปกติใหม่ (New Normal)
- โครงกำรพัฒนำและแก้ปัญหำด้ำนกำรเกษตร ในกำรจัดกำรควำม

ต้องกำรตลำดส ำหรับผลผลติทำงกำรเกษตรของกลุม่เกษตรกรฐำนรำกด้วยกลไกกำรจัดกำรสนิค้ำเกษตร
3.3 มหำวิทยำลัยเชียงใหม่

- โครงกำรบูรณำกำรร่วมสภำเกษตรกรจังหวัดในกำรพัฒนำ
เกษตรกรดำ้นข้ำว ภำยใต้บันทึกข้อตกลงควำมร่วมมือส่งเสริมกำรใช้ประโยชน์ผลงำนวิจัยทำงด้ำนข้ำว
เพ่ือพัฒนำเกษตรกรรม พัฒนำเกษตรกรและบุคลำกร  

3.4 ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ
-ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ กำรสนับสนุน

เงินกู้เพ่ือแก้ไขปัญหำ เยียวยำ และฟ้ืนฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ไดรั้บผลกระทบจำกกำรระบำดของโรคติด
เชือ้ไวรัสโคโรนำ 2019
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ประชุมสภาเกษตรกรจังหวัดราชบุรี ครั้งท่ี 6/2563

2.1 การด าเนินโครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งแก่เกษตรกรและองค์กร

2.1.1 กำรประชุมสมำชกิสภำเกษตรกรจังหวัดรำชบุรี



4.กำรคัดเลือกคณะกรรมกำรเพ่ือกำรประเมินพฤติกรรมกำรปฏิบัติงำนของ
หัวหนำ้ส ำนักงำนสภำเกษตรกรจังหวัดรำชบุรี เพื่อเลื่อนเงินเดือนของพนักงำนส ำนักงำนสภำเกษตรกร
แห่งชำต ิ ประจ ำปีงบประมำณ 2563

5. กำรให้บริษัท เค.ยู.เอ็น.โกโก้เน๊ตเวิร์ก จ ำกัด เข้ำร่วมประชุมสภำเกษตรกร
จังหวัดรำชบุร ีเพ่ือเสนอข้อมูล 

ภาพประกอบ
การประชุมสภาเกษตรกรจังหวัดราชบุรี ครั้งท่ี 6/2563

(ประจ าปีงบประมาณ 2564 ครั้งท่ี 1) 
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กำรประชุมสภำเกษตรกรจังหวัดรำชบุร ีครัง้ที่ 7/2563 (ประจ ำปีงบประมำณ 2564
ครัง้ที่ 2) เมื่อวันที่ 25 ธันวำคม 2563 โดยมีระเบียบวำระกำรพิจำรณำ เกี่ยวกับ

1. ขอ้เสนอกำรแก้ไขปัญหำรำคำผลผลิตทำงกำรเกษตร(สับปะรด)
จำกสถำนกำรณ์ของโรค Covid-19 สง่ผลให้โรงงำนอุตสำหกรรมแปรรูปสับปะรด

เกิดปัญหำขำดแคลนแรงงำนในกำรผลิต ท ำให้โรงงำนจ ำกัดปริมำณกำรรับซื้อสับปะรดและปรับลด
รำคำกำรรับซื้อ และสับปะรดเร่ิมออกสู่ตลำดจ ำนวนมำก ปัญหำดังกล่ำวส่งผลกระทบต่อผู้ปลูก
สับปะรดของจังหวัดรำชบุร ีสภำเกษตรกรจังหวัดรำชบุรี จึงได้ท ำข้อเสนอกำรแก้ไขปัญหำเร่ืองดังกล่ำว
เพ่ือเสนอต่อ ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดรำชบุรี และหนว่ยงำนที่เกี่ยวข้อง

2.บันทึกข้อตกลงควำมร่วมมือระหว่ำงสภำเกษตรกรจังหวัดรำชบุรี มหำวิทยำลัย
เทคโนโลยีรำชมงคลรัตนโกสนิทร ์และสมำคมผู้ประกอบกำรอำหำรส ำเร็จรูป

ตำมที่ส ำนักงำนสภำเกษตรกรจังหวัดรำชบุรี ได้เสนอโครงกำรจัดกำรควำม
ต้องกำรตลำดส ำหรับผลผลิตทำงกำรเกษตรของเกษตรกรฐำนรำก ด้วยกลไกกำรจัดกำรสินค้ำเกษตร
ในพ้ืนที่จังหวัดภำคกลำงตอนล่ำงสู่ระบบตลำดเครือข่ำย ผ่ำนมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคล
รัตนโกสินทร์ ทั้งน้ี จะมีกำรท ำบันทึกข้อตกลงควำมร่วมมือระหว่ำงสภำเกษตรกรจังหวัดรำชบุรี 
มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลรัตนโกสินทร์ และสมำคมผู้ประกอบกำรอำหำรส ำเร็จรูปเพ่ือ
ด ำเนนิกำรโครงกำรฯ ดังกล่ำวตอ่ไป

ภาพประกอบ
การประชุมสภาเกษตรกรจังหวัดราชบุรี ครั้งท่ี 7/2563

(ประจ าปีงบประมาณ 2564 ครั้งท่ี 2)

ประชุมสภาเกษตรกรจังหวัดราชบุรี ครั้งท่ี 7/2563
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กำรประชุมสภำเกษตรกรจังหวัดรำชบุรี คร้ังที่ 1/2564 (ประจ ำปีงบประมำณ 2564
ครัง้ที่ 3) เมื่อวันที่ 8 กุมภำพันธ์ 2564 โดยมีระเบียบวำระกำรพิจำรณำ เกี่ยวกับ

1. กำรเสนอร่ำงพระรำชบัญญัติสถำบันบริหำรจัดกำรที่ดินและกระจำยกำรถือ
ครองที่ดินอย่ำงเป็นธรรม

สถำบันบริหำรจัดกำรธนำคำรที่ดิน (องค์กำรมหำชน) หรือ บจธ. ได้ขอ
ควำมอนุเครำะห์ขอควำมเห็นและข้อเสนอแนะ ร่ำงพระรำชบัญญัติสถำบันบริหำรจัดกำรที่ดินและ
กระจำยกำรถือครองที่ดนิอย่ำงเป็นธรรม เพ่ือน ำเสนอต่อคณะรัฐมนตรี 

2. กำรช่วยเหลอืเกษตรกรผู้เลีย้งกุ้ง ต ำบลดอนคำ อ ำเภอบำงแพ จังหวัดรำชบุรี
สมำชิกสภำเกษตรกรจังหวัดรำชบุรี ผู้แทนเกษตรกรอ ำเภอบำงแพ                      

(นำยจรัล   อรุณคีรีวัฒน์) ได้มีหนังสือขอควำมอนุเครำะห์ให้สภำเกษตรกรจังหวัดรำชบุรี ด ำเนินกำร
ช่วยเหลือเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งต ำบลดอนคำ อ ำเภอบำงแพ จังหวัดรำชบุรี ในกำรประสำนพื้นที่กำร
จ ำหน่ำยกุ้งก้ำมกรำม ในบริเวณสหกรณ์โคนมหนองโพรำชบุรี จ ำกัด (ในพระรำชูปถัมภ)์ ในวันที่ 9-10
กุมภำพันธ์ 2564

3. ร่ำงขอ้เสนอแมลงศัตรูพืช “มะพร้ำวน้ ำหอม”
ส ำนักงำนสภำเกษตรกรจังหวัดรำชบุรี ได้จัดประชุมเครือข่ำยคณะ

ผู้ปฏิบัตงิำนอ ำเภอวัดเพลง จังหวัดรำชบุรี ภำยใต้โครงกำรจัดท ำแผนพัฒนำเกษตรกรรมจังหวัดรำชบุรี 
(พ.ศ.2565-2569) ประจ ำปีงบประมำณ 2564 เมื่อวันที่ 22 มกรำคม 2564 ณ ห้องประชุม
ส ำนักงำนเกษตรอ ำเภอวัดเพลง จังหวัดรำชบุรี ในที่ประชุมดังกล่ำวได้แจ้งปัญหำกำรระบำดของไรสี่ขำ 
ของเกษตรกรผู้ปลูกมะพร้ำวน้ ำหอมจังหวัดรำชบุรี (ผู้แทนเกษตรกรอ ำเภอวัดเพลง) โดยในที่ประชุม
คณะท ำงำนด้ำนกิจกำรสภำเกษตรกรจังหวัดรำชบุรี คร้ังที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 1 กุมภำพันธ์ 2564 มี
มติให้ส ำนักงำนสภำเกษตรจังหวัดรำชบุรี จัดท ำร่ำง ข้อเสนอโรคแมลงศัตรูพืช “มะพร้ำวน้ ำหอม” 
จังหวัดรำชบุรี เพ่ือเป็นแนวทำงกำรแก้ไขและป้องกันไม่ให้เกิดควำมเสียหำยแก่มะพร้ำวน้ ำหอม                          
ในจังหวัดรำชบุรี

4. กำรจัดกำรแหลง่น้ ำเพื่อกำรเกษตรของอ ำเภอบ้ำนคำ จังหวัดรำชบุรี
ส ำนักงำนสภำเกษตรกรจังหวัดรำชบุรี ได้จัดประชุมเครือข่ำยคณะ

ผู้ปฏิบัตงิำนอ ำเภอบ้ำนคำ จังหวัดรำชบุรี ภำยใต้โครงกำรจัดท ำแผนพัฒนำเกษตรกรรมจังหวัดรำชบุรี 
(พ.ศ.2565-2569) ประจ ำปีงบประมำณ 2564 เมื่อวันที่ 26 มกรำคม 2564 ณ ที่ท ำกำร
ผู้ใหญ่บ้ำน หมู่ 4 ต ำบลบ้ำนคำ อ ำเภอบ้ำนคำ จังหวัดรำชบุรี ในที่ประชุมดังกล่ำว ได้แจ้งปัญหำเร่ือง
กำรจัดกำรแหลง่น้ ำเพื่อกำรเกษตรของอ ำเภอบ้ำนคำ จังหวัดรำชบุรี

5. แนวทำงกำรแกไ้ขปัญหำรำคำสนิค้ำเกษตรตกต่ ำ
ส ำนักงำนสภำเกษตรจังหวัดรำชบุรี ได้รับแจ้งจำกที่ประชุมคณะท ำงำน

ด้ำนกิจกำรสภำเกษตรกรจังหวัดรำชบุรี คร้ังที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 1 กุมภำพันธ์ 2564 เร่ืองปัญหำ
รำคำสินค้ำเกษตรตกต่ ำ จำกผลกระทบโรคไวรัสโคโรนำ (COVID-19) จึงเสนอให้น ำปัญหำเข้ำที่ประชุม                     
สภำเกษตรกรจังหวัดรำชบุร ีเพ่ือรว่มพจิำรณำแนวทำงกำรแกไ้ขปัญหำ ต่อไป

ประชุมสภาเกษตรกรจังหวัดราชบุรี ครั้งท่ี 1/2564
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ภาพประกอบ
การประชุมสภาเกษตรกรจังหวัดราชบุรี ครั้งท่ี 1/2564

(ประจ าปีงบประมาณ 2564 ครั้งท่ี 3)
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กำรประชุมสภำเกษตรกรจังหวัดรำชบุร ีครัง้ที่ 2/2564 (ประจ ำปีงบประมำณ 2564

ครัง้ที่ 4) เมื่อวันที่ 23 มีนำคม 2564 โดยมีระเบียบวำระกำรพิจำรณำ เกี่ยวกับ
1. พิจำรณำกำรแก้ไขปัญหำด้ำนกำรเกษตร

ส ำนักงำนสภำเกษตรกรจังหวัดรำชบุรี ได้จัดประชุมเครือข่ำยคณะ
ผู้ปฏิบัตงิำนจังหวัดรำชบุรี ภำยใต้โครงกำรจัดท ำแผนพัฒนำเกษตรกรรมระดับจังหวัดรำชบุรี ประจ ำปี
งบประมำณ 2564 ในระหว่ำงวันที่ 9 กุมภำพันธ์ –19 มีนำคม 2564 จ ำนวน  7  อ ำเภอ ได้แก่   
อ ำเภอจอมบึง อ ำเภอบำงแพ อ ำเภอปำกท่อ อ ำเภอด ำเนินสะดวก อ ำเภอบ้ำนโป่ง อ ำเภอสวนผึ้ง และ
อ ำเภอโพธำรำม โดยส ำนักงำนสภำเกษตรกรจังหวัดรำชบุรี สรุปประเด็นปัญหำด้ำนกำรเกษตรของแต่
ละอ ำเภอ 

2. พิจำรณำร่ำงโครงกำรเพ่ิมประสิทธิภำพกำรผลิตมะนำวโดยใช้นวัตกรรม
กำรเกษตรที่เป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม

ส ำ นักงำนสภำเกษตรกรจังหวัดรำชบุ รี ได้จัดท ำ ร่ำงโครงกำรเ พ่ิม
ประสิทธิภำพกำรผลิตมะนำวโดยใช้นวัตกรรมกำรเกษตรที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยเป็นกำรบูรณำ
กำรระหว่ำง สภำเกษตรกรจังหวัดรำชบุร ีกลุ่มมะนำวแปลงใหญ่อ ำเภอด ำเนนิสะดวก และวิทยำลัยนำโน
เทคโนโลยีพระจอมเกล้ำลำดกระบัง สถำบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้ำเจ้ำคุณทหำรลำดกระบัง เพ่ือใช้
นวัตกรรมอนุภำคนำโนซิงค์ออกไซด์ในกำรแก้ไขปัญหำโรคแคงเกอร์ในมะนำว รวมถึงใช้อนุภำคนำโนซิ
งค์ออกไซด์เพื่อลดต้นทุน เพ่ิมคุณภำพ และปริมำณผลผลิตมะนำวของเกษตรกร โดยกำรใช้นวัตกรรมที่
เป็นมติรต่อสิ่งแวดล้อม ประกอบกับเป็นต้นแบบในกำรเพ่ิมประสิทธิภำพกำรผลิตมะนำวของเกษตรกร
ในพ้ืนที่อื่น 

3. พิจำรณำร่ำงโครงกำรขับเคลื่อนกำรพัฒนำและแก้ไขปัญหำด้ำนกำรเกษตร                
เร่ืองข้ำวคุณภำพครบวงจร

ส ำนักงำนสภำเกษตรกรจังหวัดรำชบุรีได้จัดท ำร่ำงโครงกำรขับเคลื่อนกำร
พัฒนำและแก้ปัญหำด้ำนกำรเกษตร เร่ือง ข้ำวคุณภำพครบวงจรเพ่ือแก้ไขปัญหำเร่ืองข้ำวในระยะยำว
ให้กับชำวนำ ให้มีรำยได้เพ่ิมมำกขึ้น เกิดควำมมั่นคงในอำชีพและสำมำรถพ่ึงพำตนเองได้อย่ำงย่ังยืน                      
โดยขับเคลื่อนกำรปรับปรุงประสิทธิภำพกำรผลิตและเพ่ิมผลผลิตข้ำวของชำวนำ เน้นกำรลดต้นทุน                 
กำรผลิต เพ่ิมผลผลิตและคุณภำพ โดยกำรถ่ำยทอดองค์ควำมรู้ด้ำนกำรผลิต กำรบริหำรจัดกำรผลิต
และกำรจัดกำรตลำด ซึ่งจะมีเจ้ำหน้ำที่ส ำนักงำนสภำเกษตรกรจังหวัดรำชบุรี ทีมอำจำรย์จำก
มหำวิทยำลัยเชียงใหม่ แนะน ำและให้ค ำปรึกษำในกำรผลติข้ำวคุณภำพครบวงจร 

4. พิจำรณำร่ำงโครงกำรพัฒนำเสริมสร้ำงควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของ
เกษตรกรและองค์กรเกษตรกรเพ่ือยกระดับไปสู่ผู้ประกอบกำรรำยใหม่(StartUp) อย่ำงย่ังยืนและครบ
วงจร  

ส ำนักงำนสภำเกษตรกรจังหวัดรำชบุรีได้จัดท ำร่ำงโครงกำรพัฒนำ
เสริมสร้ำงควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของเกษตรกรและองค์กรเกษตรกรเพ่ือยกระดับไปสู่
ผู้ประกอบกำรรำยใหม่(StartUp) อย่ำงย่ังยืนและครบวงจร เพ่ือเป็นกำรยกระดับองค์กรเกษตรกร กลุ่ม
วิสำหกิจชุมชน กลุ่มเกษตรกร ให้มีควำมสำมำรถด ำเนินธุรกิจไดอ้ย่ำงครบวงจร 
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5. พิจำรณำร่ำงโครงกำรควำมร่วมมือวิจัยปรับปรุงพันธุ์ข้ำวและทดสอบ กำร
ปรับตัวเชิงพ้ืนที่

ส ำนักงำนสภำเกษตรกรจังหวัดรำชบุรีได้จัดท ำร่ำงโครงกำรควำมร่วมมือ
วิจัยปรับปรุงพันธุ์ข้ำวและทดสอบ กำรปรับตัวเชิงพื้นที่ โดยร่วมมือกับมหำวิทยำลัยเชียงใหม่เพ่ือ
ด ำเนนิกำรเก็บข้อมูลในกำรวิจัยพันธุ์ข้ำวที่ปลูกในกำรดูแลรับผิดชอบของกลุ่มวิสำหกิจชุมชนเกษตรห้วย
ไผ่เพ่ือกำรผลติ 

6. พิจำรณำร่ำงโครงกำรบูรณำกำรถ่ำยทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรมแก่
เกษตรกร  ดำ้นข้ำวภำยใต้ควำมร่วมมือกับม.เชียงใหม่

ส ำนักงำนสภำเกษตรกรจังหวัดรำชบุรีได้จัดท ำร่ำงโครงกำรบูรณำกำร
ถ่ำยทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรมแก่เกษตรกรด้ำนข้ำวภำยใต้ควำมร่วมมือกับม.เชียงใหม่ เพ่ือพัฒนำ
ศักยภำพของเกษตรกรในกำรเพ่ิมประสทิธิภำพกำรผลติข้ำวพันธุ์ใหม่จำกนวัตกรรมเทคโนโลยีล ำไอออน
ต่ ำตอ่สภำเกษตรกรจังหวัด 16 จังหวัด(เพ่ิมเติม) ที่ประสงค์จะเข้ำร่วมกำรท ำบันทึกควำมร่วมมือและ
เพ่ือติดตำมและให้ค ำแนะน ำ ประเมินผลกำรถ่ำยทอดนวัตกรรมที่สภำเกษตรกรจังหวัดร่วมลงนำม
บันทึกควำมรว่มมือ 15 จังหวัด เมื่อปี 2564

ภาพประกอบ
การประชุมสภาเกษตรกรจังหวัดราชบุรี ครั้งท่ี 2/2564

(ประจ าปีงบประมาณ 2564 ครั้งท่ี 4) 
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กำรประชุมสภำเกษตรกรจังหวัดรำชบุร ีครัง้ที่ 3/2564 (ประจ ำปีงบประมำณ 2564
ครัง้ที่ 5) เมื่อวันที่ 29 เมษำยน 2564 โดยมีระเบียบวำระกำรพิจำรณำ เกี่ยวกับ

1. พิจำรำณำประชำสัมพันธ์กำรจดทะเบียนจัดต้ังองค์กรผู้ใช้น้ ำ
ด้วยพระรำชบัญญัติทรัพยำกรน้ ำ พ.ศ.2561 และตำมกฎกระทรวงองค์กร

ผู้ใช้น้ ำ พ.ศ. 2564 เปิดให้บุคคลซึ่งใช้น้ ำบริเวณใกล้เคียงกันและอยู่ในเขตลุ่มน้ ำเดียวกัน สำมำรถ
รวมตัวจดทะเบียนก่อต้ังเป็นองค์กรผู้ใช้น้ ำเพ่ือร่วมด ำเนินกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ในหมู่สมำชิกที่
เกี่ยวกับกำรใช้ กำรพัฒนำ กำรบริหำรจัดกำร กำรบ ำรุงรักษำ กำรฟ้ืนฟูและกำรอนุรักษ์ทรัพยำกรน้ ำ 
ดังน้ัน เพ่ือให้องค์กรผู้ใช้น้ ำสำมำรถด ำเนินกำรขอจดทะเบียนก่อต้ังองค์กรผู้ใช้น้ ำได้อย่ำงถูกต้อง 
สะดวกและรวดเร็ว ทำงส ำนักงำนสภำเกษตรกรจังหวัดรำชบุรี ได้จัดท ำส ำเนำคู่มอืกำรจดทะเบียนก่อต้ัง
องค์กรผู้ใช้น้ ำเพ่ือแนะน ำขั้นตอนกำรจดทะเบียนก่อต้ังองค์กรผู้ใช้น้ ำ รวมถึงใช้เป็นแนวทำงในกำร
ด ำเนนิกำรขององค์กรผู้ใช้น้ ำ

2. พิจำรณำกำรแก้ไขปัญหำดำ้นกำรเกษตร
ด้วยส ำนักงำนสภำเกษตรกรจังหวัดรำชบุ รี ได้จัดประชุมเครือข่ำย                 

คณะผู้ปฏิบัตงิำนจังหวัดรำชบุรี(อ ำเภอเมือง) ภำยใต้โครงกำรจัดท ำแผนพัฒนำเกษตรกรรมระดับจังหวัด
รำชบุ รี ประจ ำปีงบประมำณ 2564 เมื่อวันที่  25 มีนำคม 2564 ณ ห้องประชุมส ำนักงำน                     
สภำเกษตรกรจังหวัดรำชบุร ีสรุปประเด็นปัญหำดำ้นกำรเกษตร ได้ดังนี้

อ ำเภอเมืองรำชบุร ี
ปัญหำควำมต้องกำรภำคกำรเกษตร
- พ้ืนที่ต ำบลบำงป่ำ ประสบปัญหำกำรขำดแคลนน้ ำ คูคลองตื้นเขิน                                   

จึงต้องกำร เครื่องสูบน้ ำขนำดใหญ่เพ่ือสูบน้ ำจำกแม่น้ ำแม่กลอง เขำ้สู่  
ระบบชลประทำนในพืน้ที่

- พ้ืนที่ต ำบลดอนตะโก ประสบกับปัญหำน้ ำเสยีจำกฟำรม์เลี้ยงสุกร  
โดยเฉพำะ หมู่ที่ 5 และหมู่ที่ 6 ของต ำบล

- ประตูระบำยน้ ำหลำยแห่งช ำรุดอยู่ในสภำพไมพ่ร้อมใช้งำน ต้องกำรให้
แก้ไขและซ่อมแซม พร้อมกับปรับปรุงให้มคีวำมทันสมัยมำกย่ิงข้ึน

3.พิจำรณำผลกำรด ำเนินงำนโครงกำรจัดท ำแผนพัฒนำเกษตรกรรมระดับ
จังหวัดรำชบุร ีประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2564

ส ำนักงำนสภำเกษตรกรจังหวัดรำชบุรีได้ด ำเนินงำนโครงกำรจัดท ำ
แผนพัฒนำเกษตรกรรมระดับจังหวัดรำชบุร ีประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2564 ซึ่งได้จัดกิจกรรมประชุม
คณะผู้ปฏิบัติงำนเครือข่ำยสภำเกษตรกรจังหวัดรำชบุรี เพ่ือรับฟังประเด็นปัญหำด้ำนกำรเกษตร                                        
ทั้ง 10 อ ำเภอ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ซึ่ง ณ ปัจจุบันส ำนักงำนฯ ได้ลงพื้นที่เพ่ือจัดเก็บข้อมูลเพ่ือจัดท ำ
ข้อเสนอเชิงนโยบำย
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4. พิจำรณำแนวทำงกำรช่วยเหลอืผู้ประสบภัยพิบัติด้ำนกำรเกษตร 
ด้วยสมำชิกสภำเกษตรกรจังหวัดรำชบุรี(นำยจรัล อรุณคีรีวัฒน์) ผู้แทน

อ ำเภอบำงแพ ได้ส่งหนังสือรอ้งทุกข์/ร้องขอควำมช่วยเหลือของเกษตรกร ลงวันที่ 19 เมษำยน 2564                     
แจ้งเหตุเน่ืองด้วยอ ำเภอบำงแพประสบภัยพิบัติ เมื่อวันที่ 18 เมษำยน 2564 เกดิเหตุกำรณ์ลมพำยุพัด
กรรโชกแรงท ำให้บ้ำนเรือนและพ้ืนที่เกษตรกรรมของเกษตรกรเสียหำยเป็นจ ำนวนมำก จึงขอควำม
อนุเครำะห์ส ำนักงำนฯให้ช่วยประสำนงำนหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องช่วยเหลอืเกษตรกร

5.พิจำรณำรำยงำนควำมก้ำวหน้ำของโครงกำรขับเคลื่อนกำรพัฒนำและแก้ไข
ปัญหำดำ้นกำรเกษตร “เร่ืองข้ำวคุณภำพครบวงจร”

ส ำนักงำนสภำเกษตรกรจังหวัดรำชบุรี ได้จัดท ำรำยงำนควำมก้ำวหน้ำและ
ผลกำรปลูกข้ำวของเกษตรกรจังหวัดรำชบุรทีี่เข้ำร่วมโครงกำรขับเคลื่อนกำรพัฒนำและแก้ไขปัญหำด้ำน
กำรเกษตร “เร่ืองข้ำวคุณภำพครบวงจร”ประจ ำปีงบประมำณ 2564 โดยสรุปกำรปลูกข้ำวแต่ละสำย
พันธุ์ดังน้ี

- ข้ำวขำวสำยพันธุ์ (ศฟ.10-7) ฤดูนำปรัง เกษตรกรผู้ปลูก จ ำนวน 35 
รำย พ้ืนที่ปลูกรวม 425 ไร่ 3 งำน จ ำนวนผลผลิตที่ได้(กก./ไร่) สำยพันธุ์เดิมเฉลี่ย 677 กก. ต้นทุน
กำรผลิตเฉลี่ย(บำท/ไร่) 3,902 บำท สำยพันธุ์กลำยเฉลี่ย 853 กก. ต้นทุนกำรผลิตเฉลี่ย(บำท/ไร่) 
3,487 บำท

- ข้ำวขำวสำยพันธุ์ (ศฟ.10-7) ฤดูนำปี เกษตรกรผู้ปลูก จ ำนวน 17 
รำย พ้ืนที่ปลูกรวม 246 ไร่ จ ำนวนผลผลิตที่ได้(กก./ไร่) สำยพันธุ์เดิมเฉลี่ย 777.6 กก. ต้นทุนกำร
ผลติเฉลี่ย(บำท/ไร่) 4,163 บำท สำยพันธุ์กลำยเฉลี่ย 803.125 กก. ต้นทุนกำรผลิตเฉลี่ย(บำท/ไร่) 
4,124 บำท

- ข้ำวหอมสำยพันธุ์ มช.10-1 ฤดูนำปี เกษตรกรผู้ปลูก จ ำนวน 4 รำย 
พ้ืนที่ปลูกรวม 21 ไร่ 1 งำน จ ำนวนผลผลติที่ได้(กก./ไร่) สำยพันธุ์เดิมเฉลี่ย 625 กก. ต้นทุนกำรผลิต
เฉล่ีย(บำท/ไร่) 4,025 บำท สำยพันธุก์ลำยเฉลี่ย 500 กก. ต้นทุนกำรผลิตเฉล่ีย(บำท/ไร่) 3,666 บำท
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ภาพประกอบ
การประชุมสภาเกษตรกรจังหวัดราชบุรี ครั้งท่ี 3/2564

(ประจ าปีงบประมาณ 2564 ครั้งท่ี 5)
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กำรประชุมสภำเกษตรกรจังหวัดรำชบุร ีครัง้ที่ 4/2564 (ประจ ำปีงบประมำณ 2564
ครัง้ที่ 6) เมื่อวันที่ 28 มิถุนำยน 2564 โดยมีระเบียบวำระกำรพิจำรณำ เกี่ยวกับ

1. พิจำรณำรับรองแผนพัฒนำเกษตรกรรมระดับต ำบล ต ำบลดอนทรำย                    
อ ำเภอปำกท่อ จังหวัดรำชบุร ีภำยใต้โครงกำรจัดท ำแผนพัฒนำเกษตรกรรมต ำบล ประจ ำปีงบประมำณ 
2564

ด้วยส ำนักงำนสภำเกษตรกรจังหวัดรำชบุรี ได้ด ำเนินโครงกำรจัดท ำ
แผนพัฒนำเกษตรกรรมต ำบลประจ ำปีงบประมำณ 2564 โดยมีเป้ำหมำย คือ ต ำบลดอนทรำย อ ำเภอ
ปำกท่อ จังหวัดรำชบุรี เพ่ือให้เกษตรกรร่วมศึกษำวิเครำะห์ปัญหำควำมต้องกำรของตนเอง และร่วม
พิจำรณำแนวทำงเพ่ือกำรพัฒนำแก้ไขปัญหำดังกล่ำว จัดท ำเป็นแผนพัฒนำเกษตรกรระดับต ำบล                             
โดยกระบวนกำรมีส่วนร่วมของเกษตรกรและหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง โดยให้ควำมส ำคัญกับกำรพัฒนำและ
แก้ไขปัญหำ 6 ดำ้น

2. พิจำรณำกำรรับรองแผนพัฒนำเกษตรกรรมจังหวัดรำชบุร ี(พ.ศ.2565-2569)
ส ำนักงำนสภำเกษตรกรจังหวัดรำชบุรี ได้จัดประชุมเครือข่ำยคณะ

ผู้ปฏิบัติงำนจังหวัดรำชบุรี ทั้ง 10 อ ำเภอ ภำยใต้โครงกำรกำรจัดท ำแผนพัฒนำเกษตรกรรมระดับ
จังหวัดรำชบุรี เพ่ือรับฟังควำมคิดเห็น รวบรวมปัญหำ ศึกษำ และวิเครำะห์ข้อมูลเพ่ือจัดท ำเป็น
แผนพัฒนำเกษตรกรรมจังหวัดรำชบุร ี(พ.ศ.2565-2569)

3.พิจำรณำร่ำงข้อเสนอเพ่ือกำรพัฒนำและแก้ไขปัญหำทำงด้ำนกำรเกษตร
จังหวัดรำชบุรี

ส ำนักงำนสภำเกษตรกรจังหวัดรำชบุรีได้ด ำเนินงำนโครงกำรจัดท ำ
แผนพัฒนำเกษตรกรรมระดับจังหวัดรำชบุร ีประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2564 ซึ่งได้จัดกิจกรรมประชุม
คณะผู้ปฏิบัตงิำนเครือข่ำยสภำเกษตรกรจังหวัดรำชบุร ีเพ่ือรับฟังประเด็นปัญหำด้ำนกำรเกษตร ทั้ง 10
อ ำเภอ เป็นที่เรยีบรอ้ยแล้ว จึงจัดท ำข้อเสนอจ ำนวน 2 เร่ืองดังน้ี

- ข้อเสนอเพ่ือกำรพัฒนำและแก้ไขปัญหำแหล่งน้ ำภำคกำรเกษตร
ในพ้ืนที่ต ำบลบำ้นบงึ อ ำเภอบ้ำนคำ จังหวัดรำชบุรี

- ข้อ เสนอเ พ่ือกำรพัฒนำและแก้ ไขปัญหำน้ ำท่ วมขัง พื้นที่
เกษตรกรรมในพ้ืนที่หมู่ที่ 2 และหมู่ที่ 12 ต ำบลนครชุมน์ อ ำเภอบ้ำนโป่ง จังหวัดรำชบุรี

4.พิจำรณำปรับโอนงบประมำณ ประจ ำปีงบประมำณ 2564 ของส ำนักงำนสภำ
เกษตรกรจังหวัดรำชบุรี

ด้วยส ำนักงำนสภำเกษตรกรจังหวัดรำชบุรี มีควำมประสงค์ขอปรับโอน
งบประมำณ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2564 เพ่ือน ำมำเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินงำนของส ำนักงำน
สภำเกษตรกรจังหวัดรำชบุร ี

5.พิจำรณำร่ำงข้อเสนอเชิงนโยบำยสภำเกษตรกรจังหวัดรำชบุรีกลุ่มภำคกลำง 
เร่ืองกำรเยียวยำเกษตรกรและพัฒนำแก้ไขปัญหำดำ้นกำรผลิตอ้อยโรงงำน ภำยใต้สถำนกำรณ์กำรแพร่
ระบำดของไวรัสโคโรน่ำ 2019

ประชุมสภาเกษตรกรจังหวัดราชบุรี ครั้งท่ี 4/2564
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ภาพประกอบ
การประชุมสภาเกษตรกรจังหวัดราชบุรี ครั้งท่ี 4/2564

(ประจ าปีงบประมาณ 2564 ครั้งท่ี 6) 
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กำรประชุมสภำเกษตรกรจังหวัดรำชบุร ีคร้ังที่ 5/2564 (ประจ ำปีงบประมำณ 2564
ครัง้ที่ 7) เมื่อวันที่ 30 สงิหำคม 2564 โดยมีระเบียบวำระกำรพิจำรณำ เกี่ยวกับ

1.พิจำรณำปรับโอนงบประมำณ ประจ ำปีงบประมำณ 2564 ของส ำนักงำน                         
สภำเกษตรกรจังหวัดรำชบุร ี

ด้วยส ำนักงำนสภำเกษตรกรจังหวัดรำชบบุรี มีควำมประสงค์ขอปรับโอน
งบประมำณ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2564 เพ่ือน ำมำเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินงำนของส ำนักงำน
สภำเกษตรกรจังหวัดรำชบุร ี

2.พิจำรณำรับรองแผนพัฒนำเกษตรกรรมจังหวัดรำชบุร ี(พ.ศ.2565-2569)
ตำมที่ส ำนักงำนสภำเกษตรกรจังหวัดรำชบุรี ได้จัดประชุมเครือข่ำยคณะ

ผู้ปฏิบัติงำนจังหวัดรำชบุรี ทั้ง 10 อ ำเภอ ภำยใต้โครงกำรจัดท ำแผนพัฒนำเกษตรกรรมระดับจังหวัด
รำชบุร ีประจ ำปีงบประมำณ 2564 เพ่ือรับฟังควำมคิดเห็น รวบรวมปัญหำ ศึกษำ และวิเครำะห์ข้อมูล
เพ่ือจัดท ำเป็นแผนพัฒนำเกษตรกรรมจังหวัดรำชบุร ี(พ.ศ.2565-2569)

3.โครงกำรพัฒนำระบบให้เอกชนสำมำรถเป็นหน่วยงำนส่งเสริม MSME ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. 2563

ตำมที่ส ำนักงำนสภำเกษตรกรแห่งชำติ รว่มกับส ำนักงำนส่งเสริมวิสำหกิจขนำด
กลำงและขนำดย่อม (สสว.) ด ำเนินโครงกำรพัฒนำระบบให้เอกชนสำมำรถเป็นหน่วยงำนส่งเสริม 
MSME  ประจ ำปีงบประมำณ 2563 เพ่ือสร้ำงกลไกกำรสนับสนุนให้ผู้ให้บริกำรทำงธุรกิจภำคเอกชน
สำมำรถ เข้ำมำมีบทบำทในกำรยกระดับศักยภำพกำรด ำเนนิธุรกิจของผู้ประกอบกำร MSME ในประเด็น
ที่ตรงกับควำมต้องกำร เ พ่ือให้มีกระบวนกำรต้นแบบในกำรให้ควำมช่วยเหลือและสนับสนุน
ผู้ประกอบกำรผำ่นระบบผู้ให้บริกำรทำงธุรกิจที่มีประสิทธิภำพ และสร้ำงโอกำสให้ภำคเอกชนได้มีส่วน
ร่วมในกำรพัฒนำธุรกิจของผู้ประกอบกำร MSME มำกย่ิงขึ้น

ภาพประกอบ
การประชุมสภาเกษตรกรจังหวัดราชบุรี ครั้งท่ี 5/2564

(ประจ าปีงบประมาณ 2564 ครั้งท่ี 7)

ประชุมสภาเกษตรกรจังหวัดราชบุรี ครั้งท่ี 5/2565
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ควำมเป็นมำ
ปัจจุบันเกษตรกรที่ประกอบอำชีพเกษตรกรรมโดยส่วนใหญ่ยังเป็นเกษตรกร

รำยย่อยที่มฐีำนะยำกจนและประสบปัญหำอุปสรรค กำรขำดแคลนน้ ำเพื่อท ำกำรเกษตร ไม่มีที่ดินท ำกิน 
ที่ดินไม่มเีอกสำรสิทธิ์ มีที่ดินท ำกินน้อยไม่เพียงพอต่อกำรประกอบอำชีพเล้ียงครอบครัว ปัญหำดินเส่ือม
โทรมขำดควำมอุดมสมบูรณ์ ขำดพันธุ์ที่ดีมีคุณภำพ ขำดควำมรู้ เทคโนโลยี  นวัตกรรมทำงกำรเกษตร
ใหม่ๆ รวมถึงเงินทุน เพ่ือกำรเพ่ิมศักยภำพกำรผลติ และแปรรูปผลผลิตเพ่ิมมูลค่ำ มีผลผลิตออกสู่ตลำด
พร้อมกัน ท ำให้ผลผลิตล้นตลำด เมื่อผนวกกับขำดกำรรวมกลุ่มที่เข้มแข็ง และเกษตรกรส่วนใหญ่ยัง
ผลติและขำยผลผลิตในรูปวัตถุดิบ มีกำรแปรรูปน้อย จึงท ำให้ถูกกดรำคำรับซื้อผลผลิต บำงฤดูกำลยัง
ประสบภัยธรรมชำติ ฝนแล้ง น้ ำท่วม โรคแมลง ศัตรูพืชระบำด ผลผลิตเสียหำย ขำดรำยได้ มีหนี้สิน 
ทั้งน้ี สภำเกษตรกรแห่งชำติ เห็นว่ำกำรจะแก้ปัญหำด้ำนกำรเกษตรและพัฒนำเสริมสร้ำงให้เกิดควำม
เข้มแข็งแก่เกษตรกร ต้องเกิดจำกเกษตรกร โดยจะต้องสง่เสริมให้เกิดกระบวนกำรร่วมคิด วิเครำะห์และ
แสวงหำแนวทำงกำรพัฒนำแก้ปัญหำของเกษตรกร ดว้ยตัวของเกษตรกรเอง เพรำะเป็นผู้ที่เข้ำใจปัญหำ
ควำมต้องกำรของเกษตรกร จึงให้สภำเกษตรกรจังหวัด จัดให้มีเวทีส ำหรับเกษตรกร ที่จะได้ร่วมคิด 
วิเครำะห์ ปัญหำควำมต้องกำรของตนเอง พร้อมคิดหำแนวทำงกำรพัฒนำแก้ปัญหำควำมต้องกำร

สภำเกษตรกรจังหวัดรำชบุรี จึงจัดท ำโครงกำรจัดท ำแผนพัฒนำเกษตรกรรม
ต ำบล ประจ ำปีงบประมำณ 2564 โดยมีวัตถุประสงค์ เพ่ือให้เกษตรกรมีส่วนร่วมในกำรคิด วิเครำะห์ 
เสนอปัญหำควำมต้องกำรของเกษตรกรและ น ำไปสูก่ำรจัดท ำแผนพัฒนำเกษตรกรรมระดับต ำบลที่เกิด
จำกำรมสีว่นร่วมของพ้ืนที่ รวมทั้ง เพ่ือผลักดันประเด็นปัญหำและแนวทำงในกำรพัฒนำภำคกำรเกษตร 
น ำไปสูก่ำรพัฒนำแก้ไข โดยกำรสนับสนุนจำกหน่วยงำนที่มสีว่นเกี่ยงข้อง และเพ่ือพัฒนำศักยภำพคนใน
ชุมชนให้เป็นเครอืขำ่ยทีมงำนจัดท ำแผนพัฒนำเกษตรกรรมต ำบลอย่ำงมปีระสิทธิภำพ โดยมีขั้นตอนกำร
ด ำเนนิงำน ดังน้ี

ขั้นตอนที่ 1 แต่งต้ังคณะท ำงำนขับเคลื่อนและพัฒนำแผนเกษตรกรรมต ำบล
ขั้นตอนที่ 2 คัดเลือกต ำบลในกำรจัดท ำแผนพัฒนำเกษตรกรรมระดับต ำบล 
ขั้นตอนที่ 3 ประสำนกับพื้นที่ต ำบลเป้ำหมำย
ขั้นตอนที่ 4 พัฒนำศักยภำพคณะท ำงำนจัดท ำแผนพัฒนำเกษตรกรรมโดย

ชุมชน
ขั้นตอนที่ 5 สร้ำงกำรมีส่วนร่วม
กิจกรรมที่ 6 จัดท ำแผนพัฒนำเกษตรกรรมระดับต ำบล ส่งให้กับส ำนักงำน

สภำเกษตรกรแห่งชำต ิด ำเนนิกำรในสว่นที่เกี่ยวข้อง
กิจกรรมที่ 7 สร้ำงกำรบูรณำกำรขับเคลื่อนที่เหมำะสม

2.1.2 โครงกำรจัดท ำแผนพัฒนำเกษตรกรรมระดับต ำบลดอนทรำย อ ำเภอปำกท่อ
จังหวัดรำชบุรี ประจ ำปีงบประมำณ 2564
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ขั้นตอนที่ 1  แต่งต้ังคณะท ำงำนขับเคล่ือนและพัฒนำแผนเกษตรกรรมระดับต ำบล 

ส ำนักงำนสภำเกษตรกรจังหวัดรำชบุรี จัดประชุมคณะท ำงำนจัดท ำ
แผนพัฒนำเกษตรกรรมระดับต ำบล เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกำยน 2563 ณ ห้องประชุมส ำนักงำนสภำ
เกษตรกรจังหวัดรำชบุรี ประกอบด้วย 1) นำยสุทิน ชฎำด ำ ประธำนสภำเกษตรกรจังหวัดรำชบุรี 2) 
นำงสำวเพ็ญศรี กระต่ำยทอง รองประธำนสภำเกษตรกรจังหวัดรำชบุรี 3) นำยจำก รวมศิลป์ สมำชิก
สภำเกษตรกรจังหวัดรำชบุรี 4) นำยสมชำย เจริญสุข สมำชิกสภำเกษตรกรจังหวัดรำชบุรี 5) ท้องถิ่น
จังหวัดรำชบุร ี 6) อุตสำหกรรมจังหวัดรำชบุรี  7) พำณิชย์จังหวัดรำชบุรี 8) เกษตรจังหวัดรำชบุรี 9) 
พัฒนำกำรจังหวัดรำชบุรี 10) ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนป้องกันและปรำบปรำมยำเสพติด ภำค 7  11) 
ผู้อ ำนวยกำรสถำบันวิจัยและพัฒนำ มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลรัตนโกสินทร์ 12) ผู้อ ำนวยกำร
ภำคกลำงและตะวันตก สถำบันพัฒนำองค์กรชุมชน 13) โทรศัพท์จังหวัดรำชบุรี บริษัท ทีโอที จ ำกัด 
(มหำชน) 14) นำยสุรินทร์ ต ำหนิงำม ประธำนสภำองค์กรชุมชนจังหวัดรำชบุรี  พร้อมด้วยเจ้ำหน้ำที่
ส ำนักงำนสภำเกษตรกรจังหวัดรำชบุรี เพ่ือพิจำรณำกำรคัดเลือกต ำบลเป้ำหมำยในกำรจัดท ำ
แผนพัฒนำเกษตรกรรมระดับต ำบล 

ขั้นตอนที่ 2  คัดเลอืกต ำบลในกำรจัดท ำแผนพัฒนำแผนเกษตรกรรมระดับต ำบล 

จัดประชุมคณะท ำงำนฯ คัดเลือกต ำบลเป้ำหมำยในกำรจัดท ำ
แผนพัฒนำเกษตรกรรมระดับต ำบล จ ำนวน 1 ต ำบล โดยพิจำรณำจำกควำมพร้อม ดังน้ี

1.มีผู้น ำชุมชนที่เข้มแข็ง มีควำมสัมพันธ์ที่ดีกับหน่วยงำนภำคีเครือข่ำย
2. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีส่วนร่วมในกำรพัฒนำชุมชน
3. มีกลุ่มเกษตรกร/องค์กรเกษตรกรที่มีควำมเข้มแข็ง
4. ประชำชนส่วนใหญ่ประกอบอำชีพเกษตรกรรมเป็นหลักและมี

ผลติภัณฑ์เดน่ที่จะพัฒนำตอ่ยอดได้
ขั้นตอนที่ 3  ประสำนกับพื้นที่ต ำบลเป้ำหมำย

1. ประสำนกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ผู้น ำหรือตัวแทนในพื้นที่ 

เพ่ือขอควำมรว่มมือในกำรด ำเนนิงำนในกำรจัดท ำแผนพัฒนำเกษตรกรรมต ำบล

2. จัดต้ังคณะท ำงำนจัดท ำแผนพัฒนำเกษตรกรรมโดยชุมชน ได้แก่ 

ทีมจัดเก็บข้อมูล  ทีมตรวจทำนข้อมูล  ทีมบันทึกข้อมูล และทีมวิเครำะห์ขอ้มูล

ขั้นตอนที่ 4  พัฒนำศักยภำพคณะท ำงำนจัดท ำแผนพัฒนำเกษตรกรรมโดยชุมชน

จัดประชุมเชิงปฏิบัติกำรและสร้ำงควำมเข้ำใจกับคณะท ำงำนทั้ง 4 ทีม 

โดยมีวิทยำกรจำกส ำนักงำนสภำเกษตรกรจังหวัดรำชบุรเีป็นผูด้ ำเนนิงำน
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ขั้นตอนที่ 5  สร้ำงกำรมีส่วนร่วม
คณะท ำงำนทั้ง 4 ทีม ร่วมกันวำงแผนกำรปฏิบัติงำนและด ำเนินงำน

ตำมแผนปฏิบัติงำน โดยมีส ำนักงำนสภำเกษตรกรจังหวัดรำชบุร ีเป็นผูส้นับสนุนและให้ค ำแนะน ำ ดังนี้

1. รวบรวมข้อมูลกำรท ำกำรเกษตรและที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ต ำบล อำทิ 

ชนิดหรือ ประเภทของกำรท ำกำรเกษตร จ ำนวนเกษตรกรที่ท ำกำรเกษตรในแต่ละชนิดหรือประเภทของ

กำรท ำ กำรเกษตร จ ำนวนพ้ืนที่เพำะปลูกพืช จ ำนวนปศุสัตว์ที่เพำะเลี้ยงแต่ละชนิด รำคำปัจจัยกำรผลิต 

ต้นทุนกำร ผลิต รำคำผลผลิต คุณสมบัติ/ลักษณะทำงกำยภำพของดินและน้ ำ ขนำดกำรถือครองที่ดิน

ท ำกำรเกษตรของ เกษตรกร กรรมสิทธิ์ในที่ดินท ำกิน แหล่งน้ ำ แหล่งเงินทุน จ ำนวนกลุ่ม /องค์กร

เกษตรกร โรงงำนแปรรูป สถำน ประกอบกำร และตลำดจ ำหน่ำยผลติผลและผลิตภัณฑ์กำรเกษตร เป็น

ต้น และข้อมูลสภำพเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือนเกษตรกร อำทิ รำยได้ รำยจ่ำย ทรัพย์สิน หนี้สิน 

และปัญหำควำมต้องกำรของเกษตรกรในพ้ืนที่   

2. วิเครำะห์ สังเครำะห์ ข้อมูลที่ไดจ้ำกกำรรวบรวมตำม ข้อ 1ข้ำงต้น                  

และจัดท ำ “ร่ำงแผนพัฒนำเกษตรกรรมระดับต ำบล” มีรำยละเอียดประกอบด้วย วิสัยทัศน์ พันธกิจ 

เป้ำหมำย ยุทธศำสตร์ กลยุทธ์ และกิจกรรม/โครงกำรเพ่ือกำรพัฒนำและแก้ปัญหำด้ำนกำรเกษตรของ

เกษตรกรในพ้ืนที่ ซึ่งอำจประกอบด้วยกำรพัฒนำแก้ปัญหำควำมต้องกำรของเกษตรกรใน ๖ ประเด็น

หลัก ได้แก่ (๑) ปัญหำรำคำสนิค้ำเกษตร (๒) ปัญหำหนี้สิน (๓) ปัญหำที่ดินท ำกิน (๔) ปัญหำแหล่งน้ ำ

ท ำกำรเกษตร (๕) ปัญหำเงินทุน และ (๖) ควำมต้องกำรองค์ควำมรู้ เทคโนโลยี นวัตกรรม สวัสดิกำร 

สทิธิเกษตรกร และกำรไมไ่ด้รับควำมเป็นธรรมในดำ้นต่ำงๆ 

ขั้นตอนที่ 6 จัดท ำแผนพัฒนำเกษตรกรรมระดับต ำบล

1. จัดให้มีเวทีรับฟังควำมคิดเห็นและก ำหนดแนวทำงพัฒนำแก้ไข

ปัญหำชุมชน ทิศทำงขับเคลื่อนเกษตรกรรมชุมชน และข้อเสนอแนะจำกเกษตรกรในพื้นที่ และ

ผู้เกี่ยวข้อง อย่ำงรอบดำ้น   

2. ปรับปรุงร่ำงแผนพัฒนำเกษตรกรรมระดับต ำบล ตำมข้อมูล 

ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะดังกล่ำว เพ่ือให้มคีวำมครอบคลุม สมบูรณ์ เหมำะสม สอดคล้องกับปัญหำ

ควำมตอ้งกำรของ เกษตรกร และจัดท ำแผนพัฒนำเกษตรกรรมระดับต ำบลฉบับสมบูรณ์  
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ขั้นตอนที่ 7 สร้ำงกำรบูรณำกำรขับเคลื่อนที่เหมำะสม

1.จัดส่งแผนพัฒนำเกษตรกรรมระดับต ำบลให้กับส ำนักงำนสภำ

เกษตรกรแห่งชำต ิด ำเนนิกำรในสว่นที่เกี่ยวข้องต่อไป

2. ประสำนงำนหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง เพ่ือขอรับกำรสนับสนุน ช่วยเหลือ

ในกำรด ำเนินกำร หรือร่วมบูรณำกำรควำมร่วมมือในกำรด ำเนินกิจกรรม/โครงกำร ตำมแผนพัฒนำ

เกษตรกรรมระดับต ำบล เพ่ือกำรพัฒนำและแก้ปัญหำให้แก่เกษตรกร

3. จัดกิจกรรมแบบบูรณำกำร ทั้งกำรอบรมส่งเสริมองค์ควำมรู้ด้ำน

กำรเกษตรตำมควำมต้องกำรของชุมชน  แก้ไขปัญหำโครงสร้ำงพื้นฐำนด้ำนกำรเกษตร  ปัญหำแหล่งน้ ำ

ที่ดินท ำกินและอื่น ๆ

4. ประสำนกำรด ำเนินกำร/ร่วมบูรณำกำรในกำรด ำเนนิกำร และติดตำม

ผล ควำมก้ำวหน้ำ ในกำรด ำเนินกิจกรรม/โครงกำร ตำมแผนพัฒนำเกษตรกรรมระดับต ำบล เพ่ือกำร

พัฒนำและ แก้ปัญหำให้แก่เกษตรกร และรำยงำนส ำนักงำนสภำเกษตรกรแห่งชำติ ตลอดจนหน่วยงำนที่

เกี่ยวข้อง

ส ำนักงำนสภำเกษตรกรจังหวัดรำชบุรี จัดประชุมคณะท ำงำนจัดท ำแผนพัฒนำ
เกษตรกรรมระดับต ำบล เมื่อวันที่ 21 มกรำคม 2564 ณ องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลดอนทรำย อ ำเภอ
ปำกท่อ จังหวัดรำชบุร ี โดยมีกำรประชุมคณะท ำงำน จ ำนวน 3 คณะ ประกอบไปด้วย 

1. คณะท ำงำนจัดเก็บข้อมูล 
2. คณะท ำงำนตรวจสอบข้อมูล 
3. คณะท ำงำนบันทึกขอ้มูล

ส ำนักงำนสภำเกษตรกรจังหวัดรำชบุรี จัดประชุมคณะท ำงำนวิเครำะห์ข้อมูล
กำรจัดท ำแผนพัฒนำเกษตรกรรมระดับต ำบล เมื่อวันที่ 28 มกรำคม 2564  ณ องค์กำรบริหำรส่วน
ต ำบลดอนทรำย อ ำเภอปำกท่อ จังหวัดรำชบุรี โดยมี จ.อ.สุเทพ เพชรธรรมรัฐ ปลัดองค์กำรบริหำรส่วน
ต ำบลดอนทรำย เป็นประธำนคณะท ำงำนวิเครำะห์ข้อมูล โดยได้วิเครำะห์ข้อมูลร่วมกับ ประธำนสภำฯ
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลดอนทรำย ก ำนัน สมำชิกสภำเกษตรกรระดับต ำบล และเกษตรต ำบลดอน
ทรำย ได้วิเครำะห์สภำพปัญหำในต ำบลดอนทรำย น ำจุดอ่อนและอุปสรรคมำร่วมหำแนวทำงในกำรแก้ไข
พัฒนำ เพ่ือน ำไปสูโ่ครงกำร

ส ำนักงำนสภำเกษตรกรจังหวัดรำชบุรี จัดเวทีรับฟังควำมคิดเห็นและก ำหนด
แนวทำงพัฒนำแก้ไขปัญหำชุมชน ภำยใต้โครงกำรจัดท ำแผนพัฒนำเกษตรกรรมระดับต ำบล เมื่อวันที่      
26 มีนำคม 2564 ณ ห้องประชุมองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลดอนทรำย อ ำเภอปำกท่อ จังหวัดรำชบุรี 
โดยมี  นำยเมธัสสิทธิ์ ลัคนทินวงศ์ หัวหน้ำส ำนักงำนสภำเกษตรกรจังหวัดรำชบุรี พร้อมด้วยเจ้ำหน้ำที่
ส ำนักงำนสภำเกษตรกรจังหวัดรำชบุรี โดยมี จ.อ.สุเทพ เพชรธรรมรัฐ ปลัดองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล
ดอนทรำย เป็นประธำนเปิดเวทีรับฟังควำมคิดเห็น และมีหน่วยงำนภำครัฐ อำทิเช่น ส ำนักงำนเกษตรกร
อ ำเภอปำกท่อ โครงกำรชลประทำนจังหวัดรำชบุรี ส ำนักงำนพัฒนำชุมชนอ ำเภอปำกท่อ พร้อมด้วย
นักศึกษำและเกษตรกรในโครงกำรจ้ำงงำนกับมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลรัตนโกสินทร์ เข้ำร่วมลง
พ้ืนที่ระดมควำมคิดเห็นในแผนต ำบลดอนทรำย อ ำเภอปำกท่อ จังหวัดรำชบุรี
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ภาพประกอบ
การจัดประชุมคณะท างานจัดท าแผนพัฒนาเกษตรกรรมระดับต าบล
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กิจกรรมสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์จากขนไก่งวง

วัตถุประสงค์

4.1 เพ่ือส่งเสริมกำรรวมกลุ่มของผู้แปรรูปผลติภัณฑ์จำกขนไกง่วง

4.2 เพ่ือสร้ำงผลติภัณฑจ์ำกขนไก่งวงให้เป็นสินค้ำที่เหมำะกับกำรออกร้ำนและจ ำหน่ำยผ่ำน

ช่องทำงออนไลน์

4.3 เพ่ือเสริมสร้ำงรำยได้ให้กับเกษตรกรผู้เลี้ยงไก่งวง และประชำชนต ำบลดอนทรำยให้มีรำยได้

เสริม เมื่อว่ำงเว้นจำกกำรประกอบอำชีพหลักของตนเอง

เป้าหมาย เกษตรกร และประชำชนต ำบลดอนทรำย จ ำนวน 15 คน

ปัญหาอุปสรรค และแนวทางแก้ไข
ปัญหำอุปสรรค : สมำชิกกลุม่ผู้เลี้ยงไก่งวงรำชบุรี มีควำมต้องกำรหำแหล่งเงินทุนเพ่ิมเติม

เพ่ือน ำเงินทุนมำพัฒนำกำรบริหำรจัดกำรฟำร์มของสมำชิกกลุ่ม เป็นแหล่งเงินทุนในกำรรองรับกำรท ำ
ตลำดไก่งวง และอื่นๆ อย่ำงไรก็ตำมเกษตรกรส่วนใหญ่ยังขำดควำมรู้หรือช่องทำงในกำรเข้ำถึงแหล่ง
เงินทุนหรือสินเช่ือแก่ผูป้ระกอบกำรดอกเบี้ยต่ ำ 

แนวทำงกำรแก้ไขปัญหำ : ส ำนักงำนสภำเกษตรกรจังหวัดรำชบุรี ประสำนกับส ำนักงำน
ส่งเสริมวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อม (สสว.) และธนำคำรพัฒนำวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำด
ย่อมแห่งประเทศไทย รำชบุรี (SME bank รำชบุรี) ในกำรขอสินเช่ือโครงกำรสนับสนุน SMEs รำยย่อย 
ซึ่งส ำนักงำนสภำเกษตรกรจังหวัดรำชบุร ีได้ด ำเนินกำรประสำนเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงท ำให้กลุ่มไก่งวง
รำชบุรไีด้รับเงินสนิเช่ือวงเงิน 300,000 บำท เพ่ือน ำไปพัฒนำกลุม่ต่อไป

การด าเนนิกิจกรรมสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์จากขนไก่งวง
ส ำนักงำนสภำเกษตรกรจังหวัดรำชบุรี จัดโครงกำรขับเคลื่อนกำรพัฒนำอำชีพและแก้ไข

ปัญหำให้แก่เกษตรกร/กลุ่มเกษตรกร ภำยใต้โครงกำรจัดท ำแผนเกษตรกรรมต ำบลประจ ำปีงบประมำณ 
2564  เมื่อวันที่ 25 กุมภำพันธ์ 2564 ณ วิสำหกิจชุมชนไก่งวงรำชบุร ีต ำบลดอนทรำย  อ ำเภอปำกท่อ
จังหวัดรำชบุรี จำกกำรท ำแผนพัฒนำเกษตรกรรมระดับต ำบลดอนทรำย ทำงกลุ่มวิสำหกิจไก่งวงรำชบุรี 
ได้รับผลกระทบประสบปัญหำโควิท -19 ท ำให้กำรแปรรูปผลิตภัณฑ์จำกกลุ่มลดลง ท ำให้สมำชิกใน
กลุ่มขำดรำยได้ นำงสำวศรีสุนันท์ เดชบุตร ประธำนกลุ่มวิสำหกิจไก่งวง ได้ปรึกษำกับทำงส ำนักงำนสภำ
เกษตรกรจังหวัดรำชบุรีเพ่ือหำแนวทำงกำรแก้ไขปัญหำดังกล่ำว จึงท ำให้มีโครงกำรในวันนี้ และมี
ผลติภัณฑ์ใหม่ๆเกิดขึน้ โดยมีวิทยำกรจำกชมรมคำวบอยเวสเทิร์น รำชบุร ีมำสอนสมำชิกวิสำหกิจชุมชน
ไกง่วงรำชบุรีในกำรประดิษฐ์ โมบำยดักฝันจำกขน ไก่งวงพัดจำกขนไก่งวง พวงกุญแจขนไก่งวง ตุ้มหูขน
ไก่งวง เพ่ือเพ่ิมมูลค่ำขนไก่งวง และเพ่ิมรำยได้ให้กับสมำชกิในกลุ่มในยุคนี้
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ภาพประกอบกิจกรรม
สร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับผลิตภัณฑ์จากขนไก่งวง
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สรุปผลการด าเนนิโครงการ
ส ำนักงำนสภำเกษตรกรจังหวัดรำชบุรี ได้รวบรวมข้อมูลปัญหำและแนวทำงกำรแก้ไข

ปัญหำควำมเดือดร้อนของเกษตรกรจัดท ำเป็น“ข้อเสนอเพ่ือกำรแก้ไขปัญหำกำรระบำดของโรคใน
ถั่วฝักยำว  ต ำบลดอนทรำย อ ำเภอปำกท่อ จังหวัดรำชบุรี” โดยประธำนสภำเกษตรกรจังหวัดรำชบุรีได้
อนุมติขอ้เสนอดังกล่ำวเพ่ือให้ส ำนักงำนสภำเกษตรกรจังหวัดรำชบุรี ด ำเนินกำรในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป 
ซึ่งข้อเสนอฯ ที่ต้องเร่งด ำเนินกำรในมำตรกำรระยะสั้น/เร่งด่วน คือ ปรับเปลี่ยนพืชเพ่ือตัดวงจรของโรค 
และส ำรวจวิเครำะห์กำรแพร่ระบำดของโรคที่พบ ส ำนักงำนสภำเกษตรกรจังหวัดรำชบุรีได้ด ำเนินกำรไป
แล้ว ดังน้ี

- ปรับเปลี่ยนพืชเพ่ือตัดวงจรของโรค
ส ำนักงำนสภำเกษตรกรจังหวัดรำชบุรี ได้ชี้แจ้งต่อ ผู้น ำเกษตรกรในพื้นที่ถึงควำมจ ำเป็น

ให้เกษตรกรปรับเปลี่ยนพืชจำกถั่วฝักยำวไปปลูกพืชตระกูลอื่นเพ่ือตัดวงจรกำรระบำดของโรค ทั้งนี้ได้
ประสำนกับเจ้ำหน้ำที่เกษตรอ ำเภอปำกท่อ และเกษตรกรในพ้ืนที่ต ำบลดอนทรำยแล้ว ได้ข้อมูลว่ำ                   
ณ วันที่ 31 มีนำคม 2564 ปัจจุบันไม่มีพ้ืนที่ปลูกถั่วฝักยำวในพื้นที่ต ำบลดอนทรำย อ ำเภอปำกท่อ 
(จำกข้อมูลปี 2563 พบว่ำต ำบลดอนทรำยมีพื้นที่ปลูกถั่วฝักยำว 173 ไร่ เกษตรกร 50 ครัวเรือน) 
โดยเกษตรกรสว่นใหญป่รับเปลี่ยนมำปลูกกะหล่ ำดอก ซึ่งเป็นพืชใช้น้ ำน้อยที่เติบโตได้ดีสภำวะอำกำศที่
อุณหภูมิไม่สูงมำกนัก และเป็นพืชที่มีรำคำผลผลิตสูง กำรปรับเปลี่ยนพืชของเกษตรกรจึงเป็นกำรตัด
วงจรกำรระบำดของโรค ฟ้ืนฟูดิน และเพ่ิมรำยได้ให้กับเกษตรกรเป็นอย่ำงดี
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2.2 การประสานนโยบายและการด าเนินงานระหว่างองค์กรเกษตรกร
เกษตรกร สถาบันวจิัย สถาบันการศึกษา และหน่วงงานของรัฐ

2.2.1 โครงกำรคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ 

ส ำนักงำนสภำเกษตรกรจังหวัดรำชบุร ีเข้ำร่วมโครงกำรคลินิกเกษตรเคลื่อนที่  
ไตรมำสที่ 1 ประจ ำปีงบประมำณ 2564 โดยเข้ำร่วมจัดนิทรรศกำรของสภำเกษตรกรจังหวัดรำชบุรี 
ประชำสัมพันธ์กองทุนกำรออมแห่งชำติ ประชำสัมพันธ์กำรลด ละ เลิก กำรเผำในพ้ืนที่กำรเกษตร             
เมื่อวันที่  23 ธันวำคม 2563  ณ ศำลำอเนกประสงค์ที่ว่ำกำรอ ำเภอบ้ำนคำ จังหวัดรำชบุรี                        
โดยมีนำงณรภิำ ระย้ำแก้ว หัวหน้ำฝ่ำยอ ำนวยกำร นำยทศพล ชะลอย นักจัดกำรงำนทั่วไปปฏิบัติกำร 
และนำงสำวยลดำ ร้ิมพิบูล นักจัดกำรงำนทั่วไปปฏิบัติกำร เข้ำร่วมงำน

ส ำนักงำนสภำเกษตรกรจังหวัดรำชบุร ีเข้ำร่วมโครงกำรคลินิกเกษตรเคลื่อนที่  
ไตรมำสที่ 2 ประจ ำปีงบประมำณ 2564 โดยเข้ำร่วมจัดนิทรรศกำรของสภำเกษตรกรจังหวัดรำชบุรี 
ประชำสัมพันธ์กองทุนกำรออมแห่งชำต ิประชำสัมพันธ์ส ำนักงำนสภำเกษตรกรจังหวัดรำชบุรี และแจก
เมล็ดปอเทือง  เมื่อวันที่ 2 เมษำยน 2564  ณ ศำลำอเนกประสงค์องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลจอม
ประทัด อ ำเภอวัดเพลง จังหวัดรำชบุรี   โดยมี นำยไพโรจน์  พจนำท  สมำชิกสภำเกษตรกรจังหวัด
รำชบุร ี นำยทศพล ชะลอย นักจัดกำรงำนทั่วไปปฏิบัติกำร นำงสำวยลดำ ริ้มพิบูล นักจัดกำรงำนทั่วไป
ปฏิบัตกิำร  และนำงจิรำทิพย์ ดำศรี พนักงำนจ้ำงเหมำบริกำร เข้ำร่วมงำน

ภาพประกอบการเข้าร่วมโครงการคลินกิเกษตรเคล่ือนท่ี
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2.2.2  กำรเพิ่มศักยภำพกำรเลี้ยงไก่งำวงของวิสำหกิจชุมชนไก่งวงรำชบุรี               
ตำมโครงกำรสนับสนุน SMEs รำยย่อย ผำ่นกองทุนส่งเสริมวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อย 

ระยะเวลาการด าเนนิงานโครงการ ระหว่ำงเดอืนตุลำคม 2563 – เดอืนกันยำยน 2564

วัตถุประสงค์ของโครงการ

จัดหำสนิเช่ือดอกเบี้ยต่ ำ เพ่ือสนับสนุนกำรพัฒนำศักยภำพกำรผลติของ SMEs รำยย่อย

เป้าหมาย

วิสำหกิจชุมชนไก่วงรำชบุรี

ขั้นตอนการด าเนนิงาน

ขั้นตอนที่ 1 ส ำนักงำนสภำเกษตรกรจังหวัดรำชบุรี รับฟังรำยละเอียดแนวทำงในกำร

ด ำเนนิงำนสนับสนุนให้เกษตรกร SMEs รำยย่อย เข้ำถึงแหล่งสินเช่ือดอกเบี้ยต่ ำตำมโครงกำรสนับสนุน

SMEs รำยย่อย ผ่ำนกองทุนส่งเสริมวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อม 

ขั้นตอนที่ 2 ส ำนักงำนสภำเกษตรกรจังหวัดรำชบุรี ประชำสัมพันธ์กำรโครงกำร

สนับสนุน SMEs รำยย่อย ผ่ำนกองทุนส่งเสริมวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อม ให้กับเกษตรกร 

องค์กรเกษตรกร ที่มีควำมสนใจเข้ำร่วม พร้อมกับให้ค ำแนะน ำกับ SMEs รำยย่อย ที่ยังมีคุณสมบัติไม่

ครบถ้วน

ขั้นตอนที่ 3 ส ำนักงำนสภำเกษตรกรจังหวัดรำชบุรี ตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องต้นของ 

SMEsรำยย่อย พร้อมให้กรอกข้อมูลลงในเอกสำรตำมแบบฟอร์มค ำขอสินเช่ือโครงกำรสนับสนุน SMEs

รำยย่อย ผ่ำนกองทุนส่งเสริมวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อม พร้อมทั้ง CheckList แนบประกอบกับ

เอกสำรกำรกู้ของผู้ขอสินเช่ือ

ขั้นตอนที่ 4 ย่ืนค ำขอสินเช่ือที่ธนำคำรพัฒนำวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อมแห่ง

ประเทศไทย (ธพว.) สำขำรำชบุร ีพรอ้มทั้งตดิตำมควำมคืบหนำ้ในกำรด ำเนนิงำน

ขั้นตอนที่ 5 สรุปผลกำรด ำเนินงำน
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ขั้นตอนที่ กจิกรรมตามแผนการด าเนนิงาน
ผลการด าเนนิงาน

ด ำเนินกำร

แล้ว

อยู่ระหวำ่ง

ด ำเนินกำร

ยังไม่

ด ำเนินกำร

1 รับฟังรำยละเอียดแนวทำงในกำรด ำเ นินงำน

โครงกำรสนับสนุน SMEs รำยย่อย ผ่ำนกองทุน

สง่เสริมวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อม 

√

2 ประชำสัมพันธ์โครงกำรสนับสนุน SMEs รำยย่อย 

ผ่ำนกองทุนส่งเสริมวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำด

ย่อม ให้กับเกษตรกร องค์กรเกษตรกร ที่มีควำม

สนใจ

√

3 ตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องต้นของ SMEs รำยย่อย 

พร้อมทั้ง CheckList แนบประกอบกับเอกสำรกำรกู้

ของผู้ขอสินเช่ือ

√

4 ย่ืนค ำขอสินเช่ือที่ธนำคำรพัฒนำวิสำหกิจขนำด

กลำงและขนำดย่อมแห่งประเทศไทย (ธพว.) พร้อม

ทั้งติดตำมควำมคืบหน้ำในกำรด ำเนนิงำน

√

5 สรุปผลกำรด ำเนินงำน √

ผลการด าเนนิกิจกรรม

- วิสำหกิจชุมชนไก่วงรำชบุรี ได้รับอนุมัติสินเช่ือวงเงิน จ ำนวนทั้งสิ้น 500,000 บำท 

โดยวิสำหกิจชุมชนไก่งวงรำชบุรี มีวัตถุประสงค์ในกำรขอสินเช่ือเพ่ือน ำไปก่อสร้ำงโรงเรือนเลี้ยงไก่งวง

เพ่ิมเตมิ ซึ่งจะช่วยเพ่ิมปริมำณกำรเลี้ยงไก่งวง และท ำโรงเรือนให้สำมำรถจัดกำรง่ำยต้ังแต่กระบวนกำร

ให้อำหำร ท ำควำมสะอำด จนถงึกำรจับไก่งวงไปจ ำหน่ำย
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ภาพประกอบกิจกรรม

การเพ่ิมศักยภาพการเล้ียงไก่งวงของวิสาหกิจชุมชนไก่งวงราชบุรี

ตามโครงการสนับสนุน SMEs รายย่อย ผ่านกองทุนส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลาง

และขนาดย่อม
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ภาพประกอบกิจกรรม

การเพิ่มศักยภาพการเลี้ยงไก่งวงของวิสาหกิจชุมชนไก่งวงราชบุรี

ตามโครงการสนับสนุน SMEs รายย่อย ผ่านกองทุนส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลาง

และขนาดย่อม
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2.2.3 ผลงำนของสมำชิกสภำเกษตรกรจังหวัดรำชบุรีร่วมงำนกับหน่วยงำนของรัฐ 

1) กำรแก้ไขปัญหำเรื่องนมค้ำงสต็อกอันเนื่องมำจำกกำรแพรร่ะบำดของโรคโควิด-19 
ประธำนสภำเกษตรกรจังหวัดรำชบุรี (นำยสุทิน  ชฎำด ำ) ร่วมกับ                 

สส. อัครเดช วงษ์พิทักษ์ ได้ด ำเนินกำรผลักดันให้รัฐบำลช่วยแก้ไขปัญหำ เร่ืองนมค้ำงสต็อกอันเน่ืองมำจำก
กำรแพร่ระบำดของโรคโควิด-19  พร้อมให้ทำงส ำนักงำนสภำเกษตรกรจังหวัดรำชบุรี ด ำเนินกำรท ำ
หนังสือขอบคุณไปยัง สส. อัครเดช วงษ์พิทักษ์โรจน์ โดยทำงรัฐบำลได้ใช้งบกลำงเข้ำช่วยเหลือ ประมำณ 
1,477 ลำ้นบำท

2) โครงกำรเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐำธิรำชเจ้ำ กรมสมเด็จพระเทพ
รัตนรำชสุดำฯ สยำมบรมรำชกุมำรี  

สมำชิกสภำเกษตรกรจังหวัดรำชบุรี (นำยสุบิน ป้อมโอชำ) ร่วมกับ
สหกรณ์โคนมหนองโพรำชบุรี จ ำกัด (ในพระบรมรำชูปถัมภ์) ชุมชนสหกรณ์โคนมแห่งประเทศไทย 
สหกรณ์โคนมทั้งประเทศ และผู้ประกอบกำร ไดจ้ัดท ำโครงกำรเฉลมิพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐำธริำชเจ้ำ 
กรมสมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำฯ สยำมบรมรำชกุมำรี  เน่ืองในโอกำสเฉลิมพระชนมพรรษำครบ 66 
พรรษำ ในวันที่ 2 เมษำยน 2564 โดยชุมชนสหกรณ์โคนมแห่งประเทศไทยได้มีหนังสือไปยังกองงำน
สมเด็จพระกนิษฐำธิรำชเจ้ำฯ เพ่ือขอพระบรมรำชำอนุญำตท ำโครงกำรให้กับโรงเรียนต ำรวจตะเวน
ชำยแดน จ ำนวน 217 โรงเรียน และ 3 ศูนย์กำรศึกษำ เพ่ือเด็กได้ดื่มนม UHT โดยใช้งบประมำณของ
ภำครัฐ โดยจะมีเด็กประมำณ 26,000 คน ได้ด่ืมนม และโครงกำรฯที่ชุมชนสหกรณ์โคนมแห่งประเทศ
ไทย ร่วมกับสหกรณ์โคนมทั้งประเทศ และผู้ประกอบกำร ที่ได้ร่วมกับมือรัฐบำลในกำรส่งเสริมให้เด็ก
อนุบำลถึงประถมศึกษำปีที่ 6 ได้ดื่มนมเพ่ิมขึ้น จำก 260 วัน เป็น 365 วัน โดยได้เสนอโครงกำรฯ
ดังกล่ำวเขำ้ milk board เพ่ือประโยชน์ต่อเด็กที่ได้ด่ืมนมตลอดทั้งปี และเพ่ือช่วยแก้ไขปัญหำเกษตรกรผู้
เลี้ยงโคนม

3) กำรเลีย้งดว้งสำคูในจังหวัดรำชบุรี
สมำชิกสภำเกษตรกรจังหวัดรำชบุรี (นำยยุทธพยงค์ โล่เกียรติคุณ)                  

ได้เข้ำร่วมประชุมในนำมของแปลงใหญ่มะพร้ำวน้ ำหอม ด ำเนินสะดวก เร่ือง กำรเลี้ยงด้วงสำคูใน         
อ ำเภอจอมบึง อ ำเภอบ้ำนโป่ง อ ำเภอบำงแพ และ อ ำเภอด ำเนินสะดวก กำรเล้ียงด้วงสำคูจะมี
ผลกระทบกับกลุ่มปลูกมะพร้ำวน้ ำหอม ซึ่งเป็นอำชีพหลักของเกษตรกรในอ ำเภอด ำเนนิสะดวก โดยกลุ่ม
เกษตรที่ปลูกมะพร้ำววิตกกังวลถึงกำรเลี้ยงด้วงสำคูอำจจะส่งผลกระทบถึงกำรปลูกมะพร้ำวในพื้นที่ 
หำกด้วงสำคูหลุดหรือเล็ดลอดออกไปจะไปเจำะท ำลำยสร้ำงควำมเสียหำย โดยในที่ประชุมเมื่อวันที่      
24 มิถุนำยน 2564 ส ำนักงำนเกษตรจังหวัดรำชบุรีได้เชิญผู้เลี้ยงด้วงสำคูประชุมเพ่ือเสนอแนว
ทำงแก้ไขปัญหำที่ชัดเจน ได้แก่ กำรจัดท ำโรงเรือนเลี้ยงด้วงสำคูแบบระบบปิด ที่มีมุ้งหรือตำข่ำยกั้น            
กำรจัดท ำบันทึกกำรเลี้ยง ได้แก่ บัญชี จ ำนวนที่เลี้ยงที่จ ำหน่ำย และให้ต้ังส่วนรำชกำรต้ังคณะท ำงำน
ติดตำม เฝ้ำระวัง และให้ค ำแนะน ำกำรเลี้ยงที่ถูกต้องแก่เกษตรกรเพ่ือให้ผู้เลี้ยงด้วงสำคูและผู้ปลูก
มะพร้ำว หรือจะเป็นพืชอื่น ๆ ให้สำมำรถอยู่ร่วมกันได้ ทั้งนี ้ที่ประชุมมีมติร่วมกัน คือ 1.ให้ควำมรู้ผู้เลี้ยง
ด้วงสำคู 2.แต่งต้ังคณะท ำงำนร่วมระดับจังหวัด และอ ำเภอ คณะกรรมกำรประกอบด้วยเจ้ำหน้ำที่ผู้
เลี้ยงและผู้ปลูกมะพร้ำว 3.ขึ้นทะเบียนผู้เลี้ยง 4.เลี้ยงโดยโรงเรือนแบบปิด 5.ผู้ขำยพ่อแม่พันธุ์ต้องท ำ
ทะเบียนและแจ้งเจ้ำหนำ้ที่ทรำบเพ่ือติดตำม 6.หำกเลกิเลี้ยงต้องแจ้งเจ้ำหน้ำที่และท ำลำยด้วงที่เหลือ
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4) กำรประชุมคณะท ำงำนขับเคลื่อนโครงกำร 1 ต ำบล 1 กลุม่เกษตรทฤษฎีใหม่ 

- ประธำนสภำเกษตรกรจังหวัดรำชบุรี (นำยสุทิน  ชฎำด ำ) เข้ำร่วม
ประชุมคณะท ำงำนขับเคล่ือนโครงกำร 1 ต ำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ มีวำระพิจำรณำให้ควำม
เห็นชอบกำรคัดเลือกเกษตรกรที่สมัครเข้ำร่วมโครงกำร 1 ต ำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ ผู้สมัคร
ระหว่ำงวันที่ 14 –22 กันยำยน 2563 (ระยะที่ 2) และพิจำรณำให้ควำมเห็นชอบกำรคัดเลอืกแรงงำน
ที่สมัครเข้ำร่วมโครงกำร 1 ต ำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ ผู้สมัครระหว่ำงวันที่ 14 –22 กันยำยน 
2563 (ระยะที่ 2) เมื่อวันที่ 5 ตุลำคม 2563 ณ ห้องประชุมส ำนักงำนเกษตรและสหกรณ์จังหวัดรำชบุรี

- ประธำนสภำเกษตรกรจังหวัดรำชบุรี (นำยสุทิน  ชฎำด ำ) เข้ำร่วม
ประชุมคณะท ำงำนขับเคลื่อนโครงกำร 1 ต ำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ ระดับจังหวัด มีวำระพิจำรณำ
ให้ควำมเห็นชอบกำรคัดเลือกเกษตรกร ที่สมัครเข้ำร่วมโครงกำร 1 ต ำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ 
ผู้สมัครระหว่ำงวันที่ 8 –22 ตุลำคม 2563 (ระยะที่ 3) และพิจำรณำให้ควำมเห็นชอบกำรคัดเลือก
แรงงำน ที่ สมัค ร เข้ ำ ร่วมโครงกำร 1 ต ำบล 1 กลุ่ ม เกษตรทฤษฎี ใหม่  ผู้ สมัครระหว่ ำ ง                                   
วันที่ 8 –22 ตุลำคม 2563 (ระยะที่ 3) เมื่อวันที่ 30 ตุลำคม 2563 ณ ห้องประชุมส ำนักงำนเกษตร
และสหกรณ์จังหวัดรำชบุรี

- ประธำนสภำเกษตรกรจังหวัดรำชบุรี (นำยสุทิน  ชฎำด ำ) เข้ำร่วม
ประชุมคณะท ำงำนขับเคลื่อนโครงกำร 1 ต ำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ ระดับจังหวัด มีวำระพิจำรณำ
พิจำรณำให้ควำมเห็นชอบกำรทบทวนเกษตรกรผู้เข้ำร่วมโครงกำร 1 ต ำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ 
เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกำยน 2563 ณ ห้องประชุมส ำนักงำนเกษตรและสหกรณจ์ังหวัดรำชบุรี

- ประธำนสภำเกษตรกรจังหวัดรำชบุรี (นำยสุทิน  ชฎำด ำ) เข้ำร่วม
ประชุมคณะท ำงำนขับเคลื่อนโครงกำร 1 ต ำบล 1 กลุ่มทฤษฏีใหม่ ระดับจังหวัด มีวำระพิจำรณำให้เห็น
ชะลอผลกำรคัดเลือกผู้เข้ำร่วมโครงกำร 1 ต ำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ (เพ่ิมเติม) เมื่อวันที่ 19
กุมภำพันธ์ 2564 ณ ห้องประชุมส ำนักงำนเกษตรและสหกรณจ์ังหวัดรำชบุรี

- ประธำนสภำเกษตรกรจังหวัดรำชบุรี (นำยสุทิน  ชฎำด ำ) มอบให้
หัวหน้ำส ำนักงำนสภำเกษตรกรจังหวัดรำชบุรี เข้ำร่วมประชุมเข้ำร่วมประชุมคณะท ำงำนขับเคลื่อน
โครงกำร 1 ต ำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฏีใหม่ ระดับจังหวัด มีวำระพิจำรณำให้ควำมเห็นชอบผลกำร
คัดเลอืกผู้เข้ำร่วมโครงกำรฯ เมื่อวันที่ 12 มีนำคม 2564 ณ ห้องประชุมส ำนักงำนเกษตรและสหกรณ์
จังหวัดรำชบุรี

5) กำรประชุมคณะกรรมกำรบริหำรโครงกำรเยียวยำเกษตรกรชำวนำสวนล ำไย 
ปี 2563

- ประธำนสภำเกษตรกรจังหวัดรำชบุรี (นำยสุทิน ชฎำด ำ) มอบหมำย
ให้รองประธำนสภำเกษตรกรจังหวัดรำชบุ รี (นำงสำวเพ็ญศรี กระต่ำยทอง) เข้ำร่วมประชุม
คณะกรรมกำรบริหำรโครงกำรเยียวยำเกษตรกรชำวนำสวนล ำไย ปี 2563 ระดับจังหวัด มีวำระ
พิจำรณำ  สรุปผลกำรด ำเนินงำนโครงกำรเยียวยำเกษตรกรชำวสวนล ำไย ปี 2563 จังหวัดรำชบุรี และ
แบบสรุปผลกำรแจ้งยืนยันขอรับสทิธิ์เข้ำร่วมโครงกำรเยียวยำเกษตรกรชำวสวนล ำไยปี 2563 เมื่อวันที่ 
9 ตุลำคม 2563 ณ ห้องประชุมส ำนักงำนเกษตรจังหวัดรำชบุรี
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6) กำรประชุมคณะท ำงำนกำรตลำดระดับจังหวัด (เซลลแ์มนจังหวัด) 
- ประธำนสภำเกษตรกรจังหวัดรำชบุรี (นำยสุทิน  ชฎำด ำ) เข้ำร่วม

ประชุมคณะท ำงำนกำรตลำดระดับจังหวัด (เซลล์แมนจังหวัด) พิจำรณำเร่ือง กำรด ำเนินงำนด้ำนกำรค้ำ 
และกำรตลำดของจังหวัดรำชบุร ีเพ่ือให้เกิดกำรยกระดับกำรค้ำและกำรตลำดให้กับกลุ่มเกษตรกรและ
ผู้ประกอบกำรรำยย่อยท้องถิ่น (Micro SMES) เมื่อวันที่ 14 ตุลำคม 2563 ณ ห้องประชุมส ำนักงำน
พำณิชย์จังหวัด ช้ัน 1

- ประธำนสภำเกษตรกรจังหวัดรำชบุ รี  (นำยสุทิน  ชฎำด ำ ) 
มอบหมำยให้หัวหน้ำส่วนยุทธศำสตร์กำรเกษตร (นำยวัชรชัย องคเรียน) เข้ำรว่มประชุมคณะท ำงำนด้ำน
กำรตลำดระดับจังหวัด (เซลลแ์มนจังหวัด) ประจ ำเดอืนพฤศจิกำยน 2563 เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกำยน 
2563 ณ ห้องประชุมส ำนักงำนพำณิชย์จังหวัดรำชบุร ีช้ัน 1

- ประธำนสภำเกษตรกรจังหวัดรำชบุรี (นำยสุทิน  ชฎำด ำ) ลงพื้นที่
ร่วมกับท ำงำนเซลล์แมนจังหวัดรำชบุ รี เพ่ือส ำรวจสถำนที่จ ำหน่ำยสินค้ำให้กับกองทุนฟ้ืนฟูฯ 
ผู้ประกอบกำรและสมำชิกเครือข่ำย Biz Club จังหวัดรำชบุ รี  เมื่อวันที่  4 ธันวำคม 2563                        
ณ โรงแรมรำชำบุระ อ ำเภอเมือง ,สหกรณ์โคนมหนองโพฯ อ ำเภอโพธำรำม ,ร้ำนฟำร์มสมบรูณ์
อ ำเภอบ้ำนโป่ง และโรงงำนบ้ำนโป่ง(SCG) อ ำเภอบ้ำนโป่ง

- ประธำนสภำเกษตรกรจังหวัดรำชบุ รี  (นำยสุทิน  ชฎำด ำ ) 
มอบหมำยให้หัวหน้ำส ำนักงำนสภำเกษตรกรจังหวัดรำชบุรี (นำยเมธัสสิทธิ์  ลัคนทินวงศ์) เข้ำร่วม
ประชุมคณะท ำงำนด้ำนกำรตลำดระดับจังหวัด (เซลล์แมนจังหวัด) ประจ ำเดือนกุมภำพันธ์ 2564
เมื่อวันที่ 25 กุมภำพันธ ์2564 ณ ห้องประชุมส ำนักงำนพำณิชย์จังหวัดรำชบุรี

- ประธำนสภำเกษตรกรจังหวัดรำชบุรี (นำยสุทิน  ชฎำด ำ) เข้ำร่วม
ประชุมคณะท ำงำนกำรตลำดระดับจังหวัด (เซลล์แมนจังหวัด) ประจ ำเดือนธันวำคม 2563 เมื่อวันที่ 
24 ธันวำคม 2563 ณ ห้องประชุมส ำนักงำนพำณิชย์จังหวัด ช้ัน 1

7) กำรประชุมคณะกรรมกำรขับเคลื่อนไทยไปด้วยกันระดับจังหวัด
- ประธำนสภำเกษตรกรจังหวัดรำชบุรี (นำยสุทิน  ชฎำด ำ) มอบหมำย

ให้สมำชิกสภำเกษตรกรจังหวัดรำชบุรี (นำยสมชำย เจริญสุข) เข้ำร่วมประชุมคณะกรรมกำรขับเคลื่อน
ไทยไปด้วยกันระดับจังหวัด เพ่ือติดตำมรับฟัง และแนวทำงกำรแก้ไขปัญหำควำมเดือดร้อนของ
ประชำชนในจังหวัดรำชบุรี และคณะกรรมกำรขับเคลื่อนไทยไปด้วยกันระดับจังหวัด เมื่อวันที่ 4
พฤศจิกำยน 2563 ณ ห้องประชุมแม่กลอง ช้ัน 4 ศำลำกลำงจังหวัดรำชบุรี

8) กำรประชุมคณะกรรมกำรจัดรูปที่ดินจังหวัดรำชบุรี
- ประธำนสภำเกษตรกรจังหวัดรำชบุรี (นำยสุทิน  ชฎำด ำ) เข้ำร่วม

ประชุมคณะกรรมกำรจัดรูปที่ดินจังหวัดรำชบุรี คร้ังที่  6/2563 เมื่อวันที่  2 ธันวำคม 2563
ณ ห้องประชุมช้ัน 2 ส ำนักงำนจัดรูปที่ดินจังหวัดรำชบุรี

- ประธำนสภำเกษตรกรจังหวัดรำชบุรี (นำยสุทิน  ชฎำด ำ) เข้ำร่วม
ประชุมคณะกรรมกำรจัดรูปที่ดินจังหวัดรำชบุรี คร้ังที่ 7/2563 เมื่อวันที่  3 ธันวำคม 2563
ณ ห้องประชุมช้ัน 2 ส ำนักงำนจัดรูปที่ดินจังหวัดรำชบุรี
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- ประธำนสภำเกษตรกรจังหวัดรำชบุรี (นำยสุทิน  ชฎำด ำ) เข้ำร่วม
ประชุมคณะกรรมกำรจัดรูปที่ดินจังหวัดรำชบุรี คร้ังที่ 1/2564 เมื่อวันที่17 กุมภำพันธ์ 2564
ณ ห้องประชุมช้ัน 2 ส ำนักงำนจัดรูปที่ดินจังหวัดรำชบุรี

- ประธำนสภำเกษตรกรจังหวัดรำชบุรี (นำยสุทิน  ชฎำด ำ) เข้ำร่วม
ประชุมคณะกรรมกำรจัดรูปที่ดินจังหวัดรำชบุรี คร้ังที่  2/2564 เมื่อวันที่  7 เมษำยน 2564
ณ ห้องประชุมช้ัน 2 ส ำนักงำนจัดรูปที่ดินจังหวัดรำชบุรี

- ประธำนสภำเกษตรกรจังหวัดรำชบุรี (นำยสุทิน  ชฎำด ำ) เข้ำร่วม
ประชุมคณะกรรมกำรจัดรูปที่ดินจังหวัดรำชบุรี คร้ังที่ 3/2564 เมื่อวันที่ 20 พฤษภำคม 2564
ณ ห้องประชุมหลวงยกกระบัตร ช้ัน 3 ศำลำกลำงจังหวัดรำชบุรี

9) กำรประชุมคณะอนุกรรมกำรทรัพยำกรน้ ำจังหวัดรำชบุรี
- ประธำนสภำเกษตรกรจังหวัดรำชบุรี (นำยสุทิน  ชฎำด ำ) เข้ำร่วม

ประชุมคณะอนุกรรมกำรทรัพยำกรน้ ำจังหวัดรำชบุร ีครัง้ที่ 3/2563 มีวำระพิจำรณำมำตรกำรรองรับ
สถำนกำรณก์ำรขำดแคลนน้ ำกอ่นเข้ำสู่ฤดูแล้ง ปี 2563/2564 และแผนกำรจัดสรรน้ ำในช่วงฤดูแล้งปี 
2563/2564 ตำมมต ิค.ร.ม. เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกำยน 2563 และ(ร่ำง)แผนปฏิบัติกำรด้ำนทรัพยำกร
น้ ำประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2564 เมื่อวันที่ 14 ธันวำคม 2563 ณ ห้องประชุมหลวงยกกระบัตร     
ช้ัน 3 ศำลำกลำงจังหวัดรำชบุร ี(หลังเก่ำ)

- ประธำนสภำเกษตรกรจังหวัดรำชบุรี (นำยสุทิน  ชฎำด ำ) เข้ำร่วม
ประชุมคณะอนุกรรมกำรทรัพยำกรน้ ำจังหวัดรำชบุรี คร้ังที่ 3/2564 มีวำระพิจำรณำแนวทำงกำร
จัดท ำแผนปฏิบัตกิำรดำ้นทรัพยำกรน้ ำ ปี2566-2570 ,โครงกำรจัดหำน้ ำบำดำลขนำดใหญ่แก้ปัญหำ
ภัยแลง้อันเน่ืองมำจำกพระรำชด ำริ และแนวทำงกำรแก้ไขปัญหำกำรรุกตัว ของน้ ำเค็มในลุ่มน้ ำติดอ่ำวไทย 
เมื่อวันที่ 11 มิถุนำยน 2564 ณ ห้องประชุมแม่กลอง ช้ัน 5 ศำลำกลำงจังหวัดรำชบุรี

- ประธำนสภำเกษตรกรจังหวัดรำชบุรี (นำยสุทิน  ชฎำด ำ) เข้ำร่วม

ประชุมคณะอนุกรรมกำรทรัพยำกรน้ ำจังหวัดรำชบุร ีครัง้ที่ 4/2564 เมืว่ันที่ 15 กรกฎำคม 2564 ณ 
ห้องประชุมแม่กลอง ช้ัน 5 ศำลำกลำงจังหวัดรำชบุรี

10) กำรประชุมคณะอนุกรรมกำรบริหำรกองทุนหมุนเวียนเพ่ือกำรกู้ยืมแก่
เกษตรกรและผู้ยำกจน อบก.) จังหวัดรำชบุรี

- ประธำนสภำเกษตรกรจังหวัดรำชบุรี (นำยสุทิน  ชฎำด ำ) เข้ำร่วม
ประชุมคณะอนุกรรมกำรบริหำรกองทุนหมุนเวียนเพ่ือกำรกู้ยืมแก่เกษตรกรและผู้ยำกจน อบก.) จังหวัดรำชบุรี 
มีวำระพิจำรณำค ำขอเงินกู้ นำงสุนิษำ สงิห์สวัสด์ิ และนำยก ำพล สิงห์สวัสดิ์ ขอกู้เงินเพ่ือช ำระหนี้และไถ่
ถอนที่ดินคืนจำกกำรฝำกขำย จ ำนวน 1,100,000 บำท และค ำขอกู้ นำงเกรียว ชำนุ ขอกู้เงินเพ่ือคืน
ที่ดินของตน ที่ ได้สูญเสียกรรมสิทธิ์ ไปจำกกำรขำยฝำก จ ำนวน 600,000 บำท เมื่อวันที่                            
15 ธันวำคม 2563 ณ ห้องประชุมแควอ้อม ช้ัน 4 ศำลำกลำงจังหวัดรำชบุรี

- ประธำนสภำเกษตรกรจังหวัดรำชบุรี (นำยสุทิน  ชฎำด ำ) เข้ำร่วม
ประชุมคณะอนุกรรมกำรบริหำรกองทุนหมุนเวียนเพ่ือกำรกู้ยืมแก่เกษตรกรและผู้ยำกจน(อบก.) ส่วน
อ ำเภอสวนผึ้ง เมื่อวันที่ 23 มิถุนำยน 2564 ณ ห้องประชุมช้ัน 2 ที่ว่ำกำรอ ำเภอสวนผึ้ง
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- ประธำนสภำเกษตรกรจังหวัดรำชบุรี (นำยสุทิน  ชฎำด ำ) เข้ำร่วม
ประชุมคณะอนุกรรมกำรบริหำรกองทุนหมุนเวียนเพ่ือกำรกู้ยืมแก่เกษตรกรและผู้ยำกจน(อบก.) ส่วน
อ ำเภอสวนผึ้ง เมื่อวันที่ 13 กรกฎำคม 2564 ณ ห้องประชุมช้ัน 2 ที่ว่ำกำรอ ำเภอสวนผึ้ง

11) กำรประชุมคณะอนุกรรมกำรพิจำรณำเงินกู้กองทุนพัฒนำสหกรณ์จังหวัด
รำชบุร ี(กพจ.)

- ประธำนสภำเกษตรกรจังหวัดรำชบุรี (นำยสุทิน  ชฎำด ำ) เข้ำร่วม
ประชุมคณะอนุกรรมกำรพิจำรณำเงินกู้กองทุนพัฒนำสหกรณ์จังหวัดรำชบุรี (กพจ.) มีวำระพิจำรณำ
สหกรณ์กำรเกษตรผู้ปลูกกำแฟ และผลไม้ ยำงหัก จ ำกัด ขอกู้เงินกองทุนฯ โครงกำรเพ่ิมศักยภำพกำร
ด ำเนินธุรกจิรวบรวมกำแฟในสถำบันเกษตรกร จ ำนวน 400,000 บำท อัตรำดอกเบี้ย ร้อยละ 1 ต่อปี 
วัตถุประสงค์เพื่อรวบรวมผลผลิต(กำแฟ) จำกสมำชกิ ,สหกรณ์ผู้เลี้ยงแพะ-แกะแปลงใหญ่รำชบุรี จ ำกัด 
ขอกู้เงินกองทุนฯ โครงกำรปกติ จ ำนวน 500,000 บำท อัตรำดอกเบี้ยร้อยละ 3 ต่อปี วัตถุประสงค์
เพ่ือเป็นทุนให้สมำชิกกู้ประกอบอำชีพเลี้ยงสัตว์ ,สหกรณ์กำรเกษตรปฏิรูปที่ดินบ้ำนโป่งกระทิง จ ำกัด 
ขอกู้เงินกองทุนฯ โครงกำรสหกรณ์ในพ้ืนที่โครงกำรอันเน่ืองมำจำกพระรำชด ำริและโครงกำรหลวง 
จ ำนวน 500,000 บำท อัตรำดอกเบี้ยร้อยละ 1 ต่อปี วัตถุประสงค์เพ่ือธุรกิจจัดหำสินค้ำมำจ ำหน่ำย
ให้สมำชิก และสหกรณ์กำรเกษตรโพธำรำม จ ำกัด ขอกู้เงินกองทุนฯ โครงกำรสนับสนุนเงินเพ่ือพัฒนำ
อำชีพสมำชิกสหกรณ์ปีที่ 2 จ ำนวน 1,300,000 บำท อัตรำดอกเบี้ยร้อยละ 1 ต่อปี วัตถุประสงค์
เพ่ือให้สมำชกิกูยื้มเงินไปประกอบอำชีพ(ท ำนำ) เมื่อวันที่ 12 มกรำคม 2564 ณ ห้องประชุมบำงสอง
ร้อย ช้ัน 3 ศำลำกลำงอำคำรหลังใหม่ 

- ประธำนสภำเกษตรกรจังหวัดรำชบุรี (นำยสุทิน  ชฎำด ำ) เข้ำร่วม
ประชุมคณะอนุกรรมกำรพิจำรณำเงินกู้กองทุนพัฒนำสหกรณ์จังหวัดรำชบุรี (กพจ.) มีวำระพิจำรณำ
อนุมัติเงินกู้ของสหกรณ์ เมื่อวันที่  16 เมษำยน 2564 ณ ห้องประชุมบำงสองร้อย ช้ัน 3 ศำลำกลำง
อำคำรหลังใหม่

12) กำรประชุมคณะอนุกรรมกำรพัฒนำกำรเกษตรและสหกรณจ์ังหวัดรำชบุร ี
- ประธำนสภำเกษตรกรจังหวัดรำชบุร ี(นำยสุทิน  ชฎำด ำ) มอบหมำย

ให้สมำชิกสภำเกษตรกรจังหวัดรำชบุรี (นำยสมชำย เจริญสุข)เข้ำร่วมประชุมคณะอนุกรรมกำร
พัฒนำกำรเกษตรและสหกรณ์จังหวัดรำชบุรี คร้ังที่ 1/2564 มีวำระพิจำรณำกำรติดตำมกำร
ด ำเนินงำนโครงกำรอันเน่ืองมำจำกพระรำชด ำริด้ำนกำรเกษตร ,กำรจัดท ำข้อมูลภูมิปัญญำท้องถิ่น ,
กำรประชำสัมพันธ์สินค้ำเกษตร ,กำรจัดท ำโครงกำร/กิจกรรมสินค้ำเกษตรที่ส ำคัญ ,กำรขับเคลื่อน
เกษตรอินทรีย์ เกษตรปลอดภัย เมื่อวันที่4 มีนำคม 2564 ณ ห้องประชุมหลวงยกกระบัตร ช้ัน 3
ศำลำกลำงจังหวัดรำชบุรี

13) กำรประชุมคณะกรรมกำรประมงประจ ำจังหวัดรำชบุร ี
- ประธำนสภำเกษตรกรจังหวัดรำชบุรี (นำยสุทิน  ชฎำด ำ) เข้ำร่วม

ประชุมคณะกรรมกำรประมงประจ ำจังหวัดรำชบุรี คร้ังที่ 1/2564 มีวำระพิจำรณำเห็นด้วยที่จะ
ประกำศเป็นเขตพ้ืนที่รักษำสัตว์น้ ำ 47 แห่ง ,ไมเ่ห็นดว้ยและขอยกเลิก ประกำศเป็นเขตพื้นที่รักษำพันธุ์
สัตว์น้ ำ 6แห่ง เมื่อวันที่ 10 มีนำคม 2564ณ ส ำนักงำนสภำเกษตรกรจังหวัดรำชบุรี
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2.3 การส่งเสริมและสนับสนุนการรวมกลุ่มขององค์กรเกษตรกร กลุ่มเกษตรกร
และยุวเกษตรกร

2.3.1 กำรแก้ไขปัญหำผลผลิตกุง้ก้ำมกรำมล้นตลำด ในชว่งสถำนกำรณแ์พร่
ระบำดของโรคติดเชือ้ไวรัสโคโรนำ 2019 (โควิด-19)
ระยะเวลาการด าเนนิงานโครงการ ระหว่ำงเดอืนตุลำคม 2563 – เดอืนกันยำยน 2564

วัตถุประสงค์ของโครงการ

ช่วยเหลือจัดหำสถำนที่จ ำหน่ำยผลผลิตกุ้งก้ำมกรำมของเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งในอ ำเภอ

บำงแพ จังหวัดรำชบุรี ที่ได้รับผลกระทบจำกสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 

2019 (โควิด-19) รอบใหม่ ซึ่งมีแหลง่แพร่กระจำยโรคมำจำกตลำดกุ้งในพื้นที่จังหวัดสมุทรสำคร และ

ไดข้ยำยวงกว้ำงไปยังพ้ืนที่อื่น โดยชมรมผู้ค้ำกุ้งสมุทรสำครแสดงควำมรับผิดชอบให้ตลำดกุ้ง(ทะเลไทย) 

หยุดท ำกำรซื้อขำย ต้ังแต่วันที่ 21 ธันวำคม 2563 ถึงวันที่ 3 มกรำคม 2564 ส่งผลกระทบต่อกำร

จ ำหน่ำยสนิค้ำประเภทสัตว์น้ ำเป็นอย่ำงมำก ธุรกิจและกิจกำรหลำยประเภทต้องหยุดชะงัก

เป้าหมาย

ระบำยผลผลิตของเกษตรกร กลุ่มผู้เลี้ยงกุ้งก้ำมกรำมต ำบลดอนคำ กลุ่มที่ 1 และ

กลุ่มผู้เลี้ยงกุ้งก้ำมกรำมต ำบลดอนคำ กลุ่มที่ 2

ขั้นตอนการด าเนนิงาน

ขั้นตอนที่ 1 รับสภำพปัญหำควำมเดอืดร้อนของเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งในพื้นที่อ ำเภอบำงแพ

จังหวัดรำชบุรี ในกำรประชุมสภำเกษตรกรจังหวัดรำชบุรี คร้ังที่ 7/2563 (ประจ ำปีงบประมำณ 

2564 ครั้งที่ 2) จำกนำยจรัล อรุณคีรีวัฒน์ สมำชิกสภำเกษตรกรจังหวัดรำชบุรี ผู้แทนเกษตรกร

อ ำเภอบำงแพ โดยที่ประชุมมีมติให้ประสำนควำมช่วยเหลือแก่เกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งของอ ำเภอบำงแพ

ต่อไป

ขั้นตอนที่ 2 ประสำนงำนกับนำยจรัล อรุณคีรีวัฒน์ สมำชิกสภำเกษตรกรจังหวัด

รำชบุรี เพ่ือหำรือถึงแนวทำงกำรด ำเนินกำรแก้ไขปัญหำของเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งของอ ำเภอบำงแพ

ขั้นตอนที่ 3 ประสำนงำนกับหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องเพ่ือจัดหำสถำนที่จ ำหน่ำยผลผลิตกุ้ง

ก้ำมกรำมของเกษตรกรผู้เลีย้งกุ้งในอ ำเภอบำงแพ จังหวัดรำชบุรี

ขั้นตอนที่ 3 ส ำนักงำนสภำเกษตรกรจังหวัดรำชบุรีเข้ำไปด ำเนินกำรส่งเสริมกำรขำย

ช่วยเหลอืเกษตรกร โดยได้รับควำมอนุเครำะห์สถำนที่จัดจ ำหน่ำยผลผลิตกุ้งก้ำมกรำมของเกษตรกรผู้

เลี้ยงกุ้งในอ ำเภอบำงแพ จังหวัดรำชบุรี จำกสหกรณ์โคนมหนองโพรำชบุรี จ ำกัด (ในพระบรม

รำชูปถัมภ์)

ขั้นตอนที่ 4 ติดตำมกำรด ำเนินงำน
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ผลการด าเนนิกิจกรรม

- ขึน้ทะเบียนองค์กรเกษตรกรผู้เลีย้งกุ้งก้ำมกรำม ได้ จ ำนวน 2 องค์กรเกษตรกร คือ
1. กลุ่มผู้เลี้ยงกุ้งก้ำมกรำมต ำบลดอนคำ กลุ่มที่ 1
2. กลุ่มผู้เลี้ยงกุ้งก้ำมกรำมต ำบลดอนคำ กลุ่มที่ 2

- สำมำรถจัดหำสถำนที่จ ำหน่ำยระบำยผลผลิตกุ้งก้ำมกรำมของเกษตรกรผู้เลีย้งกุ้งใน
อ ำเภอบำงแพ จังหวัดรำชบุร ีได้จ ำนวน 2 ครัง้ คือ

1. ระหว่ำงวันที่ 31 ธันวำคม 2563 ถึงวันที่ 1 มกรำคำ 2564 ณ สหกรณ์โคนม
หนองโพรำชบุรี จ ำกัด (ในพระบรมรำชูปถัมภ์) อ ำเภอโพธำรำม จังหวัดรำชบุรี

2. ระหว่ำงวันที่ 9 ถึง 10 กุมภำพันธ์ 2564 ณ สหกรณ์โคนมหนองโพรำชบุร ี
จ ำกัด (ในพระบรมรำชูปถัมภ์) อ ำเภอโพธำรำม จังหวัดรำชบุรี

- กำรด ำเนนิงำนกิจกรรม กำรแก้ไขปัญหำผลผลิตกุ้งก้ำมกรำมลน้ตลำด ในช่วงสถำนกำรณ์
กำรแพร่ระบำดของโรคตดิเชือ้ไวรัสโคโรนำ 2019 (โควิด-19) สง่ผลให้สำมำรถระบำยผลผลิตกุ้งได้
มำกกว่ำ 3,240 กโิลกรัม สร้ำงรำยได้ให้กับเกษตรกรเป็นเงินมำกกว่ำ 800,000 บำท

ขั้นตอนที่ กจิกรรมตามแผนการด าเนนิงาน
ผลการด าเนนิงาน

ด ำเนินกำร

แล้ว

อยู่ระหวำ่ง

ด ำเนินกำร

ยังไม่

ด ำเนินกำร

1 รับสภำพปัญหำควำมเดือดร้อนของเกษตรกรผู้

เลี้ยงกุ้งในพ้ืนที่อ ำเภอบำงแพ จังหวัดรำชบุรี ในกำร

ประ ชุมสภำ เกษตรกรจั งหวัดรำชบุ รี  ค ร้ั งที่ 

7/2563 (ประจ ำปีงบประมำณ 2564 ครัง้ที่ 2)

√

2 ประสำนงำน หำรือถึงแนวทำงกำรด ำเนินกำรแก้ไข

ปัญหำของเกษตรกรผู้เลีย้งกุ้งของอ ำเภอบำงแพ
√

3 ด ำเนินกำรส่งเสริมกำรขำยช่วยเหลือเกษตรกร

โดยได้รับควำมอนุเครำะห์สถำนที่จัดจ ำหน่ำย

ผลผลิตกุ้งก้ำมกรำมของเกษตรกรผู้ เลี้ยงกุ้งใน

อ ำเภอบำงแพ จังหวัดรำชบุรี จำกสหกรณ์โคนม

หนองโพรำชบุร ีจ ำกัด (ในพระบรมรำชูปถัมภ์)

√

4 ติดตำมกำรด ำเนินงำน √
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ภาพประกอบกิจกรรมในการแก้ไขปัญหาผลผลิตกุ้งก้ามกรามล้นตลาด 

ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)

ระหว่างวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ถึง 1 มกราคม 2564 

ณ สหกรณ์โคนมหนองโพราชบุรี จ ากัด (ในพระบรมราชูปถัมภ์) อ าเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี
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ภาพประกอบกิจกรรมในการแก้ไขปัญหาผลผลิตกุ้งก้ามกรามล้นตลาด 

ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)

ระหว่างวันที่ 9 – 10 กุมภาพันธ์ 2564 

ณ สหกรณ์โคนมหนองโพราชบุรี จ ากัด (ในพระบรมราชูปถัมภ์) อ าเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี
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2.3.2 โครงกำรขับเคลื่อนกำรพัฒนำและแก้ไขปัญหำด้ำนกำรเกษตร                  
เรื่อง ข้ำวคุณภำพครบวงจร

ระยะเวลาการด าเนนิงานโครงการ ระหว่ำงเดอืนตุลำคม 2563 – เดอืนกันยำยน 2564

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพ่ือสง่เสริมประสทิธิภำพกำรผลติข้ำว โดยใช้นวัตกรรมกำรผลิตข้ำวสำยพันธุ์กลำย

จำกเทคโนโลยีล ำไอออนพลังงำนต่ ำของมหำวิทยำลัยเชียงใหม่ ให้สำมำรถลดต้นทุนกำรผลิตและเพ่ิม

ผลผลิตข้ำวคุณภำพดี

2. เพ่ือสง่เสริมกำรบรหิำรจัดกำรกำรผลิตข้ำวแบบครบวงจรต้ังแต่กำรผลิต กำรจัดกำร

คุณภำพ และกำรจัดกำรด้ำนกำรตลำด มีควำมเข้มแข็งพ่ึงพำตนเองได้

3. เพ่ือทดสอบกำรปรับตัวของสำยพันธ์ข้ำวในจังหวัดเป้ำหมำยและพื้นที่ของสมำชิก

กลุ่มวิสำหกจิชุมชนเกษตรห้วยไผ่เพ่ือกำรผลิต

4. เพ่ือให้มีกำรจัดกำรด้ำนกำรตลำด  โดยกำรเช่ือมโยงกับผู้ประกอบกำร เพ่ือให้

ชำวนำจ ำหน่ำยข้ำวเปลอืกในรำคำที่เป็นธรรม

เป้าหมาย

วิสำหกิจชุมชนเกษตรห้วยไผ่เพ่ือกำรผลิต ,กลุ่มเกษตรกรท ำนำต ำบลจอมประทัด           

และกลุ่มผู้ปลูกขำ้วต ำบลเขำแร้ง

ขั้นตอนการด าเนนิงาน

ขั้นตอนที่ 1 เสนอขออนุมัติโครงกำรขับเคลื่อนกำรพัฒนำและแก้ปัญหำด้ำนกำรเกษตร 

เร่ือง ข้ำวคุณภำพครบวงจร ต่อกำรประชุมสภำเกษตรกรจังหวัดรำชบุรี

ขั้นตอนที่ 2 ประสำนกับเกษตรกรที่ประสงค์จะน ำข้ำวไปปลูกในพ้ืนที่กำรเกษตรของ

ตนเอง  และจัดท ำข้อมูลกำรท ำกำรเกษตรของเกษตรกร

ขั้นตอนที่ 3 ประชุมช้ีแจงแนวกำรด ำเนินงำนโครงกำรขับเคลื่อนกำรพัฒนำและ

แก้ปัญหำด้ำนกำรเกษตร เร่ือง ข้ำวคุณภำพครบวงจร พร้อมกับแนะน ำวิธีกำรเพำะปลูกข้ำว โดยใช้

นวัตกรรมกำรผลติ ข้ำวสำยพันธุ์กลำยจำกเทคโนโลยีล ำไอออนพลังงำนต่ ำของมหำวิทยำลัยเชียงใหม่

ขั้นตอนที่ 4 เกษตรกรน ำเมล็ดพันธุ์ข้ำวไปเพำะปลูก โดยมีเจ้ำหน้ำที่ส ำนักงำน

สภำเกษตรกรจังหวัดรำชบุรี แนะน ำและให้ค ำปรึกษำในกำรผลิตข้ำวคุณภำพครบวงจรจนถึง

กระบวนกำรเก็บเกี่ยว

ขั้นตอนที่ 5 ด ำเนนิกำรติดตำมประเมินผล สรุปผลกำรด ำเนินกำร
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ขั้นตอนที่ กจิกรรมตามแผนการด าเนนิงาน

ผลการด าเนนิงาน

ด ำเนินกำร

แล้ว

อยู่

ระหวำ่ง

ด ำเนินกำร

ยังไม่

ด ำเนินกำร

1 เสนอขออนุมัติโครงกำรขับเคลื่อนกำรพัฒนำและ

แก้ปัญหำด้ำนกำรเกษตร เร่ือง ข้ำวคุณภำพครบ

วงจร ต่อกำรประชุมสภำเกษตรกรจังหวัดรำชบุรี

√

2 ประสำนกับเกษตรกรที่ประสงค์จะน ำขำ้วไปปลูกใน

พ้ืนที่กำรเกษตรของตนเอง  และจัดท ำข้อมูลกำร

ท ำกำรเกษตรของเกษตรกร

√

3 ประชุมชีแ้จงแนวกำรด ำเนินงำนโครงกำรขับเคลื่อน

กำรพัฒนำและแก้ปัญหำดำ้นกำรเกษตร เร่ือง ข้ำว

คุณภำพครบวงจร พร้อมกับแนะน ำวิ ธีกำร

เพำะปลูกข้ำว โดยใช้นวัตกรรมกำรผลิตข้ำวสำย

พันธุ์กลำยจำกเทคโนโลยีล ำไอออนพลังงำนต่ ำของ

มหำวิทยำลัยเชียงใหม่

√

4 เกษตรกรน ำเมล็ดพันธุ์ข้ำวไปเพำะปลูก โดยมี

เจ้ำหน้ำที่ส ำนักงำนสภำเกษตรกรจังหวัดรำชบุรี 

แนะน ำและให้ค ำปรึกษำในกำรผลิตข้ำวคุณภำพ

ครบวงจรจนถงึกระบวนกำรเก็บเกี่ยว

√

5 ด ำ เ นินกำรติดตำมประ เมินผล ส รุปผลกำร

ด ำเนนิกำร

√

ผลการด าเนนิกิจกรรม
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ตัวชี้วัดความส าเร็จของ

กิจกรรม
หน่วยนับ

เป้าหมาย

ของกจิกรรม

ผลการ

ด าเนนิงาน

ของกจิกรรม

ผลการด าเนนิงาน

เปรยีบเทียบกับ

เป้าหมาย

เกษตรกรที่เพำะปลูกข้ำว 

โดยใช้นวัตกรรมกำรผลิต

ข้ำวสำยพันธุ์กลำยจำก

เ ท ค โ น โ ล ยี ล ำ ไ อ อ อ น

พลังงำนต่ ำของมหำวิทยำ 

ลั ย เ ชี ยง ใหม่ มี ผลผลิ ต

เพ่ิมขึ้น ร้อยละ 10

ร้อยละ 10 สำยพันธุ์ 

OSSY-23

ผลผลิตเพ่ิมขึ้น

ร้อยละ 11.90

 เป็นไปตำม
เป้ำหมำย

 สูงกว่ำเป้ำหมำย

 ต่ ำกว่ำเป้ำหมำย
สำยพันธุ์ 

FRK 10-1 

ผลผลิตเพ่ิมขึ้น

ร้อยละ 15.73

การประเมินผล

เกษตรกรที่เพำะปลูกข้ำว 

โดยใช้นวัตกรรมกำรผลิต

ข้ำวสำยพันธุ์กลำยจำก

เ ท ค โ น โ ล ยี ล ำ ไ อ อ อ น

พลังงำนต่ ำของมหำวิทยำ 

ลัยเชียงใหม่ สำมำรถลด

ต้นทุนกำรผลิตได้ ร้อยละ 

10 

ร้อยละ 10 สำยพันธุ ์

OSSY-23

ต้นทุนลดลง

ร้อยละ 11.27

 เป็นไปตำม
เป้ำหมำย

 สูงกว่ำเป้ำหมำย

 ต่ ำกว่ำเป้ำหมำย
สำยพันธุ ์

FRK 10-1 

ต้นทุนลดลง

ร้อยละ 13.24

ปัญหาอุปสรรค  และแนวทางแก้ไข

ปัญหำอุปสรรค : แปลงเพำะปลูกข้ำวสำยพันธุ์กลำยจำกเทคโนโลยีล ำไอออนพลังงำน
ต่ ำหลำยรำยประสบกับปัญหำน้ ำท่วมแปลงปลูก ท ำให้มีอุปสรรคต่อกำรเก็บเกี่ยวผลผลิต และในพื้นที่
ปลูกบำงส่วนไม่สำมำรถเก็บเกี่ยวผลผลิตได้เลย เนื่องจำกช่วงเวลำที่ใกล้เก็บเกี่ยวพื้นที่จังหวัดรำชบุรี
ประสบกับลมมรสุมเข้ำท ำให้ฝนตกอยำ่งตอ่เนื่องเป็นระยะเวลำนำน

แนวทำงกำรแก้ไขปัญหำ : ข้ำวสำยพันธุ์กลำยจำกเทคโนโลยีล ำไอออนพลังงำนต่ ำที่
สภำเกษตรกรจังหวัดรำชบุรทีี่น ำส่งเสริมให้เกษตรกรจังหวัดรำชบุรไีด้เพำะปลูกนั้น เป็นข้ำวที่มีศักยภำพ
ในกำรฟ้ืนตัวหำกน้ ำท่วมขังในช่วงเวลำก่อนข้ำวออกรวง ท ำให้ผลผลิตไม่ได้เสียหำยอย่ำงสิ้นเชิงดั่งเช่น
ข้ำวสำยพันธุ์อื่นๆ ประกอบกับกำรเพำะปลูกสำยพันธุ์กลำยจำกเทคโนโลยีล ำไอออนพลังงำนต่ ำ ใช้
ต้นทุนกำรผลิตต่ ำ เกษตรกรจึงเสียหำยไม่มำกหำกเทียบกับกำรปลูกข้ำวสำยพันธุ์ปกติ อย่ำงไรก็ตำม
กำรปลูกข้ำวในฤดูกำลต่อไป เกษตรกรและส ำนักงำนสภำเกษตรกรจังหวัดรำชบุรีต้องวำงแผนกำร
เพำะปลูกให้มีควำมเหมำะสมกับชว่งสภำวะอำกำศมำกยิ่งขึ้น
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ไร่ งาน สายพันธ์กลาย สายพันธ์ุเดิม สายพันธ์กลาย
นายจรูญ เหลือหลาย 1 หมู ่8 ต.จอมประทัด อ.วัดเพลง จ.ราชบุรี 6 สุพรรณบุรี 1 760 820 4,600 3,600
นายวันไชย เติมต่อ 2/3 หมู ่5 ต.จอมประทัด อ.วัดเพลง จ.ราชบุรี 30 สุพรรณบุรี 1 740 800 4,000 3,800
นายชูศักด์ิ หอมรส 72 หมู ่6 ต.จอมประทัด อ.วัดเพลง จ.ราชบุรี 16 สุพรรณบุรี 1 720 800 3,800 3,000

นางพรอ าไพ น่วมนา 13 หมู ่8 ต.จอมประทัด อ.วัดเพลง จ.ราชบุรี 11 สุพรรณบุรี 1 750 800 4,500 3,000
นายมานะชัย พงษ์ประยูร 11 หมู ่8 ต.จอมประทัด อ.วัดเพลง จ.ราชบุรี 15 สุพรรณบุรี 1 780 820 4,566 3,000

นางสุรินทร เผือกหอม 22 หมู ่8 ต.จอมประทัด อ.วัดเพลง จ.ราชบุรี 15 สุพรรณบุรี 1 750 820 4,600 4,000
นางสาหร่าย อนุรัตน์ 17 หมู ่8 ต.จอมประทัด อ.วัดเพลง จ.ราชบุรี 12 สุพรรณบุรี 1 700 890 4,000 3,500

นางเนาวรัตน์ ประดับไทย 5 หมู ่8 ต.จอมประทัด อ.วัดเพลง จ.ราชบุรี 13 สุพรรณบุรี 1 720 920 4,300 4,500
นายสนอง ทองจาด 6 หมู ่8 ต.จอมประทัด อ.วัดเพลง จ.ราชบุรี 20 ปทุมธาน ี1 850 900 3,800 3,800
นายอารีย์  ราชสิงโต 28 หมู ่8 ต.จอมประทัด อ.วัดเพลง จ.ราชบุรี 13 สุพรรณบุรี 1 800 880 4,000 3,500
นายวิรัตน์ โพธ์ิพระ 42 หมู ่8 ต.จอมประทัด อ.วัดเพลง จ.ราชบุรี 5 สุพรรณบุรี 1 700 950 4,200 4,200

นายสมพงษ์ เหลือหลาย 25 หมู ่8 ต.จอมประทัด อ.วัดเพลง จ.ราชบุรี 12 สุพรรณบุรี 1 700 950 4,200 4,200
นายอารมณ์ รุ่งอรุณ 11/2 หมู ่7 ต.เจดีย์หัก อ.เมอืง จ.ราชบุรี 21 ปทุมธาน ี1 700 700 4,000 4,000

นายคม ทองพูล 13 ต.หน้าเมอืง อ.เมอืง จ.ราชบุรี 5 กข 43 500 400 4,000 3,500
นายประวัติ ปรีเปรมโอษฐ 16 หมู ่2 ต.หินกอง อ.เมอืง จ.ราชบุรี 14 ปทุมธาน ี1 700 700 4,000 3,500

นายมงคล สวัสดี 34 หมู ่6 ต.หนองกลางนา อ.เมอืง จ.ราชบุรี 20 ปทุมธาน ี1 650 700 4,100 4,000
นายชาลี ฉิมพาลี 33/1 หมู ่3 ต.หนองกลางนา อ.เมอืง จ.ราชบุรี 24 ปทุมธาน ี1 680 น  าท่วม 4,100 น  าท่วม
รวม 17 ราย 3 องค์กรเกษตรกร 246 717.6 803.125 4,163 3,694

ข้อมูลการเพาะปลูกข้าวสายพันธ์ุกลายจากเทคโนโลยีไอออนพลังงานต ่า ฤดูกาลผลิตปี 2563 ฤดูนาปี

จังหวัด 
ราชบุรี 
ข้าวขาว

OSSY-23 
ฤดูนาปี

พันธ์ุข้าว
ต้นทุนการผลิตเฉลี ย 

(บาท/ไร่)
พ้ืนที ปลูก

ที อยู่เกษตรกรชื อเกษตรกร
จ่านวนผลผลิตที ได้

 (กก./ไร่)

สายพันธ์ุเดิม

เพ่ิมขึ นร้อยละ 11.90 ลดลงร้อยละ 11.27

ไร่ งาน สายพันธ์กลาย สายพันธ์ุเดิม สายพันธ์กลาย
นายชาลี ฉิมพาลี 33/1 หมู ่3 ต.หนองกลางนา อ.เมอืง จ.ราชบุรี 10 ปทุมธาน ี1 800 700 4,100 3,500

นายโสพล สีกุหลาบ 9 หมู ่5 ต.เขาแร้ง อ.เมอืง จ.ราชบุรี 9 ปทุมธาน ี1 700 750 4,500 4,000
นายมลิ พุทธิจุณ 24 หมู ่7 ต.เกาะศาลพระ อ.วัดเพลง จ.ราชบุรี 8 1 กข 79 1,000 720 3,500 3,000

นายวิเชียร พวงทอง 50/1 หมู ่2 ต.รางบัว อ.จอมบึง จ.ราชบุรี 5 ขาวดอกมะลิ 400 น  าท่วม 4,000 น  าท่วม

รวม 4 ราย 3 องค์กรเกษตรกร 32 1 625 723.33 4,025 3,500

เพ่ิมขึ นร้อยละ 15.73 ลดลงร้อยละ 13.24

ข้าวหอม
Frk-10-1 
ฤดูนาปี

ข้อมูลการเพาะปลูกข้าวสายพันธ์ุกลายจากเทคโนโลยีไอออนพลังงานต ่า ฤดูกาลผลิตปี 2563 ฤดูนาปี

พันธ์ุข้าว
ต้นทุนการผลิตเฉลี ย 

(บาท/ไร่)
พ้ืนที ปลูก

ที อยู่เกษตรกรชื อเกษตรกร
จ่านวนผลผลิตที ได้

 (กก./ไร่)

สายพันธ์ุเดิม
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ภาพประกอบกจิกรรมใน

โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาและแก้ปัญหาด้านการเกษตร เรื่อง ข้าวคุณภาพครบวงจร
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2.3.3 โครงกำรเพิ่มประสิทธิภำพกำรผลิตมะนำวโดยใช้นวัตกรรมกำรเกษตร
ท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

ระยะเวลาการด าเนนิงานโครงการ ระหว่ำงเดอืนตุลำคม 2563 – เดอืนกันยำยน 2564

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพ่ือถ่ำยทอดนวัตกรรมอนุภำคนำโนซิงค์ออกไซด์ในกำรเพ่ิมประสิทธิภำพกำรผลิต

มะนำวให้กับเกษตรกร ให้เกษตรกรสำมำรถแก้ไขปัญหำโรคแคงเกอร์ รวมถึงกำรลดต้นทุน เพ่ิม

คุณภำพ

2. เพ่ือให้กลุ่มมะนำวแปลงใหญ่อ ำเภอด ำเนนิสะดวก เป็นต้นแบบในใช้นวัตกรรมอนุภำค

นำโนซิงค์ออกไซด์ในกำรปลูกมะนำวแก่เกษตรกรรำยอื่นๆต่อไป

เป้าหมาย

กลุ่มแปลงใหญ่มะนำวต ำบลดอนกรวย

ขั้นตอนการด าเนนิงาน

ขั้นตอนที่ 1 เสนอขออนุมัติ โครงกำรเพ่ิมประสทิธิภำพกำรผลิตมะนำวโดยใช้นวัตกรรม

กำรเกษตรที่เป็นมติรกับสิ่งแวดล้อม ต่อกำรประชุมสภำเกษตรกรจังหวัดรำชบุรี

ขั้นตอนที่ 2 ประสำนกับวิทยำลัยนำโนเทคโนโลยีพระจอมเกล้ำลำดกระบัง สถำบัน

เทคโนโลยีพระจอมเกล้ำเจ้ำคุณทหำรลำดกระบัง ผู้น ำกลุ่มมะนำวแปลงใหญ่อ ำเภอด ำเนินสะดวก เพ่ือ

หำรอืถึงแนวทำงกำรด ำเนินงำน

ขั้นตอนที่ 3 เกษตรกรสมำชิกกลุ่มแปลงใหญ่มะนำวต ำบลดอนกรวยน ำนวัตกรรม

อนุภำค นำโนซิงค์ออกไซด์ไปใช้ในกำรเพ่ิมประสิทธิภำพกำรผลิตมะนำวเป็นต้นแบบในแก่เกษตรกรรำย

อื่นๆต่อไป

ขั้นตอนที่ 4 ติดตำมกำรด ำเนินงำนของเกษตรกรต้นแบบกำรใช้นวัตกรรมอนุภำคนำโน 

ซิงค์ออกไซด์ในกำรปลูกมะนำว พร้อมทั้งสรุปผลกำรด ำเนินงำนโครงกำรฯ
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ขั้นตอนที่ กจิกรรมตามแผนการด าเนนิงาน

ผลการด าเนินงาน

ด ำเนินกำร

แล้ว

อยู่

ระหว่ำง

ด ำเนินกำร

ยังไม่

ด ำเนินกำร

1 เสนอขออนุมัติ โครงกำรเพ่ิมประสทิธิภำพกำรผลิต

มะนำวโดยใช้นวัตกรรมกำรเกษตรที่เป็นมิตรกับ

สิ่งแวดล้อม ต่อกำรประชุมสภำเกษตรกรจังหวัด

รำชบุรี

√

2 ประสำนกับวิทยำลัยนำโนเทคโนโลยีพระจอมเกล้ำ

ลำดกระบัง สถำบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้ำเจ้ำ

คุณทหำรลำดกระบัง ผู้น ำกลุ่มมะนำวแปลงใหญ่

อ ำเภอด ำเนินสะดวก เพ่ือหำรือถึงแนวทำงกำร

ด ำเนนิงำน

√

3 เกษตรกรสมำชิกกลุ่มแปลงใหญ่มะนำวต ำบลดอน

กรวยน ำนวัตกรรมอนุภำคนำโนซิงค์ออกไซด์ไปใช้

ในกำรเพ่ิมประสิทธิภำพกำรผลิตมะนำวเป็น

ต้นแบบในแก่เกษตรกรรำยอื่นๆต่อไป

√

4 ติดตำมกำรด ำเนินงำนของเกษตรกรต้นแบบกำรใช้

นวัตกรรมอนุภำคนำโนซิงค์ออกไซด์ในกำรปลูก

มะนำว พร้อมทั้งสรุปผลกำรด ำเนินงำนโครงกำรฯ

√

ผลการด าเนนิกิจกรรม
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ตัวชี้วัดความส าเร็จของ

กิจกรรม

หน่วย

นับ

เป้าหมาย

ของกจิกรรม

ผลการ

ด าเนนิงาน

ของกจิกรรม

ผลการด าเนนิงาน

เปรยีบเทียบกับ

เป้าหมาย

มีเกษตรกรน าอนุภาคนาโน

ซิ งค์ ออก ไซด์ ไป ใ ช้ เ ป็ น

ต้นแบบในการปลูกมะนาว 

จ านวน 1 ราย

รำย 1 3  เป็นไปตำม
เป้ำหมำย

 สูงกว่ำเป้ำหมำย

 ต่ ำกว่ำเป้ำหมำย
เกษตรกรผู้ปลู กมะนาว 

ส า ม า ร ถ ร ว ม ก ลุ่ ม ขึ้ น

ทะเบียนองค์กรเกษตรกร

กับส านักงานสภาเกษตรกร

จังหวัดราชบุรี ได้ 1 องค์กร

องค์กร 1 1  เป็นไปตำม
เป้ำหมำย

 สูงกว่ำเป้ำหมำย

 ต่ ำกว่ำเป้ำหมำย

การประเมินผล

ปัญหาอุปสรรค  และแนวทางแก้ไข

ปัญหำอุปสรรค : แม้ว่ำกำรใช้นวัตกรรมอนุภำคนำโนซิงค์ออกไซด์ในกำรปลูกมะนำว
ของเกษตรกรกลุ่มแปลงใหญ่มะนำวต ำบลดอนกรวย จะเป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ ท ำให้เกษตรกร
สำมำรถลดต้นทุน และเพ่ิมผลผลติให้มะนำวได้เป็นอย่ำงดี อย่ำงไรก็ตำมอนุภำคนำโนซิงค์ออกไซด์ไม่มี
จัดจ ำหน่ำยในร้ำนค้ำปัจจัยกำรผลิตทำงกำรเกษตรทั่วไป ท ำให้ต้องไปติดต่อขอซื้อจำกวิทยำลัยนำโน
เทคโนโลยีพระจอมเกลำ้ลำดกระบัง สถำบันเทคโนโลยีพระจอมเกลำ้เจ้ำคุณทหำรลำดกระบัง เท่ำน้ัน 

แนวทำงกำรแกไ้ขปัญหำ : เกษตรกรได้รวบรวมเงินเพ่ือไปซื้ออนุภำคนำโนซิงค์ออกไซด์
จำกวิทยำลัยนำโนเทคโนโลยีพระจอมเกล้ำลำดกระบัง สถำบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้ำเจ้ำคุณทหำร
ลำดกระบัง คร้ังละจ ำนวนมำก โดยให้นำยยุทธพยงค์ โล่เกียรติคุณ ประธำนกลุ่มแปลงใหญ่มะนำว
ต ำบลดอนกรวย เป็นประสำนงำนและซือ้มำแจกจ่ำยให้กับเกษตรกรผู้ใช้ต่อไป
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ภาพประกอบกิจกรรมใน

โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลติมะนาว

โดยใช้นวัตกรรมการเกษตรท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
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2.4 การเสนอแผนพัฒนาเกษตรกรรมระดับจงัหวัดต่อสภาเกษตรกรแห่งชาติ
เพื่อบูรณาการเป็นแผนแม่บทเสนอต่อคณะรัฐมนตรี

ความเป็นมา

ตำมพระรำชบัญญั ติสภำ เกษตรกรแห่ งชำ ติ พ .ศ .2553 ก ำหนดให้                             
สภำเกษตรกรแห่งชำติมีอ ำนำจหน้ำที่มำตรำ 11(4) เสนอแผนแม่บทต่อคณะรัฐมนตรี และก ำหนดให้
สภำเกษตรกรจังหวัด มีอ ำนำจหน้ำที่ตำมมำตรำ 33(4) เสนอแผนพัฒนำเกษตรกรรมระดับจังหวัดต่อ
สภำเกษตรกรแห่งชำตเิพ่ือบูรณำกำรเป็นแผนแม่บทเสนอต่อคณะรัฐมนตรี

วัตถุประสงค์
1. เพ่ือสนับสนุนสิทธิและกำรมีส่วนร่วมของเกษตรกรในกำรก ำหนด

นโยบำยและกำรวำงแผนพัฒนำเกษตรกรรมอย่ำงเป็นระบบ

2. เพ่ือให้กำรด ำเนนิกำรในกำรพัฒนำภำคเกษตรให้ตรงตำมเป้ำหมำย 
มีกำรใช้งบประมำณได้อยำ่งมีประสิทธิภำพ

กรอบการด าเนนิงาน
ในกำรจัดท ำแผนแม่บทเพ่ือพัฒนำเกษตรกรรม จะต้องมีกระบวนด ำเนินงำนที่มี

กรอบและขั้นตอนกำรด ำเนินงำนที่เป็นระบบชัดเจน เช่ือมโยงในทุกระดับและต้องมีสำระส ำคัญ                   
11 ประเด็น ดังต่อไปนี้

1. กำรพัฒนำศักยภำพ กำรส่งเสริม และสนับสนุนกำรรวมกลุ่มของ
เกษตรกร องค์กรเกษตรกร กลุ่มเกษตรกร และยุวเกษตรกร ตำมแนวปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง

2. กำรสง่เสริมกำรพัฒนำ กำรคุ้มครองพืน้ที่เกษตรกรรม และกำรกำร
แก้ไขปัญหำดินและที่ดินโดยส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิเกษตรกรให้มีกรรมสิทธิ์หรือสิทธิในที่ดินเพ่ือ
ประกอบเกษตรกรรมของตนเองอย่ำงทั่วถึง

3. กำรสร้ำงควำมเป็นธรรมด้ำนรำคำผลผลิตทำงเกษตรกรรม                        
โดยค ำนึงถึงกำรส่งเสริมให้สินค้ำเกษตรได้รับผลตอบแทนสูง

4. กำรพัฒนำแหล่งน้ ำและจัดระบบชลประทำนเพ่ือเกษตรกรรม
5. กำรอนุรักษ์ กำรฟ้ืนฟูและกำรใช้ประโยชน์จำกทรัพยำกรธรรมชำติ

สิ่งแวดล้อมและควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพเพ่ือกำรเกษตร
6. กำรค้นคว้ำวิจัยและพัฒนำภูมิปัญญำ พันธุกรรมพืชและสัตว์ท้องถิ่น 

นวัตกรรมเทคโนโลยีที่เหมำะสมและกำรถ่ำยทอดองค์ควำมรู้ที่ได้จำกกำรค้นคว้ำวิจัยและพัฒนำ                         
เพ่ือประโยชน์ทำงเกษตรกรรมและเกษตรอุตสำหกรรม

2.4.1 โครงกำรจัดท ำแผนพัฒนำเกษตรกรรมจังหวัดรำชบุรี (พ.ศ.2565-
2569) ประจ ำปีงบประมำณ 2564
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7. กำรเสนอแนะแนวทำงในกำรเข้ำถึงแหล่งทุนและกำรแก้ไขปัญหำหนี้สินของ
เกษตรกร

8. กำรส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิเกษตรกรและกำรเพ่ิมสิทธิและบทบำทของ
เกษตรกรที่เกี่ยวข้องกับกำรท ำกนิและกำรเขำ้ถงึแหล่งทรัพยำกรที่จ ำเป็นต่อกำรเกษตร

9. กำรสร้ำงเครือข่ำยองค์กรเกษตรกรเช่ือมโยงและพัฒนำควำมร่วมมือในด้ำน
กำรผลติทำงเกษตรกรรม กำรแปรรูป กำรตลำด และกำรบรโิภคเพ่ือกำรยังชีพระหว่ำงเครือข่ำยองค์กร
เกษตรกรกับภำครัฐและภำคเอกชน

10. กำรสนับสนุนส่งเสริมกำรให้กำรศึกษำ อบรม ถ่ำยทอดควำมรู้
เทคโนโลยีด้ำนกำรเกษตรกรรมและกำรจัดกำร แก่เกษตรกรและยุวเกษตรกร

11. กำรปรับปรุงกำรบรหิำรจัดกำรกองทุนที่เกี่ยวกับกำรเกษตรที่มีอยู่
ให้สำมำรถรองรับกำรช่วยเหลือเกษตรกรอย่ำงครบวงจรและกำรซ้ ำซ้อน รวมถึงกำรจัดต้ังกองทุนเพ่ือ
วัตถุประสงค์ดังกล่ำว

สภำเกษตรกรจังหวัดรำชบุรี จึงจัดท ำโครงกำรจัดท ำแผนพัฒนำเกษตรกรรม
จังหวัดรำชบุร(ีพ.ศ.2565-2569) ประจ ำปีงบประมำณ 2564 โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือรวบรวมข้อมูล
และวิเครำะห์ข้อมูล โดยผ่ำนกระบวนกำรมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสีย ของทุกภำคีเครือข่ำย เพ่ือน ำมำ
เช่ือมโยงกับแผนแม่บทพัฒนำเกษตรกรรมแห่งชำติ ตำมมำตรำ 41 แห่งพระรำชบัญญัติสภำเกษตรกร
แห่งชำต ิพ.ศ.2553

ส านักงานสภาเกษตรกรจังหวัดราชบุรี ได้จัดประชุมจัดท าแผนเกษตรกรรม
ระดับจังหวัดดังนี้ 

ส ำนักงำนสภำเกษตรกรจังหวัดรำชบุรี จัดประชุมจัดท ำแผนเกษตรกรรมระดับ
จังหวัด อ ำเภอวัดเพลง จังหวัดรำชบุรี  เมื่อวันที่ 22 มกรำคม 2564 ณ ห้องประชุมส ำนักงำนเกษตรกร
อ ำเภอวัดเพลง โดยมี นำยณฤทธิ์  บุญชัย เกษตรและสหกรณ์จังหวัดรำชบุรี เข้ำร่วมประชุม และ                              
นำยไพโรจน์ พจนำท สมำชิกสภำเกษตรกรอ ำเภอวัดเพลง เป็นประธำนในที่ประชุม เพ่ือพิจำรณำปัญหำ
ดำ้นกำรเกษตรของอ ำเภอวัดเพลง ซึ่งไดป้ระสบปัญหำแมลงศัตรูพืช

ส ำนักงำนสภำเกษตรกรจังหวัดรำชบุรี จัดประชุมจัดท ำแผนพัฒนำเกษตรกรรม
ระดับจังหวัด อ ำเภอบ้ำนคำ จังหวัดรำชบุรี  เมื่อวันที่ 26 มกรำคม 2564 ณ ที่ท ำกำรผู้ใหญ่บ้ำน หมู่ 4 
ต ำบลบ้ำนคำ อ ำเภอบ้ำนคำ จังหวัดรำชบุรี โดยมีเจ้ำหน้ำที่ของส ำนักงำนเกษตรและสหกรณ์จังหวัดรำชบุรี 
เข้ำร่วมประชุม และนำยพิเชษฐ พ่วงแจงงำม สมำชิกสภำเกษตรกรอ ำเภอบ้ำนคำ เป็นประธำนในที่ประชุม ใน
ที่ประชุมได้หำรือพิจำรณำปัญหำด้ำนกำรเกษตรของอ ำเภอบ้ำนคำ ได้ประสบปัญหำเร่ืองกำรจัดกำร
แหลง่น้ ำเพื่อกำรเกษตร
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ส ำนักงำนสภำเกษตรกรจังหวัดรำชบุรี จัดประชุมจัดท ำแผนพัฒนำเกษตรกรรม

ระดับจังหวัด อ ำเภอจอมบึง จังหวัดรำชบุรี  เมื่อวันที่ 9 กุมภำพันธ์ 2564 ณ ห้องประชุมส ำนักงำนเกษตร
อ ำเภอจอมบึง จังหวัดรำชบุรี โดยมีนำยปัญญำ  ถ้ ำแก้ว สมำชิกสภำเกษตรกรอ ำเภอจอมบึง เป็นประธำน      
ในที่ประชุม ในที่ประชุมได้หำรือพิจำรณำปัญหำด้ำนเกษตรของอ ำเภอจอมบึง ซึ่งพื้นที่อ ำเภอจอมบึง
ประสบปัญหำเร่ืองแหล่งน้ ำสำธำรณประโยชน์ที่ตื้นเขิน โดยผู้แทนได้เสนอให้ทำงส ำนักงำนสภำ
เกษตรกรจังหวัดรำชบุร ีประสำนเรื่องไปยังหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง

ส ำนักงำนสภำเกษตรกรจังหวัดรำชบุรี จัดประชุมจัดท ำแผนพัฒนำเกษตรกรรม
ระดับจังหวัด อ ำเภอบำงแพ จังหวัดรำชบุรี  เมื่อวันที่ 23 กุมภำพันธ์ 2564  ณ ที่ท ำกำรกลุ่มวิสำหกิจ
ชุมชน กลุ่มเกษตรพอเพียง ต ำบลดอนคำ อ ำเภอบำงแพ จังหวัดรำชบุรี โดยมีนำยจรัล  อรุณคีรีวัฒน์
สมำชิกสภำเกษตรกรอ ำเภอบำงแพ เป็นประธำนในที่ประชุม โดยในที่ประชุมได้หำรือพิจำรณำปัญหำ
ด้ำนกำรเกษตรของอ ำเภอบำงแพ โดยพ้ืนที่อ ำเภอบำงแพประสบปัญหำเร่ืองกุ้ง ซึ่งเป็นผลกระทบจำก
ตลำดกุ้งปิด(ช่วงสถำนกำรณโ์ควิท-19 ระบำด) ท ำให้เกษตรกรไมม่ีแหลง่จ ำหน่ำยกุ้ง โดยผู้แทนได้เสนอ
ให้ทำงส ำนักงำนสภำเกษตรกรจังหวัดรำชบุร ีประสำนเรื่องไปยังหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง

ส ำนักงำนสภำเกษตรกรจังหวัดรำชบุรีจัดประชุมจัดท ำแผนพัฒนำเกษตรกรรม
ระดับจังหวัด อ ำเภอปำกท่อ จังหวัดรำชบุรี เมื่อวันที่ 2 มีนำคม 2564 ณ ห้องประชุมส ำนักงำนเกษตร
อ ำเภอปำกท่อ จังหวัดรำชบุร ีโดยมีนำยจำก รวมศลิป ์สมำชิกสภำเกษตรกรอ ำเภอปำกท่อ เป็นประธำน
ในที่ประชุม โดยในที่ประชุมไดห้ำรือพิจำรณำปัญหำด้ำนเกษตรของอ ำเภอปำกท่อโดยพื้นที่อ ำเภอปำกท่อ
ประสบปัญหำเร่ืองตำรำงกำรเปิด-ปิดน้ ำเพ่ือกำรเกษตร โดยผู้แทนได้เสนอให้ทำงส ำนักงำนสภำ
เกษตรกรจังหวัดรำชบุร ีประสำนเรื่องไปยังหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง

ส ำนักงำนสภำเกษตรกรจังหวัดรำชบุรีจัดประชุมจัดท ำแผนพัฒนำเกษตรกรรม
ระดับจังหวัด อ ำเภอด ำเนินสะดวก จังหวัดรำชบุรี เมื่อวันที่ 11มีนำคม 2564 ณ ห้องประชุมส ำนักงำน
เกษตรอ ำเภอด ำเนินสะดวก จังหวัดรำชบุรี โดยมีนำยยุทธพยงค์ โล่เกียรติคุณ สมำชิกสภำเกษตรกร
อ ำเภอด ำเนินสะดวก เป็นประธำนในที่ประชุม โดยในที่ประชุมได้หำรือพิจำรณำปัญหำด้ำนกำรเกษตร
ของอ ำเภอด ำเนินสะดวก โดยพ้ืนที่อ ำเภอด ำเนินสะดวก ปัญหำวัชพืชในล ำคลอง และกำรปล่อย                      
ส่ิงปฏิกูล น้ ำเสีย กำรทิ้งขยะลงคลอง โดยผู้แทนได้เสนอให้ทำงส ำนักงำนสภำเกษตรกรจังหวัดรำชบุรี 
ประสำนเรื่องไปยังหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง

ส ำนักงำนสภำเกษตรกรจังหวัดรำชบุรีจัดประชุมจัดท ำแผนพัฒนำเกษตรกรรม
ระดับจังหวัด อ ำเภอบ้ำนโป่ง จังหวัดรำชบุรี เมื่อวันที่ 16มีนำคม 2564 ณ ห้องประชุมองค์กำรบริหำร
ส่วนต ำบลปำกแรต อ ำเภอบ้ำนโป่ง จังหวัดรำชบุรี โดยมีนำยสุทิน ชฎำด ำ ประธำนสภำเกษตรกรจังหวัด
รำชบุร ีเป็นประธำนในที่ประชุมโดยในที่ประชุมได้หำรือพิจำรณำปัญหำด้ำนเกษตรของอ ำเภอบ้ำนโป่ง
โดยพ้ืนที่อ ำเภอบ้ำนโป่ง ประสบปัญหำเร่ืองคลองตื้นเขิน น้ ำเน่ำเสีย ซึ่งผู้แทนได้เสนอให้ทำงส ำนักงำน
สภำเกษตรกรจังหวัดรำชบุร ีประสำนเรื่องไปยังหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง
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ส ำนักงำนสภำเกษตรกรจังหวัดรำชบุรีจัดประชุมจัดท ำแผนพัฒนำ
เกษตรกรรมระดับจังหวัด อ ำเภอสวนผึ้ง จังหวัดรำชบุรี เมื่อวันที่ 18 มีนำคม 2564 ณ ห้องประชุม
ส ำนักงำนเกษตรกรอ ำเภอสวนผึ้ง  จังหวัดรำชบุรี โดยมี นำยสุเทพ เพรชนิล สมำชิกสภำเกษตรกร
อ ำเภอสวนผึ้ง เป็นประธำนในที่ประชุม โดยในที่ประชุมได้หำรือพิจำรณำปัญหำด้ำนเกษตรของอ ำเภอ
สวนผึ้ง โดยพ้ืนที่อ ำเภอสวนผึง้ ประสบปัญหำขำดแคลนน้ ำเพ่ือกำรเกษตร และมีควำมประสงค์ต้องกำร
ขุดเจำะน้ ำบำดำลในพ้ืนที่ เพ่ือจัดหำแหล่งน้ ำบำดำลให้กลุ่มเกษตรกร มีน้ ำใช้ท ำกำรเกษตรอย่ำง
เพียงพอในช่วงฤดูแล้งหรือฝนทิ้งช่วง โดยผู้แทนได้เสนอให้ทำงส ำนักงำนสภำเกษตรกรจังหวัดรำชบุรี 
ประสำนเรื่องไปยังหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง

ส ำนักงำนสภำเกษตรกรจังหวัดรำชบุรีจัดประชุมจัดท ำแผนพัฒนำ
เกษตรกรรมระดับจั งหวั ด อ ำ เภอโพธำรำม จั งหวั ดรำชบุ รี  เมื่ อวั นที่  19 มี นำคม 2564
ณ ห้องประชุมส ำนักงำนเกษตรกรอ ำเภอโพธำรำม  จังหวัดรำชบุรี โดยมี นำยสมบูรณ์ แป้นกลัด 
สมำชิกสภำเกษตรกรอ ำเภอโพธำรำม เป็นประธำนในที่ประชุม โดยในที่ประชุมได้หำรือพิจำรณำปัญหำ
ด้ำนเกษตรของอ ำเภอโพธำรำม โดยพ้ืนที่อ ำเภอโพธำรำม ประสบปัญหำขำดแคลนน้ ำเพ่ือกำรเกษตร 
และมีควำมประสงค์ต้องกำรขุดเจำะน้ ำบำดำล(บำงต ำบล)โดยใช้เคร่ืองสูบน้ ำพลังงำนโซล่ำเซล
โดยผู้แทนได้เสนอให้ทำงส ำนักงำนสภำเกษตรกรจังหวัดรำชบุรี ประสำนเร่ืองไปยังหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง

ส ำนักงำนสภำเกษตรกรจังหวัดรำชบุรีจัดประชุมจัดท ำแผนพัฒนำ
เกษตรกรรมระดับจังหวัด อ ำเภอเมือง จังหวัดรำชบุรี เมื่อวันที่ 25 มีนำคม 2564 ณ ห้องประชุม
ส ำนักงำนสภำเกษตรกรจังหวัดรำชบุรี โดยมี นำยไชยวิทย์  บัวงำม สมำชิกสภำเกษตรกรอ ำเภอเมือง 
เป็นประธำนในที่ประชุม โดยในที่ประชุมได้หำรือพิจำรณำปัญหำด้ำนเกษตรของอ ำเภอเมืองโดยพ้ืนที่
อ ำเภอเมือง ประสบปัญหำขำดแคลนน้ ำเพ่ือกำรเกษตร และคูคลองตื้นเขิน ประตูเปิด-ปิดน้ ำช ำรุด                    
โดยผู้แทนได้เสนอให้ทำงส ำนักงำนสภำเกษตรกรจังหวัดรำชบุร ีประสำนเรื่องไปยังหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง
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ภาพประกอบ
การจัดประชุมจัดท าแผนเกษตรกรรมระดับจังหวัดราชบุรี
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ภาพประกอบ
การจัดประชุมจัดท าแผนเกษตรกรรมระดับจังหวัดราชบุรี
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ภาพประกอบ
การจัดประชุมจัดท าแผนเกษตรกรรมระดับจังหวัดราชบุรี
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2.5 การสนับสนุนและส่งเสริมการศึกษา การฝกึอบรม และการถ่ายทอด
เทคโนโลยีแก่เกษตรกรและยุวเกษตรกร เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการ
ประกอบอาชีพเกษตรกรรมอย่างครบวงจรและยั่งยืน

2.5.1  โครงกำรพัฒนำและแก้ปัญหำด้ำนกำรเกษตรสร้ำงเกษตรอัจฉริยะเพื่อ
ยกระดับสินค้ำเกษตร ปลอดภัยบนฐำนเศรษฐกิจพอเพียงในรูปแบบวิถีชีวิตปกติใหม่ (New
Normal) โดยควำมร่วมมือระหว่ำงสภำเกษตรกรจังหวัดรำชบุรี และมหำวิทยำลัยเทคโนโลยี
รำชมงคลรัตนโกสินทร์

ระยะเวลาการด าเนนิงานโครงการ ระหว่ำงเดอืนตุลำคม 2563 – เดอืนกันยำยน 2564

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพ่ือพัฒนำคุณภำพชีวิตของประชำชนในพืน้ที่ส่งเสริม

2. เพ่ือรองรับแรงงำนที่ตกงำน และผู้ที่ได้รับผลกระทบจำกสถำนกำรณ์ระบำดของ

โรคตดิต่อไวรัสโคโรนำ 2019 คืนสูถ่ิ่นฐำนบ้ำนเกิด

3. เพ่ือส่งเสริมกำรท ำเกษตรสมัยใหม่ยุคดิจิตัล 4.0 ที่มีควำมแม่นย ำสูง ผลผลิตมี

มำตรฐำน และมคีวำมสะดวกสบำยในกำรท ำงำน

เป้าหมาย

เป้ำหมำยเชิงพ้ืนที่ จ ำนวน 3 ต ำบล ได้แก่ 

1. ต ำบลเกำะพลับพลำ อ ำเภอเมอืง จังหวัดรำชบุรี 

2. ต ำบลบำงโตนด อ ำเภอโพธำรำม จังหวัดรำชบุร ี

3. ต ำบลดอนทรำย อ ำเภอปำกท่อ จังหวัดรำชบุรี

เป้าหมายเชิงปรมิาณ

1. บัณฑิตจบใหม่ นักศึกษำ และประชำชนทั่วไป ในต ำบล ต ำบลละ 20 คน 

2. ประชำชนที่ไดรั้บกำรขยำยผล ต ำบลละ 100 คน

3. เพ่ิมอำชีพใหม่หรืออำชีพเดมิมีควำมเข้มแข็งขึ้นต ำบลละ 5 อำชีพ

ขั้นตอนการด าเนนิงาน

1. ขั้นเตรียมกำร

สภำเกษตรกรจังหวัดรำชบุรี และมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลรัตนโกสินทร์ 

ร่วมกันพิจำรณำคัดเลอืกพ้ืนที่ด ำเนินกำร โดยมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลรัตนโกสินทร์ เป็นผู้เสนอ

โครงกำรเพ่ือขอรับกำรสนับสนุนงบประมำณกำรด ำเนินงำนโครงกำรฯ ต่อส ำนักปลัดกระทรวง กำร

อุดมศึกษำ วิทยำศำสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
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2. ขั้นด ำเนนิกำร

โครงกำรพัฒนำและแก้ปัญหำดำ้นกำรเกษตรในกำรส่งเสริมเกษตรอัจฉริยะ เพ่ือ

ยกระดับสินค้ำเกษตรปลอดภัยบนฐำนเศรษฐกิจพอเพียงในรูปแบบวิถีชีวิตปกติใหม่ (New Normal) 

เป็นกำรด ำเนินงำนลักษณะกำรพัฒนำบุคลำกรแกนน ำในพืน้ที่ด ำเนินโครงกำรดว้ยกระบวนกำรฝึกอบรม

เพ่ือกำรเป็นผู้น ำในกำรสร้ำงอำชีพ เพ่ือผลักดันให้ไปขยำยผลในกำรประกอบอำชีพใหม่หรือพัฒนำ

ประสิทธิภำพอำชีพเดิมให้เกิดรำยได้เพ่ิมขึ้น และบุคลำกรเหล่ำนี้จะขยำยผลต่อเน่ืองให้คนในชุมชน

สำมำรถด ำเนินอำชีพแบบเดียวกันได้ โดยมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลรัตนโกสินทร์ได้ก ำหนด

กิจกรรม ไว้ดังน้ี

2.1 กิจกรรมกำรฝึกอบรมแกนน ำเพ่ือกำรพัฒนำอำชีพในชุมชน

2.2 กจิกรรมกำรฝึกอบรมขยำยผลกำรพัฒนำอำชีพเขม้แข็ง

2.3 กิจกรรมติดตำมประเมินผล แนะน ำและแก้ไขปัญหำเชิงพ้ืนที่

โดยสภำเกษตรกรจังหวัดรำชบุรี จะเป็นผู้ประสำนงำนในพื้นที่  ร่วมกับหน่วยงำนที่ เกี่ยวข้องและ

เกษตรกรที่จะเข้ำร่วมโครงกำร

3. ขั้นติดตำมควำมก้ำวหน้ำและประเมินผล

1) ติดตำมควำมกำ้วหน้ำกำรด ำเนินงำนตำมแผนงำนของโครง

2) ประเมินผลกำรด ำเนนิโครงกำรและควำมส ำเร็จของโครงกำร

งบประมาณ

ได้รับกำรสนับสนุนงบประมำณภำยใต้ โครงกำรยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรำยต ำบล

แบบบูรณำกำร ของ ส ำนักปลัดกระทรวง กำรอุดมศึกษำ วิทยำศำสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ตำม “พ.ร.ก. 

ให้อ ำนำจกระทรวงกำรคลังกู้เงินเพ่ือแก้ไขปัญหำ เยียวยำ และฟ้ืนฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับ

ผลกระทบจำกสถำนกำรณ์กำรระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโค โรนำ 2019” จ ำนวนเงินทั้งสิ้น 

13,500,000 บำท (สบิสำมลำ้นห้ำแสนบำทถ้วน)
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ภาพประกอบกิจกรรมใน

โครงการพัฒนาและแก้ปัญหาด้านการเกษตรสร้างเกษตรอัจฉริยะเพ่ือยกระดับสนิค้า

เกษตรปลอดภัยบนฐานเศรษฐกิจพอเพียงในรูปแบบวิถีชีวิตปกติใหม่ (New Normal)

โดยความร่วมมือระหว่างสภาเกษตรกรจังหวัดราชบุรี และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

ราชมงคลรัตนโกสินทร์



รายงานประจ าปี 2564 ส านักงานสภาเกษตรกรจังหวัดราชบุรี       63

2.5.2  โครงกำรพัฒนำและแก้ปัญหำด้ำนกำรเกษตรในกำรจัดกำรควำม
ต้องกำรตลำดส ำหรับผลผลิตทำงกำรเกษตรของกลุ่มเกษตรกรฐำนรำกด้วยกลไกกำร
จัดกำรสินค้ำเกษตรโดยควำมร่วมมือระหว่ำง   สภำเกษตรกรจังหวัดรำชบุรี มหำวิทยำลัย
เทคโนโลยีรำชมงคลกรุงเทพ และมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลรัตนโกสินทร์

ระยะเวลาการด าเนนิงานโครงการ ระหว่ำงเดอืนตุลำคม 2563 – เดอืนกันยำยน 2564

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพ่ือสร้ำงกลไกกำรจัดกำรสินค้ำเกษตร เป็นกำรเพ่ิมขีดควำมสำมำรถในกำรขำย

สนิค้ำเกษตรของกลุ่มเกษตรกร/องค์กรเกษตรกร และผู้ประกอบกำร ผ่ำนระบบกำรบริหำรจัดกำรของ

ทำงมหำวิทยำลัยอย่ำงเป็นธรรม

2. เพ่ือสง่เสริมสนับสนุนกลุ่มเกษตรกร/องค์กรเกษตรกร และผู้ประกอบกำรให้สำมำรถ

จ ำหน่ำยสนิค้ำภำคกำรเกษตรได้มำกขึ้น เกิดกำรกระจำยรำยได้สู่ชุมชนอย่ำงย่ังยืน เป็นกำรเพ่ิมมูลค่ำ

ทำงเศรษฐกิจให้กับชุมชนได้อยำ่งย่ังยืน

เป้าหมาย

องค์กรเกษตรกร/กลุ่มเกษตรกร และเกษตรกร ที่ปลูกข้ำวไรซ์เบอร์ร่ีและมะม่วง                        

ในจังหวัดภำคกลำงตอนล่ำง 6 จังหวัด ประกอบด้วย จังหวัดรำชบุ รี จังหวัดประจวบคี รีขันธ์                

จังหวัดเพชรบุร ีจังหวัดนครปฐม จังหวัดสมุทรสงครำม และจังหวัดสมุทรสำคร

ผลการด าเนนิกิจกรรม

ขั้นตอน

ที่
กจิกรรมตามแผนการด าเนนิงาน

ผลการด าเนนิงาน

ด ำเนนิ

กำร

แล้ว

อยู่ระหว่ำง

ด ำเนนิกำร

ยังไม่

ด ำเนนิกำร

1 ขั้นเตรียมกำร

สภำเกษตรกรจังหวัดรำชบุร ีมหำวิทยำลัยเทคโนโลยี

รำชมงคลรัตนโกสินทร์ และมหำวิทยำลัยเทคโนโลยี

รำชมงคลกรุงเทพ รว่มกันพิจำรณำองค์กรเกษตรกร/

กลุ่มเกษตรกร และเกษตรกร ที่ปลูกข้ำวไรซ์เบอร์ร่ี

และมะม่วง ในจังหวัดภำคกลำงตอนล่ำง 6 จังหวัด 

โดยมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลรัตนโกสินทร์ 

และมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลกรุงเทพ เป็นผู้

เสนอโครงกำรฯ เพ่ือขอรับกำรสนับสนุนงบประมำณ

กำรด ำเนนิงำนโครงกำรฯ

√
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2 ขั้นด าเนินการ

ระยะที่ 1 ทีมนักวิจัย สภาเกษตรกรจังหวัด 6 จังหวัด

และเครือข่ายร่วมประชุมและบริหารจัดการงานวิจัย

ร่วมกันโดยหาเครือข่ายเพิ่มและท าการเก็บข้อมูล

ภาคสนามด้วยการศึกษาข้อมูลพื้นฐานเชิงลึกทางด้าน

ทรัพยากรชุมชนด้านทุนมนุษย์วัฒนธรรมส่ิงแวดล้อม

และเศรษฐกิจสินค้ากลุ่มผู้บริโภคเส้นทางและวิธีการ

ขนส่งโดยใช้การสัมภาษณ์เชิงลึก

√

ข้ันด ำเนนิกำร

ระยะท่ี 2 วิจัยและพัฒนำโดยน ำข้อมูลจำกระยะท่ี 1 มำท ำ

กำรประเมินควำมเป็นไปได้ศักยภำพและควำมเหมำะสมใน

กำรพัฒนำกรอบกำรวิจัยให้ตอบสนองควำมต้องกำรของ

กลุ่มเกษตรในชุมชนและควำมต้องกำรของผู้บริโภคอย่ำง

แท้จริงโดยท่ีโจทย์วิจัยต้องสอดคล้องกับบริบทของชุมชนด้วย

กำรบูรณำกำรท้ังระบบ

√

ข้ันด ำเนินกำร

ระยะท่ี 3 ทดสอบกลไกกำรขับเคลื่อนระบบแนวทำงกำร

พัฒนำนวัตกรรมและนวัตกรชุมชน ให้มีองค์ควำมรู้กำรปรับ

ใช้ภูมิปัญญำท้องถิ่นกับเทคโนโลยีนวัตกรรมสมัยใหม่ในกำร

วิเครำะห์ปัญหำและแก้ปัญหำกำรผลิตท่ีเกิดข้ึนเพื่อเพิ่มขีด

ควำมสำมำรถในกำรผลิตสนิค้ำของชุมชน

√

3 ข้ันตดิตำมควำมก้ำวหน้ำและประเมินผล √

ขั้นตอน

ที่
กจิกรรมตามแผนการด าเนนิงาน

ผลการด าเนนิงาน

ด ำเนิน

กำร

แล้ว

อยู่ระหว่ำง

ด ำเนนิกำร

ยังไม่

ด ำเนนิกำร

งบประมาณ

ได้รับกำรสนับสนุนงบประมำณจำก หน่วยบริหำรและจัดกำรทุนวิจัยด้ำนกำรพัฒนำ

ระดับพ้ืนที่ (บพท.) จ ำนวนเงินทั้งสิ้น 1,400,000 บำท  (หน่ึงล้ำนสี่แสนบำทถ้วน)
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ภาพประกอบกิจกรรมใน

โครงการพัฒนาและแก้ปัญหาด้านการเกษตรในการจัดการความต้องการตลาด

ส าหรับผลผลิตทางการเกษตรของกลุ่มเกษตรกรฐานรากด้วยกลไกการจัดการสินค้าเกษตร

โดยความร่วมมือระหว่าง สภาเกษตรกรจังหวัดราชบุรี 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

รัตนโกสินทร์
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2.5.3  โครงกำรบูรณำกำรถ่ำยทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรมแก่เกษตรด้ำนข้ำว
ภำยใต้ควำมร่วมมือกับมหำวิทยำลัยเชียงใหม่สภำเกษตรกรจังหวัด 18 จังหวัด

ระยะเวลาการด าเนนิงานโครงการ ระหว่ำงเดอืนตุลำคม 2563 – เดอืนกันยำยน 2564

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพ่ือพัฒนำศักยภำพของเกษตรกรในจังหวัดที่สภำเกษตรกรจังหวัดเข้ำร่วมกำร                  

ท ำบันทึกควำมรว่มมือทำงวิชำกำรร่วมกับมหำวิทยำลัยเชียงใหม่ ในกำรเพ่ิมประสิทธิภำพกำรผลิตข้ำว

สำยพันธุ์ใหม่จำกนวัตกรรมเทคโนโลยีล ำไอออนพลังงำนต่ ำ

2. เพ่ือติดตำมให้ค ำแนะน ำและประเมินผลกำรถ่ำยทอดนวัตกรรมกำรผลิตข้ำวสำย

พันธุ์กลำยจำกเทคโนโลยีล ำไอออนพลังงำนต่ ำสู่สภำเกษตรกรจังหวัดและเกษตรกรในจังหวัดที่ลงนำม

บันทึกควำมรว่มมือทำงวิชำกำรร่วมกับมหำวิทยำลัยเชียงใหม่

3. เพ่ือเป็นแนวทำงรูปแบบกำรถ่ำยทอดนวัตกรรมและเทคโนโลยีงำนผลงำนวิจัยสู่

เกษตรกรอย่ำงย่ังยืนโดยสภำเกษตรกรแห่งชำติ

๔. เพ่ือเป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ถ่ำยทอดประสบกำรณ์กำรผลิตข้ำวของเกษตรกรที่

ประสบผลส ำเร็จจำกกำรถ่ำยทอดนวัตกรรมปรับปรุงสำยพันธุ์ข้ำวจำกเทคโนโลยีล ำไอออนพลังงำนต่ ำ

ให้กับเกษตรกร

๕. เพ่ือจัดนิทรรศกำรประชำสัมพันธ์นวัตกรรมและผลงำนควำมร่วมมือระหว่ำง                 

สภำเกษตรกรแห่งชำติกับมหำวิทยำลัยเชียงใหม่ และร่วมจัดพิธีลงนำมควำมร่วมมือระหว่ำงสภำ

เกษตรกรจังหวัดที่ประสงค์จะเข้ำร่วมโครงกำรเพ่ิมเตมิ

เป้าหมาย

สภำเกษตรกรจังหวัดรำชบุรี และสภำเกษตรกรจังหวัดที่น ำข้ำวสำยพันธุ์กลำยจำก

นวัตกรรมเทคโนโลยีล ำไอออนพลังงำนต่ ำไปเพำะปลูก

วิธีด าเนนิงาน

ขั้นตอนที่ 1 สภำเกษตรกรจังหวัดรำชบุรีและส ำนักงำนสภำเกษตรกรจังหวัดรำชบุรี

ให้ค ำแนะน ำสภำเกษตรกรจังหวัดและเกษตรกรในจังหวัดที่ลงนำมบันทึกควำมร่วมมือทำงวิชำกำร

ร่วมกับมหำวิทยำลัยเชียงใหม่ ในกำรน ำข้ำวสำยพันธุ์ใหม่จำกนวัตกรรมเทคโนโลยีล ำไอออนต่ ำของ

มหำวิทยำลัยเชียงใหม่ไปเพำะปลูก ตำมที่ไดรั้บกำรประสำนจำกจังหวัดดังกล่ำว

ขั้นตอนที่ 2 กลุ่มวิสำหกิจชุมชนเกษตรห้วยไผเ่พ่ือกำรผลิต ด ำเนินกำรจัดส่งเมล็ดพันธุ์

ข้ำวสำยพันธุ์กลำยจำกนวัตกรรมเทคโนโลยีล ำไอออนพลังงำนต่ ำไปเพำะปลูก

ขั้นตอนที่ 3 ร่วมจัดงำนสัมมนำและพิธลีงนำมบันทึกขอ้ตกลงควำมร่วมมือทำงวิชำกำร

กับมหำวิทยำลัยเชียงใหม่และสภำเกษตรกรจังหวัดที่ประสงค์จะเข้ำร่วมโครงกำร
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ขั้นตอนที่ 4 สภำเกษตรกรจังหวัดรำชบุรี ส ำนักงำนสภำเกษตรกรจังหวัดรำชบุรี และ

ทีมนักวิจัยจำกมหำวิทยำลัยเชียงใหม่ ลงพ้ืนที่แลกเปลี่ยน ติดตำม และให้ค ำแนะน ำแก่เกษตรกร

งบประมาณ

1. สภำเกษตรกรจังหวัดที่เข้ำร่วมโครงกำรฯ ใช้งบประมำณส ำหรับด ำเนินกำรพิจำรณำ

ใช้งบประมำณของสภำเกษตรกรจังหวัดของแต่ละจังหวัด

2. ได้รับงบประมำณสนับสนุนกำรจัดพิธีลงนำมบันทึกข้อตกลงควำมร่วมมือทำง

วิชำกำรระหว่ำงมหำวิทยำลัย เ ชียง ใหม่  กับสภำเกษตรกรจั งหวัดที่ประสงค์ เข้ำ ร่วม จำก

มหำวิทยำลัยเชียงใหม่

ปัญหาอุปสรรค  และแนวทางแก้ไข
ปัญหำอุปสรรค : สถำนกำรณก์ำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 (COVID-

19) ท ำให้คณะทีมงำนด ำเนินงำนโครงกำรฯ ไม่สำมำรถลงพื้นที่และประสำนงำนกับเกษตรกร
กลุ่มเป้ำหมำยได้อย่ำงเต็มประสิทธิภำพ อำทิ เช่น ไม่สำมำรถลงพื้นที่ให้ค ำแนะน ำปรึกษำแก่เกษตรกร
ในช่วงระยะกำรเจริญเติบโตของข้ำวตำมที่เกษตรกรต้องกำรไดอ้ย่ำงทันทว่งที

แนวทำงกำรแก้ไขปัญหำ : คณะทีมงำนด ำเนินกำรโครงกำรฯ วำงแผนและก ำหนดลงพื้นที่
เฉพำะในกิจกรรมที่มีควำมจ ำเป็นเท่ำน้ัน เช่น กำรให้องค์ควำมรู้ กำรท ำสัญญำซื้อขำยผลผลิต และเน้น
ให้ค ำปรกึษำผ่ำนกำรประสำนงำนทำงโทรศัพท์แก่เกษตรกรและสภำเกษตรกรจังหวัดที่น ำข้ำวสำยพันธุ์
กลำยจำกนวัตกรรมเทคโนโลยีล ำไอออนพลังงำนต่ ำไปเพำะปลูก
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ภาพประกอบกิจกรรม
โครงการบูรณาการถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรมแก่เกษตรด้านข้าว

ภายใต้ความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่สภาเกษตรกรจังหวัด 18 จังหวัด
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2.6 การเสนอนโยบายและแนวทางในการพัฒนาและแก้ไขปัญหาที่เก่ียวข้อง
กับภาคเกษตรกรรมรวมทั้งราคาผลผลติทางเกษตรกรรมท่ีไม่เป็นธรรมต่อ
สภาเกษตรกรแห่งชาติ

2.6.1  ข้อเสนอเพื่อกำรแก้ไขปัญหำกำรระบำดของโรคในถ่ัวฝักยำวต ำบลดอนทรำย
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2.6.2  ข้อเสนอเชิงนโยบำยของสภำเกษตรกรจังหวัดรำชบุรี เรื่อง กำรเยียวยำ
เกษตรกรและพัฒนำแก้ไขปัญหำด้ำนกำรผลิตอ้อยโรงงำน ภำยใต้สถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำด

ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 (COVID-19)
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2.6.3  ข้อเสนอของสภำเกษตรกรจังหวัดรำชบุรี เรื่อง กำรพัฒนำและแก้ไขปัญหำ

น้ ำท่วมขังพืน้ท่ีเกษตรกรรม ต ำบลนครชุมน์ อ ำเภอบ้ำนโป่ง จังหวัดรำชบุรี



รายงานประจ าปี 2564 ส านักงานสภาเกษตรกรจังหวัดราชบุรี      79



รายงานประจ าปี 2564 ส านักงานสภาเกษตรกรจังหวัดราชบุรี      80



รายงานประจ าปี 2564 ส านักงานสภาเกษตรกรจังหวัดราชบุรี      81

2.6.4  ข้อเสนอเพื่อกำรพัฒนำและแก้ไขปัญหำแหล่งน้ ำภำคกำรเกษตรในพื้นท่ี     

ต ำบลบ้ำนบึง อ ำเภอบ้ำนคำ จังหวัดรำชบุรี
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2.6.5  ข้อเสนอโรคแมลงศัตรูพชื “มะพร้ำวน้ ำหอมจังหวัดรำชบุรี
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2.6.6 ข้อเสนอเพื่อกำรพัฒนำและแก้ไขปัญหำแหล่งกักเก็บน้ ำในล ำห้วยสำขำของ

ห้วยมะหำด ต ำบลหนองพันจันทร์ อ ำเภอบ้ำนคำ จังหวัดรำชบุรี
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2.7 แต่งตั้งคณะท างานเพื่อด าเนินการใดๆ ให้บรรลุประสงค์ตาม
พระราชบัญญัตนิี้

ส ำนักงำนสภำเกษตรกรจังหวัดรำชบุร ีจัดประชุมคณะท ำงำนด้ำนกิจกำรสภำเกษตรกร
จังหวัดรำชบุรี คร้ังที่ 1/2563 (ประจ ำปีงบประมำณ 2564 คร้ังที่ 1) เมื่อวันที่ 9 ธันวำคม 2563
ณ ห้องประชุมส ำนักงำนสภำเกษตรกรจังหวัดรำชบุร ีมีวำระพิจำรณำ เกี่ยวกับ

1. แนวทำงกำรจัดท ำแผนพัฒนำเกษตรกรรมจังหวัดรำชบุร ี
ตำมพระรำชบัญญัติสภำเกษตรกรแห่งชำติ พ.ศ. 2553 มำตรำ 33 (4) 

ก ำหนดให้สภำเกษตรกรจังหวัด เสนอแผนพัฒนำเกษตรกรรมระดับจังหวัดต่อสภำเกษตรกรแห่งชำติ
เพ่ือบูรณำกำรเป็นแผนแม่บนเสนอต่อคณะรัฐมนตรี ทั้งนี้ในปีงบประมำณ 2564 ครบก ำหนดของกำร
จัดท ำแผนพัฒนำเกษตรกรรมจังหวัดรำชบุรี (พ.ศ.2558-2561) ทั้งนี้ ส ำนักงำนสภำเกษตรกร
แห่งชำติ จึงก ำหนดให้ส ำนักงำนสภำเกษตรกรจังหวัดทุกจังหวัดด ำเนินกำรจัดท ำแผนพัฒนำ
เกษตรกรรมระดับจังหวัดเพ่ือให้ส่งให้ส ำนักงำนสภำเกษตรกรแห่งชำติรวบรวมข้อมูลจัดท ำแผนแม่บท
สภำเกษตรกรแห่งชำติ

2. ปัญหำรำคำผลผลติทำงกำรเกษตรกรตกต่ ำ(สับปะรด) 
ปัญหำหลักของสับปะรดไม่ได้มำจำกรำคำตกต่ ำ แต่เกินจำกปัญหำทำงด้ำน

แรงงำน  เน่ืองจำกโรงงำนขำดแรงงำนในกำรผลิต ท ำให้เกิดปัญหำสับปะรดส่งออกผลิตส่งออก 
เน่ืองจำกสับปะรดที่เข้ำโรงงำนเกินก ำลังผลิต ท ำให้เกิดปัญหำสับปะรดเหลือทุกวันเพรำะผลิตไม่ทัน 
มอบให้ทำงส ำนักงำนสภำเกษตรกรจังหวัดรำชบุรีท ำหนังสือแจ้งปัญหำสับปะรดไปยังสภำเกษตรกร
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ หรือ ประธำนคณะกรรมกำรพืชไร่ เพ่ือให้เสนอเร่ืองต่อสภำเกษตรกรแห่งชำติ

3. กำรท ำบันทึกข้อตกลงควำมร่วมมอืกับมหำวิทยำลัยเชียงใหม่ (เร่ืองขำ้ว)
กำรท ำบันทึกข้อตกลงควำมร่วมมือกับมหำวิทยำลัยเชียงใหม่ (เร่ืองข้ำว) 

ส ำนักงำนสภำเกษตรกรจังหวัดรำชบุรีได้รับพันธุ์ข้ำวมำทั้งหมด 3 สำยพันธุ์ เป็นข้ำวหอม 1 สำยพันธุ์ 
คือ ข้ำวหอม มช.10-1 ,ข้ำวแป้ง MSY-4 (สข.10-5) และข้ำวอำหำรสัตว์ OSSY-23 (สข.10-7)            
ทั้ง 3 สำยพันธุ์น้ีรับมำทดสอบปีน้ีเป็นปีที่ 3 เรำขยำยไป 15 จังหวัด ณ ตอนนี้ทำงกระทวงเกษตรและ
สหกรณ์ ได้แจ้งว่ำจะขอพันธุ์ข้ำว มช.10-1 ไปให้กรมกำรข้ำวเป็นผู้ด ำเนินกำรแบบระเปิด เน่ืองจำก
สัญญำจะเป็นระหว่ำงมหำวิทยำลัยเชียงใหม่กับกลุ่มวิสำหกิจชุมชนเกษตรกรห้วยไผ่เพ่ือกำรผลิต และ
ส่งผลต่อสภำเกษตรกรจังหวัดทั้ง 15 จังหวัด สัญญำทำงกฎหมำยจะมีข้อก ำหนดอยู่ โดยตอนนี้
ทำงด้ำนนำยกรัฐมนตรีมหีนังสือสง่ไปยังมหำวิทยำลัยเชียงใหม่ให้ท ำงำนบูรณำกำรร่วมกับกรมกำรข้ำว 
ทำงสภำเกษตรกรจังหวัดรำชบุรจีะต้องมีกำรพิจำรณำรว่มกับกลุ่มวิสำหกิจชุมชนเกษตรหัวยไผ่เพ่ือกำร
ผลติและมหำวิทยำลัยเชียงใหม่ต่อไป 

4. กำรพิจำรณำก ำหนดกำรประชุมสภำเกษตรกรจังหวัดรำชบุรี ครัง้ที่ 7/2564

ประชุมคณะท างานกจิการสภาเกษตรกร ครั้งที่ 1/2563 
(ประจ าปีงบประมาณ 2564 ครั่งที1่)

2.7.1  กำรประชุมคณะท ำงำนด้ำนกิจกำรสภำเกษตรกรจังหวัดรำชบุรี
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ภาพประกอบการ
ประชุมคณะท างานกิจการสภาเกษตรกร ครั้งท่ี 1/2563

(ประจ าปีงบประมาณ 2564 ครั่งท่ี1)
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ส ำนักงำนสภำเกษตรกรจังหวัดรำชบุร ีจัดประชุมคณะท ำงำนด้ำนกิจกำรสภำเกษตรกร
จังหวัดรำชบุร ีครัง้ที่ 1/2564 (ประจ ำปีงบประมำณ 2564 ครัง้ที่ 2) เมื่อวันที่  1 กุมภำพันธ์ 2564
ณ ห้องประชุมส ำนักงำนสภำเกษตรกรจังหวัดรำชบุร ีมีวำระพิจำรณำ เกี่ยวกับ

1. กำรเสนอร่ำงพระรำชบัญญัติสถำบันบริหำรจัดกำรที่ดินและกระจำยกำรถอื  
ครองที่ดินอย่ำงเป็นธรรม 

ทำงสถำบันบริหำรจัดกำรธนำคำรที่ดิน (องค์กำรหมำ
ชน) หรือ บจธ.จัดต้ังขึ้นตำมพระรำชกฤษฎีกำรจัดต้ังสถำบันบริหำรจัดกำรธนำคำรที่ดิน (องค์กำร
มหำชน) พ.ศ.2554 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม โดยมีภำรกิจหลักตำมควำมในมำตรำ 7 แห่งพระรำช
กฤษฎีกำจัดต้ังสถำบันบริกำรจัดกำรธนำคำรที่ดิน (องค์กำรมหำชน) (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2562 ได้ก ำหนด
ว่ำ “เพ่ือประโยชน์ในกำรด ำเนินกำรตำมมำตรำ 43 แห่งพระรำชกฤษฎีกำจัดต้ังสถำบันบริหำรจัดกำร
ธนำคำรที่ดิน (องค์กำรมหำชน) พ.ศ.2554 แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับที่ 13 
พ.ศ.2560-2564 และแผนกำรปฏิรูปประเทศดำ้นสังคมให้กระทรวงกำรคลัง และผู้มหีน้ำที่รับผิดชอบ
ด ำเนินกำรเสนอร่ำงพระรำชบัญญัติจัดต้ังธนำคำรที่ดินหรือองค์กำรอื่นที่มีวัตถุประสงค์ในลักษณะ
ท ำนองเดยีวกันกับธนำคำรที่ดินต่อคณะรัฐมนตรีภำยในหน่ึงปีนับแต่วันที่พระรำชกฤษฎีกำนี้มีผลบังคับ
ใช้” ทำงสถำบันบริหำรจัดกำรธนำคำรที่ดิน (องค์กำรหมำชน)  ได้ขอควำมอนุเครำะห์ขอควำมเห็น และ
ข้อเสนอแนะ ร่ำงพระรำชบัญญัติสถำบันบริหำรจัดกำรที่ดินและกระจำยกำรถือครองที่ดินอย่ำง                                
เป็นธรรม เพ่ือน ำเสนอต่อคณะรัฐมนตรี 

2.  กำร ช่วยเหลือ เกษตรกรผู้ เ ลี้ ยงกุ้ ง  ต ำบลดอนคำ อ ำ เภอบำงแพ                      
จังหวัดรำชบุร ีเน่ืองจำกสถำนกำรณแ์พร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 (โควิด-19) ท ำให้
เกษตรกรผู้เลีย้งกุ้งประสบปัญหำไมส่ำมำรถน ำผลผลิตออกจ ำหน่ำยที่ตลำดค้ำกุ้ง ที่จังหวัดสมุทรสำคร
ได้ ท ำให้เกษตรกรได้รับควำมเดอืนร้อน โดยสมำชิกสภำเกษตรกรจังหวัดรำชบุรี ผู้แทนเกษตรกรอ ำเภอ
บำงแพ (นำยจรัล อรุณคีรีวัฒน์) ได้แจ้งควำมประสงค์ขอควำมอนุเครำะห์ให้สภำเกษตรกรจังหวัดรำชบุรี 
ด ำเนนิกำรช่วยเหลอืเกษตรกรผู้เลีย้งกุ้งต ำบลดอนคำ อ ำเภอบำงแพ จังหวัดรำชบุร ีในกำรประสำนขอใช้
พ้ืนที่กำรจ ำหน่ำยกุ้งก้ำมกรำม ของสหกรณ์โคนมหนองโพรำชบุร ีจ ำกัด (ในพระบรมรำชูปถัมภ์) ในวันที่ 
9 -10 กุมภำพันธ์ 2564

3. กำรช่วยเหลอืเกษตรกรผู้ปลูกมะพร้ำวน้ ำหอมจังหวัดรำชบุร ี                                                    
เร่ือง กำรระบำดของไรส่ีขำ

จำกกำรจัดประชุมเครือข่ำยคณะผู้ปฏิบัติงำนอ ำเภอวัดเพลง จังหวัดรำชบุรี 
ภำยใต้โครงกำรจัดท ำแผนพัฒนำเกษตรกรรมจังหวัดรำชบุร ี(พ.ศ.2565-2569) ประจ ำปีงบประมำณ 
2564 เมื่อวันที่ 22 มกรำคม 2564 ณ ห้องประชุมส ำนักงำนเกษตรอ ำเภอวัดเพลง จังหวัดรำชบุรี                    
ซึ่งในที่ประชุมดังกล่ำวเครือข่ำยคณะผู้ปฏิบัติงำนอ ำเภอวัดเพลง ได้แจ้งปัญหำกำรระบำดของไรสี่ขำ 
ของเกษตรกรผู้ปลูกมะพร้ำวน้ ำหอมจังหวัดรำชบุรี (ผู้แทนเกษตรกรอ ำเภอวัดเพลง) เกษตรกรรู้วิธีกำร
ก ำจัดไรสี่ขำ แตอ่ยำกสร้ำงจิตส ำนึกให้สวนในระแวกใกล้เคียง ให้ท ำกำรฉีดพ่นพร้อมกัน คือกำรจัดกำร
บรหิำรสวน

ประชุมคณะท างานกจิการสภาเกษตรกร ครั้งที่ 1/2564
(ประจ าปีงบประมาณ 2564 ครั้งที่ 2)
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4. กำรจัดกำรแหลง่น้ ำเพื่อกำรเกษตรของอ ำเภอบ้ำนคำ จังหวัดรำชบุรี
ทำงส ำนักงำนสภำเกษตรกรจังหวัดรำชบุรีได้จัดประชุมเครือข่ำยคณะ

ผู้ปฏิบัติงำนอ ำเภอบ้ำนคำ จังหวัดรำชบุรีภำย ใต้โครงกำรจัดท ำแผนพัฒนำเกษตรกรรมจังหวัดรำชบุรี   
(พ.ศ.2565-2569) ประจ ำปีงบประมำณ 2564  เมื่อวันที่ 26 มกรำคม 2564 ณ ที่ท ำกำร
ผู้ใหญ่บ้ำน หมู่ 4 ต ำบลบ้ำนคำ อ ำเภอบ้ำนคำ จังหวัดรำชบุรี  ประกอบไปด้วยผู้แทน 3 ต ำบล ได้แก่
ต ำบลบ้ำนคำ ต ำบลหนองพันจันทร์ ต ำบลบ้ำนบึง ได้น ำเสนอปัญหำเกษตรที่ส ำคัญของอ ำเภอบ้ำนคำ 
ในอ ำเภอบ้ำนคำน้ันมีกำรปลูกสับปะรด อ้อยและมีกำรเลี้ยงแพะ เป็นต้น 

5. กำรเสนอวำระกำรประชุมสภำเกษตรกรจังหวัดรำชบุรี คร้ังที่ 1/2564
(ประจ ำปีงบประมำณ 2564 ครัง้ที่ 3) 

ภาพประกอบ
การประชุมคณะท างานกิจการสภาเกษตรกร ครั้งท่ี 1/2564

(ประจ าปีงบประมาณ 2564 ครั้งท่ี 2)
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ส ำนักงำนสภำเกษตรกรจังหวัดรำชบุร ีจัดประชุมคณะท ำงำนด้ำนกิจกำรสภำเกษตรกร
จังหวัดรำชบุรี คร้ังที่ 2/2564 (ประจ ำปีงบประมำณ 2564 คร้ังที่ 3) เมื่อวันที่  20 เมษำยน 2564
ณ ห้องประชุมส ำนักงำนสภำเกษตรกรจังหวัดรำชบุร ีมีวำระพิจำรณำ เกี่ยวกับ

1. รำยงำนผลกำรด ำเนนิงำนโครงกำรจัดท ำแผนพัฒนำเกษตรกรรมระดับ    
จังหวัดรำชบุร ี(พ.ศ.2565-2569) ประจ ำปีงบประมำณ 2564
ดว้ยส ำนักงำนสภำเกษตรกรจังหวัดรำชบุรี ได้จัดโครงกำรจัดท ำแผนพัฒนำ

เกษตรกรรมจังหวัดรำชบุรี(พ.ศ.2565-2569) ประจ ำปีงบประมำณ 2564 ทำงส ำนักงำนฯได้
ด ำเนนิกำรจัดประชุมรับฟังควำมคิดเห็นผู้ปฏิบัติงำนเครือข่ำยสภำเกษตรกรจังหวัดรำชบุรี จ ำนวน 10 
อ ำเภอ ของจังหวัดรำชบุรี เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ทำงส ำนักงำนฯอยู่ระหว่ำงด ำเนินกำรเก็บเอกสำรกำร
รวบรวมข้อมูล ท ำรูปเล่ม สง่ให้หน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง

2. ปัญหำดำ้นกำรเกษตร
ส ำนักงำนสภำเกษตรกรจังหวัดรำชบุรี ได้จัดโครงกำรจัดท ำแผนพัฒนำ

เกษตรกรรมจังหวัดรำชบุรี  (พ.ศ.2565-2569) ประจ ำปีงบประมำณ 2564 ทำงส ำนักงำนฯได้ลง
พ้ืนที่ 2 อ ำเภอ ครัง้ก่อนที่ประชุมได้จัดประชุมเครือข่ำยมำแล้วจ ำนวน 8 อ ำเภอ ซึ่งเหลือ 2 อ ำเภอได้
ด ำเนนิกำรเรียบรอ้ยแล้ว ได้สรุปประเด็นปัญหำดำ้นเกษตรดังนี้

อ ำเภอโพธำรำม
1.ขำดกำรประชำสัมพันธ์กำรเปิด-ปิดน้ ำของโครงกำรชลประทำน
2.ประตูระบำยน้ ำหลำยแห่งช ำรุด
3.ขุดลอกสระหนองบอน ต ำบลชุมพล 
4.ผู้แทนเกษตรกรอ ำเภอโพธำรำมต้องกำรรณรงค์ให้เกษตรผู้ท ำนำท ำ 

คันนำ เพ่ือเป็นแหลง่น้ ำต้นทุนของตนเอง
5.เกษตรกรจ ำนวนมำกมีควำมต้องกำรขุดเจำะบ่อบำดำลพร้อมติดต้ัง

เครื่องสูบน้ ำพลังงำนแสงอำทิตย์
อ ำเภอเมืองรำชบุรี
1.พ้ืนที่ต ำบลบำงป่ำ ประสบปัญหำกำรขำดแคลนน้ ำ คูคลองตื้นเขิน                   
2.พ้ืนที่ต ำบลดอนตะโก ประสบปัญหำน้ ำเสียจำกฟำร์มเลี้ยงสุกร    
3.ประตูระบำยน้ ำหลำยแห่งช ำรุด

3. ก ำหนดวำระกำรประชุมสภำเกษตรกรจังหวัดรำชบุร ีครัง้ที่ 3/2564
(ประจ ำปีงบประมำณ 2564 ครัง้ที่ 5) 

ประชุมคณะท างานกจิการสภาเกษตรกร ครั้งที่ 2/2564 
(ประจ าปีงบประมาณ 2564 ครั้งที่ 3)
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ภาพประกอบ
การประชุมคณะท างานกิจการสภาเกษตรกร ครั้งท่ี 2/2564

(ประจ าปีงบประมาณ 2564 ครั้งท่ี 3)
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2.8.1  โครงกำรพัฒนำระบบให้เอกชนสำมำรถ เป็นหน่วยงำนส่งเสริม 
MSME  ประจ ำปีงบประมำณ 2563

ควำมเป็นมำ
“โครงกำรพัฒนำระบบให้เอกชนสำมำรถเป็นหน่วยงำนส่งเสริม MSME”

นี้เป็นโครงกำรควำมร่วมมือระหว่ำงส ำนักงำนสภำเกษตรกรแห่งชำติ ร่วมกับส ำนักงำนส่งเสริม
วิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อม (สสว.) ที่จัดท ำขึ้นเพ่ือช่วยให้เกิดกำรจับคู่ระหว่ำง MSME และ 
BDS ในกำรพัฒนำธุรกิจของเกษตรกร กลุ่มเกษตรกร องค์กรเกษตรกร ผู้ประกอบกำร MSME ให้มี
ประสิทธิภำพมำกยิ่งขึ้นในด้ำนที่ MSME ต้องกำร และเป็นรูปแบบกำรสนับสนุนที่เปิดโอกำสให้
ผู้ประกอบกำร MSMEs สำมำรถเลือกใช้บริกำรด้ำนกำรพัฒนำประสิทธิภำพและศักยภำพในกำร
ด ำเนินธุรกิจในกิจกำรของตนเอง ผ่ำนกำรสนับสนุนและช่วยเหลือจำกองค์กำรเอกชน โดยท ำหน้ำที่
เป็นผู้ให้บริกำรทำงธุรกิจที่เข้ำมำมีส่วนร่วมในกำรคิดกระบวนกำรด ำเนินงำน ดังนั้น กำรด ำเนิน
กิจกรรมดังกล่ำวจึงไม่เป็นเพียงกำรช่วยเหลือ MSME ในกำรพัฒนำศักยภำพทำงธุรกิจ แต่ยังเป็น
กำรส่งเสริมให้ภำครัฐมีต้นแบบของกระบวนกำรพัฒนำและสนับสนุนวิสำหกิจ MSMEs ของประเทศ 
ที่สำมำรถน ำมำประยุกต์ใช้ หรือต่อยอดเพื่อกำรด ำเนินกำรอย่ำงมีประสิทธิภำพยิ่งขึ้นต่อไปใน
อนำคต

สภำเกษตรกรจังหวัดรำชบุรี จึงจัดท ำโครงกำรพัฒนำระบบให้เอกชนสำมำรถเป็น

หน่วยงำนส่งเสริม MSME ประจ ำปีงบประมำณ 2563  โดยมีวัตถุประสงค์ 

1. เพื่อสร้ำงกลไกกำรสนับสนุนให้ผู ้ให้บริกำรทำงธุรกิจภำคเอกชนสำมำรถมี

บทบำทในกำรยกระดับศักยภำพกำรด ำเนินธุรกิจของเกษตรกร กลุ่มเกษตรกร องค์กรเกษตรกร 

ผู้ประกอบกำร MSMEs ในประเด็นที่ตรงกับควำมต้องกำร

2. เพื่อให้มีกระบวนกำรต้นแบบในกำรให้กำรให้ควำมช่วยเหลือและสนับสนุน

เกษตรกร กลุ่มเกษตรกร องค์กรเกษตรกร ผู้ประกอบกำร MSMEs ผ่ำนระบบผู้ให้บริกำรทำงธุรกิจ

ที่มีประสิทธิภำพ และสร้ำงโอกำสให้ภำคเอกชนได้มีส่วนร่วมในกำรพัฒนำธุรกิจของผู้ประกอบกำร 

MSMEs มำกย่ิงขึ้น

2.8 ปฏิบัตหิน้าท่ีตามที่ได้รับมอบหมายจากสภาเกษตรกรแห่งชาติ
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ขั้นตอนกำรด ำเนนิงำนดังน้ี

1. กำรประชำสัมพันธ์และรับสมัคร เกษตรกร กลุ่มเกษตรกร องค์กรเกษตรกร 

ผู้ประกอบกำร SME ในธุรกิจกำรเกษตร ผู้ประกอบกำร MSME ที่มีฐำนะเป็นนิติบุคคล

2. กำรส ำรวจควำมต้องกำรของเกษตรกร กลุ่มเกษตรกร องค์กรเกษตรกร 

ผู้ประกอบกำร SME ในธุรกิจกำรเกษตร ผู้ประกอบกำร MSME ที่มีฐำนะเป็นนิติบุคคล

3. กำรคัดเลอืกคัดเลอืกเกษตรกร กลุ่มเกษตรกร องค์กรเกษตรกร ผู้ประกอบกำรSME 

ในธุรกิจกำรเกษตร ผู้ประกอบกำร MSME ที่มีฐำนะเป็นนิติบุคคล และผู้ให้บริกำรทำงธุรกิจ (BDS)               

เพ่ือพัฒนำศักยภำพให้กับ MSME

4. กำรบันทึกข้อมูลผู้รับบริกำรที่เข้ำร่วมโครงกำร และผู้ให้บริกำรทำงธุรกิจ (BDS)                  

ที่เข้ำร่วมโครงกำร ในระบบที่ส ำนักงำนสภำเกษตรกรแห่งชำตกิ ำหนด

5. ส ำนักงำนสภำเกษตรกรจังหวัดเปิดบัญชีธนำคำรกรุงไทย จ ำกัด (มหำชน)

6. กำรด ำเนนิงำนพัฒนำธุรกิจตำมโครงกำรโดยก ำหนด Service Package ควบคุมรำคำ

ค่ำบริกำรให้เป็นมำตรฐำนเดยีวกัน

7. กำรจัดท ำรำยงำนสรุปผลกำรให้ควำมชว่ยเหลือ

ขั้นตอนที่ 1 กำรประชำสัมพันธ์และรับสมัคร เกษตรกร กลุ่มเกษตรกร องค์กรเกษตรกร 

ผู้ประกอบกำร SME ในธุรกิจกำรเกษตร ผู้ประกอบกำร MSME ที่มีฐำนะเป็นนิติบุคคล

ส ำนักงำนสภำเกษตรกรจังหวัดรำชบุรี ได้มีกำรประชำสัมพันธ์และ รับสมัคร

คัดเลือกเกษตรกร กลุ่มเกษตรกร องค์กรเกษตรกร ผู้ประกอบกำร SME ในธุรกิจกำรเกษตร 

ผู้ประกอบกำร MSME ที่มีฐำนะเป็นนิติบุคคล ผ่ำนช่องทำงเพจ Facebook : ส ำนักงำนสภำเกษตรกร

จังหวัดรำชบุร ีและช่องทำง Line ตำมกลุม่ต่ำงๆ

ขั้นตอนที่ 2 กำรส ำรวจควำมต้องกำรของเกษตรกร กลุ่มเกษตรกร องค์กรเกษตรกร 

ผู้ประกอบกำร SME ในธุรกิจกำรเกษตร ผู้ประกอบกำร MSME ที่มีฐำนะเป็นนิติบุคคล

ตำมที่ส ำนักงำนสภำเกษตรกรจังหวัดรำชบุรีได้ประชำสัมพันธ์และรับสมัคร

คัดเลือกเกษตรกร กลุ่มเกษตรกร องค์กรเกษตรกร ผู้ประกอบกำร SME ในธุรกิจกำรเกษตร 

ผู้ประกอบกำร MSME ที่มีฐำนะเป็นนิติบุคคล ผ่ำนช่องทำงเพจ Facebook :ส ำนักงำนสภำเกษตรกร

จังหวัดรำชบุรี และช่องทำง Line ตำมกลุ่มต่ำงๆ โดยมีเกษตรกร กลุ่มเกษตรกร องค์กรเกษตรกร

ผู้ประกอบกำร SME ในธุรกิจกำรเกษตร ผู้ประกอบกำร MSME ที่มีฐำนะเป็นนิติบุคคล ได้แจ้งควำม

ประสงค์ขอเข้ำร่วมโครงกำรฯ จ ำนวน 1 องค์กรเกษตรกร คือ วิสำหกิจชุมชนไก่งวงรำชบุ รี                          

โดยเจ้ำหน้ำที่ส ำนักงำนสภำเกษตรกรจังหวัดรำชบุรีจึงได้ลงพื้นที่เพ่ือส ำรวจปัญหำควำมต้องกำรของ

วิสำหกิจชุมชนไก่งวงรำชบุร ีพบว่ำวิสำหกิจชุมชนไก่งวงรำชบุรี ต้องกำรพัฒนำบรรจุภัณฑ์ส ำหรับใส่ไก่

งวงให้มคีุณภำพมำตรฐำนดีขึ้น
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ขั้นตอนที่ 3 กำรคัดเลือกคัดเลือกเกษตรกร กลุ่มเกษตรกร องค์กรเกษตรกร 

ผู้ประกอบกำรSME ในธุรกิจกำรเกษตร ผู้ประกอบกำร MSME ที่มีฐำนะเป็นนิติบุคคล และผู้ให้บริกำร

ทำงธุรกิจ (BDS) เพ่ือพัฒนำศักยภำพให้กับ MSME

ส ำนักงำนสภำเกษตรกรจังหวัดรำชบุร ีได้ออกค ำสั่งแต่งต้ังคณะท ำงำน
ขับเคล่ือนโครงกำรพัฒนำระบบให้เอกชนสำมำรถเป็นหน่วยส่งเสริม MSME ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 
2563 และได้จัดประชุมคณะท ำงำนขับเคลื่อนโครงกำรพัฒนำระบบให้เอกชนสำมำรถเป็นหน่วย
ส่งเสริม MSME ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2563 คร้ังที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 4 สิงหำคม 2564                    
ณ ห้องประชุมสภำเกษตรกรจังหวัดรำชบุร ีต ำบลดอนตะโก อ ำเภอเมือง จังหวัดรำชบุรี (ตำมมำตรกำร
และแนวปฏิบัติเพื่อป้องกันกำรแพร่ระบำดของโรคตดิเชือ้ไวรัสโคโรนำ 2019)

ขั้นตอนที่ 4 กำรบันทึกข้อมูลผูรั้บบรกิำรที่เข้ำร่วมโครงกำร และผู้ให้บริกำรทำงธุรกจิ 
(BDS)  ที่เข้ำร่วมโครงกำร ในระบบที่ส ำนักงำนสภำเกษตรกรแห่งชำตกิ ำหนด

เจ้ำหน้ำที่ส ำนักงำนสภำเกษตรกรจังหวัดรำชบุรี ด ำเนินกำรบันทึกข้อมูล
เกษตรกร กลุ่มเกษตรกร องค์กรเกษตรกร ผู้ประกอบกำร MSME ในธุรกิจกำรเกษตร ที่มีฐำนะเป็นนิติ
บุคคล ซึ่งจดทะเบียนถูกต้องกับหน่วยงำนภำครัฐ และผู้ให้บริกำรทำงธุรกิจ(BDS) เข้ำร่วมโครงกำรใน
ระบบที่ส ำนักงำนสภำเกษตรกรแห่งชำติก ำหนด

ขั้นตอนที่5 ส ำนักงำนสภำเกษตรกรจังหวัดเปิดบัญชีธนำคำรกรุงไทย จ ำกัด (มหำชน)
เจ้ำหน้ำที่ส ำนักงำนสภำเกษตรกรจังหวัดรำชบุรี ด ำเนินกำรเปิดบัญชี

ธนำคำรกรุงไทย จ ำกัด (มหำชน) สำขำ ศำลำกลำงจังหวัดรำชบุรี ในช่ือบัญชี ส ำนักงำนสภำเกษตรกร
จังหวัดรำชบุรี เพ่ือโครงกำรพัฒนำระบบให้เอกชนสำมำรถเป็นหน่วยส่งเสริม MSME ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ.2563 เพ่ือให้สะดวกต่อกำรตรวจสอบกำรจ่ำยเงินและเพ่ือให้เกิดควำมคล่องตัวใน
กำรปิดบัญชีและสำมำรถคืนเงินต้นพร้อมดอกผลไดท้ันทีเมื่อสิ้นสุดโครงกำร

ขั้นตอนที่ 6 กำรด ำเนินงำนพัฒนำธุรกิจตำมโครงกำรโดยก ำหนด Service Package 
ควบคุมรำคำค่ำบรกิำรให้เป็นมำตรฐำนเดยีวกัน

กำรด ำเนินงำนโครงกำรพัฒนำระบบให้เอกชนสำมำรถเป็นหน่วยส่งเสริม 

MSME ประจ ำปีงบประมำณ 2563 ของสภำเกษตรกรจังหวัดรำชบุรี ได้ด ำเนินกำรตำม Service 

Package ส ำหรับผู้ประกอบกำร Micro รำยได้ไม่เกิน 1.8 ล้ำนบำทต่อปี ในวงเงิน 80,000 บำท               

โดยส ำนักงำนส่งเสริมวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อม สนับสนุน 90% หรือ 72,000 บำท และ 

SME จ่ำยเอง 10% หรือ 8,000 บำท โดยมีรำยละเอียดข้ันตอนกำรด ำเนนิกิจกรรมดังนี้

1.) กำรอบรมสัมมนำในโครงกำรพัฒนำระบบให้เอกชนสำมำรถเป็น

หน่วยส ่ง เสร ิม  MSME ประจ ำป ีงบประมำณ พ .ศ .  2563 สภำเกษตรกรจ ังหว ัดรำชบ ุรี                   

เรื่อง กำรพัฒนำคุณภำพและมำตรฐำนสินค้ำและบริกำร เมื่อวันจันทร์ที ่ 9 สิงหำคม 2564                           

ผ่ำนแอพพลิเคช่ัน Line ในไลน์กลุ่มวิสำหกิจชุมชนกลุ่มไก่งวงรำชบุรี
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2.) กำรประชุมวิสำหกิจชุมชนไก่งวงรำชบุรี เพื่อร่วมกันออกแบบ

และพิจำรณำคัดเลือกบรรจุภัณฑ์ส ำหรับผลิตภัณฑ์ของวิสำหกิจชุมชนไก่งวงรำชบุรี เมื่อวันศุกร์ที่ 

13 สิงหำคม 2564 ผ่ำนแอพพลิเคช่ัน Line ในไลน์กลุ่มวิสำหกิจชุมชนกลุ่มไก่งวงรำชบุรี

3.) เริ่มด ำเนินกำรถ่ำยท ำวีดีโอประชำสัมพันธ์ผลงำนของวิสำหกิจ

ชุมชนไก่งวงรำชบุรีภำยใต้โครงกำรพัฒนำระบบให้เอกชนสำมำรถเป็นหน่วยส่งเสริม MSME ประจ ำปี

งบประมำณ พ.ศ. 2563 เมื่อวันที่ 13 กันยำยน 2564 ณ ที่ท ำกำรวิสำหกิจชุมชนไก่งวงรำชบุรี 

ต ำบลดอนทรำย อ ำเภอปำกท่อ จังหวัดรำชบุรี

4.) วิสำหกิจชุมชนไก่งวงรำชบุรีได้รับมอบถุงบรรจุภัณฑ์จำกร้ำน 

ทีเค ดีไซน์ ตำมที่ได้ร่วมกันออกแบบและคัดเลือกไว้ เมื่อพุธที่ 29 กันยำยน 2564 ณ ที่ท ำกำร

วิสำหกิจชุมชนไก่งวงรำชบุรี ต ำบลดอนทรำย อ ำเภอปำกท่อ จังหวัดรำชบุรี

ขั้นตอนที่ 7 กำรจัดท ำรำยงำนสรุปผลกำรให้ควำมช่วยเหลอื

ส ำนักงำนสภำเกษตรกรจังหวัดรำชบุรี ได้ด ำเนินกำรจัดท ำรำยงำน

สรุปผลกำรให้ควำมช่วยเหลือ สนับสนุน และพัฒนำศักยภำพ และควำมสำมำรถในกำรด ำเนิน

ธุรกิจผ่ำนระบบผู้ให้บริหำรทำงธุรกิจแก่ผู้ประกอบกำร MSMEs น ำเสนอต่อที่ประชุมคณะท ำงำน

ขับเคลื่อนโครงกำรพัฒนำระบบให้เอกชนสำมำรถเป็นหน่วยส่งเสริม MSME ประจ ำปีงบประมำณ                

พ.ศ. 2563 คร้ังที่ 2/2564 เมื่อวันที่ 29 กันยำยน 2564 ณ ห้องประชุมส ำนักงำนสภำเกษตรกร

จังหวัดรำชบุร ีต ำบลดอนตะโก อ ำเภอเมือง จังหวัดรำชบุร ี(คณะท ำงำนฯ มีกำรปรับเปลี่ยนคณะท ำงำน

ตำมควำมเหมำะสม) โดยที่ประชุมมีมติเห็นชอบต่อรำยงำนสรุปผลดังกล่ำว พร้อมกับให้น ำเสนอต่อที่

ประชุมสภำเกษตรกรจังหวัดรำชบุรีเพ่ือทรำบในครำวกำรประชุมฯถัดไป
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ภาพประกอบกิจกรรม
โครงการพัฒนาระบบให้เอกชนสามารถ เป็นหน่วยงานส่งเสริม MSME  

ประจ าปีงบประมาณ 2563

*กำรประชำสัมพันธ์และรับสมัคร เกษตรกร กลุ่มเกษตรกร องค์กรเกษตรกร 
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ภาพประกอบกิจกรรม
โครงการพัฒนาระบบให้เอกชนสามารถ เป็นหน่วยงานส่งเสริม MSME  

ประจ าปีงบประมาณ 2563
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2.8.2 กำรสัมมนำเชิงปฏิบัติกำรกลุ่มภำคกลำง
นำยสุทิน ชฎำด ำ ประธำนสภำเกษตรกรจังหวัดรำชบุรี นำยบุญสม  พูนสิน 

รองประธำนสภำเกษตรกรจังหวัดรำชบุรี คนที่1 น.ส.เพ็ญศรี กระต่ำยทอง รองประธำนสภำเกษตรกร
จังหวัดรำชบุรี คนที่ 2 พร้อมด้วยนำยเมธัสสิทธิ์ ลัคนทินวงศ์ หัวหน้ำส ำนักงำนสภำเกษตรกรจังหวัด
รำชบุร ีและเจ้ำหน้ำที่ส ำนักงำนสภำเกษตรกรจังหวัดรำชบุรี เข้ำร่วมกำรสัมมนำเชิงปฏิบัติกำรกลุ่มภำค
กลำง "สภช. คิดใหม่ มองไกล ก้ำวไปดว้ยกัน" : แผนชุมชนต้นทุนแห่งอนำคต เมื่อวันที่ 24-25 มีนำคม 
2564 ณ ห้องประชุมอำเซียน 1 โรงแรมพีลูส กำญจนบุรี
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หัวหน้ำส ำนักงำนสภำเกษตรกรจังหวัดรำชบุรี พร้อมด้วยนำยทศพล   ชะลอย                        
นักจัดกำรงำนทั่วไป ให้กำรตอนรับ รองประธำนสภำเกษตรกรจังหวัดพิจิตร พร้อมด้วยสมำชิกสภำ
เกษตรกรจังหวัดพิจิตร เดินทำงมำเพ่ือศึกษำดูงำนกำรปลูกมะพร้ำว  ณ กลุ่มเกษตรกรแปลงใหญ่
มะพร้ำวน้ ำหอมท่ำนัด อ ำเภอด ำเนินสะดวก จังหวัดรำชบุรี เมื่อวันที่ 24 มิถุนำยน 2564 โดยมี     
นำยจรัล เจริญทรัพย์ เป็นวิทยำกรให้ควำมรู้

2.9 งานอื่นๆ



๓
ส่วนที.่..... 

รายงานงบการเงิน
ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๔



งบแสดงการใช้จ่าย
งบประมาณ ไตรมาสที่ ๑



ส านักงานสภาเกษตรกรจังหวัดราชบุรี
งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2563
รำยละเอียด บำท

สินทรัพย์
สินทรัพย์หมุนเวียน

เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด (รำยละเอียด 1) 334,423.77
ลูกหน้ีระยะสัน้ (รำยละเอียด 2) -
รำยได้ค้ำงรับ (รำยละเอียด 3) 0.00
สนิทรัพย์หมุนเวียนอื่น (รำยละเอียด 4) -

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 334,423.77
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

ที่ดิน อำคำร และอุปกรณ์ - สุทธิ (รำยละเอียด 5) 161,825.58
สนิทรัพย์ไม่มตัีวตน - สุทธิ (รำยละเอียด 6) -
สนิทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น (รำยละเอียด 7) -

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 161,825.58
รวมสินทรัพย์ 496,249.35

หนี้สินและส่วนของทุน
หนี้สินหมุนเวียน

เจ้ำหน้ีระยะสัน้ (รำยละเอียด 8) -
ค่ำใช้จำ่ยค้ำงจ่ำย (รำยละเอียด 9) 4,164.72

หน้ีสินหมุนเวียนอื่น (รำยละเอียด 10) -

รวมหนี้สินหมุนเวียน 4,164.72
หนี้สินไม่หมุนเวียน

เงินกู้ยืมระยะยำว -
รำยได้รอกำรรับรู้ -
หน้ีสนิไมห่มุนเวียนอื่น -

รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน -
รวมหนี้สิน 4,164.72

ส่วนของทุน
ทุน -
รำยได้สูง(ต่ ำ)กว่ำค่ำใช้จำ่ยสะสมยกมำ 86,919.78
รำยได้สูง(ต่ ำ)กว่ำค่ำใช้จำ่ยประจ ำงวด 405,164.85 492,084.63

รวมส่วนของทุน 492,084.63
รวมหนี้สินและส่วนของทุน 496,249.35
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ส านักงานสภาเกษตรกรจังหวัดราชบุรี
งบแสดงผลการด าเนินงานทางการเงิน

ส าหรับงวดส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2563
(หนว่ย : บำท)

เดอืนปัจจุบัน
สะสมต้นปีถึง

ปัจจุบัน
รายได้จากการด าเนนิงาน

รำยได้เงินอุุดหนุนจำกรัฐบำล - -
หัก ค่ำใช้จำ่ยเงินจัดสรรให้ สกจ. - -

ค่ำใช้จำ่ยเงินจัดสรรให้ สกจ. สนับสนุนเพ่ิม
นอกแผนประจ ำปี

- -

ค่ำใช้จำ่ยเงินจัดสรรให้ สกจ. เพ่ือปฏิบัติงำน
ตำมภำรกจิของสภำเกษตรกรแห่งชำติ

- -

รำยได้เงินสนับสนุนจำกหน่วยงำนของรัฐ/เอกชน - -
หัก ค่ำใช้จำ่ยเงินสนับสนุนจำกหน่วยงำนรัฐ/
เอกชนให้ สกจ.

- -

เงินสนับสนุนสง่คืนแหลง่ทุน - -
รำยได้เงินจัดสรรจำก สกช. - 827,900.00
รำยรับเงินจัดสรรจำก สกช. - สนับสนุนเพ่ิมนอก
แผนประจ ำปี

- -

รำยรับเงินจัดสรรจำก สกช. - เพ่ือปฏิบัติงำนตำม
ภำรกิจของสภำเกษตรกรแห่งชำติ

- -

รำยได้เงินสนับสนุนจำกหน่วยงำนของรัฐ/เอกขน
จำก สกช.

- -

รำยได้เงินจัดสรรรับคืนจำก สกจ. - -
รำยได้เงินสนับสนุนจำกหน่วยงำนของรัฐ/เอกชน
รับคืนจำก สกจ.

- -

รำยได้ดอกเบีย้เงินฝำกจำกสถำบันกำรเงิน 245.30 245.30
รำยได้จำกกำรรับบรจิำค - -
รำยได้อื่น - -
รวมรายได้ 245.30 828,145.30
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ค่าใช้จ่ายในการด าเนนิงาน
ค่ำใช้จำ่ยเงินจัดสรรสง่คืน สกช. - -
ค่ำใช้จำ่ยเงินสนับสนุนจำกหน่วยงำนของรัฐ/
เอกชนสง่คืน สกช.

- -

ค่ำใช้จำ่ยที่ สกจ. ส ำรองจ่ำยแทน สกช. - -
ค่ำใช้จำ่ยโครงกำร - -
ค่ำใช้จำ่ยบุคลำกร - -
ค่ำใช้จำ่ยฝึกอบรม - -
ค่ำใช้จำ่ยในกำรเดนิทำง 13,230.00 62,175.00
ค่ำตอบแทน ใช้สอยวัสดุและสำธำรณูปโภค 164,194.65 351,064.03
หน้ีสูญและหนี้สงสัยจะสูญ - -
ค่ำเสื่อมรำคำและค่ำตัดจ ำหน่ำย 3,772.90 9,741.42
ค่ำใช้จำ่ยเงินอุดหนุน - -
ค่ำใช้จำ่ยอื่น - -
รวมค่าใช้จ่ายในการด าเนนิงาน 181,197.55 422,980.45

รายได้สูง(ต่ า)กว่าค่าใช้จ่ายจากการด าเนนิงาน (180,952.25) 405,164.85

ส านักงานสภาเกษตรกรจังหวัดราชบุรี
งบแสดงผลการด าเนินงานทางการเงิน(ต่อ)
ส าหรับงวดส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2563

(หน่วย : บำท)

เดอืนปัจจุบัน
สะสมต้นปีถึง

ปัจจุบัน
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ส านักงานสภาเกษตรกรจังหวัดราชบุรี
รายงานการรับ - จ่ายเงิน (สกจ.)

ส าหรับงวดส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2563
(หนว่ย : บำท)

เดอืนปัจจุบัน ต้นปีจนถึงปัจจุบัน
เงินคงเหลือ ณ วันต้นงวด 588,346.55 0.00

รำยรับ : 
รำยได้เงินจัดสรรจำก สกช. - 827,900.00
รำยได้เงินจัดสรรจำก สกช.-สนับสนุนเพ่ิมนอกแผน
ประจ ำปี

- -

รำยได้เงินจัดสรรจำก สกช.- เพ่ือปฏิบัติงำนตำมภำรกจิ
ของสภำเกษตรกรแห่งชำติ

- -

รำยได้เงินสนับสนุนจำกหน่วยงำนของรัฐ/เอกชน - -
รำยได้เงินสนับสนุนจำกหน่วยงำนของรัฐ/เอกชนจำก 
สกช.

- -

รำยได้ดอกเบีย้เงินฝำกจำกสถำบันกำรเงิน 337.15 337.15
เงินรับจำกกำรจ ำหน่ำยทรัพย์สิน - -
รำยรับอื่นๆ - -

337.15 828,237.15
รวมรายรับ 588,683.70 828,237.15

รำยจ่ำย :
รำยจ่ำยบุคลำกร - -
ค่ำตอบแทน 105,850.00 210,455.00
ค่ำใช้สอย 54,775.00 144,010.00
ค่ำวัสดุ 8,850.00 36,806.00
ค่ำสำธำรณูปโภค 7,949.65 25,707.10
ค่ำใช้จำ่ยที่ได้รับกำรสนับสนุนจำกหน่วยงำนรัฐ/เอกชน - -
ค่ำครุภัณฑ์และส่ิงก่อสร้ำง 81,000.00 81,000.00
รำยจ่ำยอื่น - -
ค่ำใช้จำ่ยเงินจัดสรรส่งคนื สกช. - -

รวมรำยจ่ำย 258,424.65 497,978.10
เงินคงเหลอื 330,259.05 330,259.05
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ค่ำใช้จำ่ยเงินจัดสรรสง่คืน สกช. - -
ค่ำใช้จำ่ยเงินสนับสนุนจำกหน่วยงำนของรัฐ/เอกชน
สง่คืน สกช.

- -

ค่ำใช้จำ่ยเงินสนับสนุนส่งคนืหน่วยงำนของรัฐ/เอกชน - -
รำยรับเงินค่ำใช้จำ่ยที่ สกจ. ส ำรองจ่ำยแทน สกช. - -
ค่ำใช้จำ่ย สกจ. ส ำรองจ่ำยแทน สกช. - -

เงินคงเหลอื ณ วันปลำยงวด 330,259.05 330,259.05
เงินทดรองจ่ำย - -

เงินคงเหลอืสุทธิ 330,259.05 330,259.05

เงินคงเหลอื ณ วันปลำยงวด ประกอบดว้ย
เงินสด -
เงินสดย่อย -
บัญชีเงินฝำกออมทรัพย์ (รับเงินจำกหน่วยงำนของรัฐ/
เอกชน)

-

เงินฝำกออมทรัพย์ สกจ. 340,063.77
บัญชีเงินฝำกกระแสรำยวัน (รับเงินจำกหน่วยงำนของ
รัฐ/เอกชน)

-

เงินฝำกกระแสรำยวัน สกจ. (5,640.00)
ลูกหน้ีอื่นๆ -
เงินมัดจ ำ/เงินประกัน -
หัก ภำษีหัก ณ ที่จ่ำย (4,164.72)

เงินประกันซอง/เงินประกันสัญญำ/เงินประกัน
ผลงำน/เงินประกันอื่น

-

เจ้ำหน้ี -
เจ้ำหน้ี(ลูกหน้ี) ที่ สกช. และ สกจ. ส ำรองจ่ำยแทน
กัน

-

เงินรับฝำกอื่น -

330,259.05

ส านักงานสภาเกษตรกรจังหวัดราชบุรี
รายงานการรับ - จ่ายเงิน (สกจ.)(ต่อ)

ส าหรับงวดส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2563
(หน่วย : บำท)

เดอืนปัจจุบัน ต้นปีจนถึงปัจจุบัน



งบแสดงการใช้จ่าย
งบประมาณ ไตรมาสที่ ๒
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ส านักงานสภาเกษตรกรจังหวัดราชบุรี
งบแสดงฐานะการเงนิ

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564
รำยละเอียด บำท

สินทรัพย์
สินทรัพย์หมุนเวียน

เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด (รำยละเอียด 1) 275,610.67
ลูกหน้ีระยะสัน้ (รำยละเอียด 2) -
รำยได้ค้ำงรับ (รำยละเอียด 3) 0.00
สนิทรัพย์หมุนเวียนอื่น (รำยละเอียด 4) -

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 275,610.67
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

ที่ดิน อำคำร และอุปกรณ์ - สุทธิ (รำยละเอียด 5) 146,436.90
สนิทรัพย์ไม่มตัีวตน - สุทธิ (รำยละเอียด 6) -
สนิทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น (รำยละเอียด 7) -

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 146,436.90

รวมสินทรัพย์ 422,047.57

หนี้สินและส่วนของทุน
หนี้สินหมุนเวียน

เจ้ำหน้ีระยะสัน้ (รำยละเอียด 8) -
ค่ำใช้จำ่ยค้ำงจ่ำย (รำยละเอียด 9) 2,655.10
หน้ีสินหมุนเวียนอื่น (รำยละเอียด 10) -

รวมหนี้สินหมุนเวียน 2,655.10
หนี้สินไม่หมุนเวียน

เงินกู้ยืมระยะยำว -
รำยได้รอกำรรับรู้ -
หน้ีสนิไมห่มุนเวียนอื่น -

รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน -
รวมหนี้สิน 2,655.10

ส่วนของทุน
ทุน -
รำยได้สูง(ต่ ำ)กว่ำค่ำใช้จำ่ยสะสมยกมำ 86,919.78
รำยได้สูง(ต่ ำ)กว่ำค่ำใช้จำ่ยประจ ำงวด 332,472.69 419,392.47

รวมส่วนของทุน 419,392.47

รวมหนี้สินและส่วนของทุน 422,047.57
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ส านักงานสภาเกษตรกรจังหวัดราชบุรี
งบแสดงผลการด าเนนิงานทางการเงิน

ส าหรับงวดสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2564
(หน่วย : บำท)

เดอืนปัจจุบัน
สะสมต้นปีถึง

ปัจจุบัน
รายได้จากการด าเนนิงาน

รำยได้เงินอุุดหนุนจำกรัฐบำล - -
หัก ค่ำใช้จำ่ยเงินจัดสรรให้ สกจ. - -

ค่ำใช้จำ่ยเงินจัดสรรให้ สกจ. สนับสนุนเพ่ิม
นอกแผนประจ ำปี

- -

ค่ำใช้จำ่ยเงินจัดสรรให้ สกจ. เพ่ือปฏิบัติงำน
ตำมภำรกจิของสภำเกษตรกรแห่งชำติ

- -

รำยได้เงินสนับสนุนจำกหน่วยงำนของรัฐ/เอกชน - -
หัก ค่ำใช้จำ่ยเงินสนับสนุนจำกหนว่ยงำนรัฐ/
เอกชนให้ สกจ.

- -

เงินสนับสนุนสง่คืนแหลง่ทุน - -
รำยได้เงินจัดสรรจำก สกช. 368,200.00 1,196,100.00
รำยรับเงินจัดสรรจำก สกช. - สนับสนุนเพ่ิมนอก
แผนประจ ำปี

- -

รำยรับเงินจัดสรรจำก สกช. - เพ่ือปฏิบัติงำน
ตำมภำรกจิของสภำเกษตรกรแห่งชำติ

- -

รำยได้เงินสนับสนุนจำกหน่วยงำนของรัฐ/เอกขน
จำก สกช.

- -

รำยได้เงินจัดสรรรับคืนจำก สกจ. - -
รำยได้เงินสนับสนุนจำกหนว่ยงำนของรัฐ/เอกชน
รับคืนจำก สกจ.

- -

รำยได้ดอกเบีย้เงินฝำกจำกสถำบันกำรเงิน - 245.30
รำยได้จำกกำรรับบริจำค - -
รำยได้อื่น - -
รวมรายได้ 368,200.00 1,196,345.30
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ส านักงานสภาเกษตรกรจังหวัดราชบุรี
งบแสดงผลการด าเนนิงานทางการเงิน(ต่อ)
ส าหรับงวดสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2564

(หน่วย : บำท)

เดอืนปัจจุบัน
สะสมต้นปีถึง

ปัจจุบัน

ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน
ค่ำใช้จำ่ยเงินจัดสรรสง่คืน สกช. - 1,559.00
ค่ำใช้จำ่ยเงินสนับสนุนจำกหน่วยงำนของรัฐ/
เอกชนสง่คืน สกช.

- -

ค่ำใช้จำ่ยที่ สกจ. ส ำรองจ่ำยแทน สกช. - -
ค่ำใช้จำ่ยโครงกำร - -
ค่ำใช้จำ่ยบุคลำกร - -
ค่ำใช้จำ่ยฝึกอบรม 3,900.00 3,900.00
ค่ำใช้จำ่ยในกำรเดนิทำง 5,635.00 89,900.00
ค่ำตอบแทน ใช้สอยวัสดุและสำธำรณูปโภค 173,297.28 744,942.51
หน้ีสูญและหน้ีสงสัยจะสูญ - -
ค่ำเสื่อมรำคำและค่ำตัดจ ำหน่ำย 5,247.45 25,126.10
ค่ำใช้จำ่ยเงินอุดหนุน - -
ค่ำใช้จำ่ยอื่น - (1,555.00)
รวมค่าใช้จ่ายในการด าเนนิงาน 188,079.73 863,872.61

รายได้สูง(ต่ า)กว่าค่าใช้จ่ายจากการด าเนนิงาน 180,120.27 332,472.69
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ส านักงานสภาเกษตรกรจังหวัดราชบุรี
รายงานการรับ - จ่ายเงิน (สกจ.)

ส าหรับงวดสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2564
(หน่วย : บำท)

เดอืนปัจจุบัน ต้นปีจนถึงปัจจุบัน
เงินคงเหลือ ณ วันต้นงวด 87,587.85 0.00

รำยรับ : 
รำยได้เงินจัดสรรจำก สกช. 368,200.00 1,196,100.00
รำยได้เงินจัดสรรจำก สกช.-สนับสนุนเพ่ิมนอกแผน
ประจ ำปี

- -

รำยได้เงินจัดสรรจำก สกช.- เพื่อปฏิบัตงิำนตำม
ภำรกิจของสภำเกษตรกรแห่งชำติ

- -

รำยได้เงินสนับสนุนจำกหน่วยงำนของรัฐ/เอกชน - -
รำยได้เงินสนับสนุนจำกหน่วยงำนของรัฐ/เอกชน
จำก สกช.

- -

รำยได้ดอกเบีย้เงินฝำกจำกสถำบันกำรเงิน - 337.15
เงินรับจำกกำรจ ำหน่ำยทรัพย์สิน - 1,559.00
รำยรับอื่นๆ - -

368,200.00 1,197,996.15
รวมรายรับ 455,787.85 1,197,996.15
รำยจ่ำย :

รำยจ่ำยบุคลำกร - -
ค่ำตอบแทน 97,500.00 417,005.00
ค่ำใช้สอย 68,465.00 323,200.00
ค่ำวัสดุ 4,580.00 50,882.00
ค่ำสำธำรณูปโภค 7,107.28 46,214.58
ค่ำใช้จำ่ยที่ได้รับกำรสนับสนุนจำกหน่วยงำนรัฐ/
เอกชน

- -

ค่ำครุภัณฑ์และส่ิงก่อสร้ำง 5,180.00 86,180.00
รำยจ่ำยอื่น - -

ค่ำใช้จำ่ยเงินจัดสรรสง่คืน สกช. - -

รวมรำยจ่ำย 182,832.28 923,481.58
เงินคงเหลอื 272,955.57 274,514.57
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ค่ำใช้จำ่ยเงินจัดสรรสง่คืน สกช. - (1,559.00)
ค่ำใช้จำ่ยเงินสนับสนุนจำกหนว่ยงำนของรัฐ/เอกชน
สง่คืน สกช.

- -

ค่ำใช้จำ่ยเงินสนับสนุนสง่คืนหน่วยงำนของรัฐ/เอกชน - -
รำยรับเงินค่ำใช้จำ่ยที่ สกจ. ส ำรองจ่ำยแทน สกช. - -
ค่ำใช้จำ่ย สกจ. ส ำรองจ่ำยแทน สกช. - -

เงินคงเหลอื ณ วันปลำยงวด 272,955.57 272,955.57
เงินทดรองจ่ำย - -

เงินคงเหลอืสุทธิ 272,955.57 272,955.57

เงินคงเหลอื ณ วันปลำยงวด ประกอบดว้ย
เงินสด -
เงินสดย่อย -
บัญชีเงินฝำกออมทรัพย์ (รับเงินจำกหน่วยงำนของรัฐ/
เอกชน)

-

เงินฝำกออมทรัพย์ สกจ. 280,899.97
บัญชีเงินฝำกกระแสรำยวัน (รับเงินจำกหน่วยงำนของ
รัฐ/เอกชน)

-

เงินฝำกกระแสรำยวัน สกจ. (5,289.30)
ลูกหน้ีอื่นๆ -
เงินมัดจ ำ/เงินประกัน -
หัก ภำษีหัก ณ ที่จ่ำย (2,655.10)

เงินประกันซอง/เงินประกันสัญญำ/เงินประกัน
ผลงำน/เงินประกันอื่น

-

เจ้ำหน้ี -
เจ้ำหน้ี(ลูกหน้ี) ที่ สกช. และ สกจ. ส ำรองจ่ำยแทน
กัน

-

เงินรับฝำกอื่น -
272,955.57

ส านักงานสภาเกษตรกรจังหวัดราชบุรี
รายงานการรับ - จ่ายเงิน (สกจ.) (ต่อ)

ส าหรับงวดสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2564
(หน่วย : บำท)

เดอืนปัจจุบัน ต้นปีจนถึงปัจจุบัน



งบแสดงการใช้จ่าย
งบประมาณ ไตรมาสที่ ๓
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ส านักงานสภาเกษตรกรจังหวัดราชบุรี
งบแสดงฐานะการเงนิ

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564
รำยละเอียด บำท

สินทรัพย์
สินทรัพย์หมุนเวียน

เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด (รำยละเอียด 1) 7,151.72
ลูกหน้ีระยะสัน้ (รำยละเอียด 2) -
รำยได้ค้ำงรับ (รำยละเอียด 3) 0.00
สนิทรัพย์หมุนเวียนอื่น (รำยละเอียด 4) -

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 7,151.72
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

ที่ดิน อำคำร และอุปกรณ์ - สุทธิ (รำยละเอียด 5) 131,295.17
สนิทรัพย์ไม่มตัีวตน - สุทธิ (รำยละเอียด 6) -
สนิทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น (รำยละเอียด 7) -

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 131,295.17
รวมสินทรัพย์ 138,446.89

หนี้สินและส่วนของทุน
หนี้สินหมุนเวียน

เจ้ำหน้ีระยะสัน้ (รำยละเอียด 8) -
ค่ำใช้จำ่ยค้ำงจ่ำย (รำยละเอียด 9) 2,647.66
หน้ีสินหมุนเวียนอื่น (รำยละเอียด 10) -

รวมหนี้สินหมุนเวียน 2,647.66
หนี้สินไม่หมุนเวียน

เงินกู้ยืมระยะยำว -
รำยได้รอกำรรับรู้ -
หน้ีสนิไมห่มุนเวียนอื่น -

รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน -
รวมหนี้สิน 2,647.66

ส่วนของทุน
ทุน -
รำยได้สูง(ต่ ำ)กว่ำค่ำใช้จำ่ยสะสมยกมำ 86,919.78
รำยได้สูง(ต่ ำ)กว่ำค่ำใช้จำ่ยประจ ำงวด 48,879.45 135,799.23

รวมส่วนของทุน 135,799.23
รวมหนี้สินและส่วนของทุน 138,446.89



รายงานประจ าปี 2564 ส านักงานสภาเกษตรกรจังหวัดราชบุรี     119

ส านักงานสภาเกษตรกรจังหวัดราชบุรี
งบแสดงผลการด าเนนิงานทางการเงิน

ส าหรับงวดสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2564
(หน่วย : บำท)

เดอืนปัจจุบัน
สะสมต้นปีถึง

ปัจจุบัน
รายได้จากการด าเนนิงาน

รำยได้เงินอุุดหนุนจำกรัฐบำล - -
หัก ค่ำใช้จำ่ยเงินจัดสรรให้ สกจ. - -

ค่ำใช้จำ่ยเงินจัดสรรให้ สกจ. สนับสนุนเพ่ิม
นอกแผนประจ ำปี

- -

ค่ำใช้จำ่ยเงินจัดสรรให้ สกจ. เพ่ือปฏิบัติงำน
ตำมภำรกจิของสภำเกษตรกรแห่งชำติ

- -

รำยได้เงินสนับสนุนจำกหน่วยงำนของรัฐ/เอกชน - -
หัก ค่ำใช้จำ่ยเงินสนับสนุนจำกหนว่ยงำนรัฐ/
เอกชนให้ สกจ.

- -

เงินสนับสนุนสง่คืนแหลง่ทุน - -
รำยได้เงินจัดสรรจำก สกช. 100,000.00 1,296,100.00
รำยรับเงินจัดสรรจำก สกช. - สนับสนุนเพ่ิมนอก
แผนประจ ำปี

- -

รำยรับเงินจัดสรรจำก สกช. - เพ่ือปฏิบัติงำน
ตำมภำรกจิของสภำเกษตรกรแห่งชำติ

- -

รำยได้เงินสนับสนุนจำกหน่วยงำนของรัฐ/เอกขน
จำก สกช.

- -

รำยได้เงินจัดสรรรับคืนจำก สกจ. - -
รำยได้เงินสนับสนุนจำกหนว่ยงำนของรัฐ/เอกชน
รับคืนจำก สกจ.

- -

รำยได้ดอกเบีย้เงินฝำกจำกสถำบันกำรเงิน 202.67 447.97
รำยได้จำกกำรรับบริจำค - -
รำยได้อื่น - -
รวมรายได้ 100,202.67 1,296,547.97
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ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน
ค่ำใช้จำ่ยเงินจัดสรรสง่คืน สกช. - 1,559.00
ค่ำใช้จำ่ยเงินสนับสนุนจำกหน่วยงำนของรัฐ/
เอกชนสง่คืน สกช.

- -

ค่ำใช้จำ่ยที่ สกจ. ส ำรองจำ่ยแทน สกช. - -
ค่ำใช้จำ่ยโครงกำร - -
ค่ำใช้จำ่ยบุคลำกร - -
ค่ำใช้จำ่ยฝึกอบรม - 3,900.00
ค่ำใช้จำ่ยในกำรเดนิทำง 21,797.00 131,502.00
ค่ำตอบแทน ใช้สอยวัสดุและสำธำรณูปโภค 133,334.24 1,071,994.69
หน้ีสูญและหน้ีสงสัยจะสูญ - -
ค่ำเสื่อมรำคำและค่ำตัดจ ำหน่ำย 4,991.78 40,267.83
ค่ำใช้จำ่ยเงินอุดหนุน - -
ค่ำใช้จำ่ยอื่น - (1,555.00)
รวมค่าใช้จ่ายในการด าเนนิงาน 160,123.02 1,247,668.52

รายได้สูง(ต่ า)กว่าค่าใช้จ่ายจากการด าเนนิงาน (59,920.35) 48,879.45

ส านักงานสภาเกษตรกรจังหวัดราชบุรี
งบแสดงผลการด าเนนิงานทางการเงิน

ส าหรับงวดสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2564(ต่อ)
(หน่วย : บำท)

เดือนปัจจุบัน
สะสมต้นปีถงึ

ปัจจุบัน
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ส านักงานสภาเกษตรกรจังหวัดราชบุรี
รายงานการรับ - จ่ายเงิน (สกจ.)

ส าหรับงวดสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2564
(หนว่ย : บำท)

เดอืนปัจจุบัน ต้นปีจนถึงปัจจุบัน
เงินคงเหลือ ณ วันต้นงวด 59,432.63 0.00

รำยรับ : 
รำยได้เงินจัดสรรจำก สกช. 100,000.00 1,296,100.00
รำยได้เงินจัดสรรจำก สกช.-สนับสนุน
เพ่ิมนอกแผนประจ ำปี

- -

รำยได้เงินจัดสรรจำก สกช.- เพ่ือ
ปฏิบัตงิำนตำมภำรกจิของสภำเกษตรกร
แห่งชำติ

- -

รำยได้เงินสนับสนุนจำกหน่วยงำนของ
รัฐ/เอกชน

- -

รำยได้เงินสนับสนุนจำกหน่วยงำนของ
รัฐ/เอกชนจำก สกช.

- -

รำยได้ดอกเบีย้เงินฝำกจำกสถำบัน
กำรเงิน

202.67 539.82

เงินรับจำกกำรจ ำหน่ำยทรัพย์สิน - 1,559.00
รำยรับอื่นๆ - -

100,202.67 1,298,198.82
รวมรายรับ 159,635.30 1,298,198.82
รำยจ่ำย :

รำยจ่ำยบุคลำกร - -
ค่ำตอบแทน 96,250.00 610,755.00
ค่ำใช้สอย 54,307.00 459,087.00
ค่ำวัสดุ 2,400.00 70,121.00
ค่ำสำธำรณูปโภค 2,174.24 65,992.76
ค่ำใช้จำ่ยที่ได้รับกำรสนับสนุนจำก
หน่วยงำนรัฐ/เอกชน

- -

ค่ำครุภัณฑ์และส่ิงก่อสร้ำง - 86,180.00
รำยจ่ำยอื่น - -
ค่ำใช้จำ่ยเงินจัดสรรสง่คืน สกช. - -

รวมรำยจ่ำย 155,131.24 1,292,135.76
เงินคงเหลอื 4,504.06 6,063.06
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ค่ำใช้จำ่ยเงินจัดสรรสง่คืน สกช. - (1,559.00)
ค่ำใช้จำ่ยเงินสนับสนุนจำกหน่วยงำนของรัฐ/เอกชนสง่คืน 
สกช.

- -

ค่ำใช้จำ่ยเงินสนับสนุนสง่คืนหน่วยงำนของรัฐ/เอกชน - -
รำยรับเงินค่ำใช้จำ่ยที่ สกจ. ส ำรองจ่ำยแทน สกช. - -
ค่ำใช้จำ่ย สกจ. ส ำรองจ่ำยแทน สกช. - -

เงินคงเหลอื ณ วันปลำยงวด 4,504.06 4,504.06
เงินทดรองจ่ำย - -

เงินคงเหลอืสุทธิ 4,504.06 4,504.06
เงินคงเหลอื ณ วันปลำยงวด ประกอบดว้ย

เงินสด -
เงินสดย่อย -
บัญชีเงินฝำกออมทรัพย์ (รับเงินจำกหน่วยงำนของรัฐ/
เอกชน)

-

เงินฝำกออมทรัพย์ สกจ. 43,220.72
บัญชีเงินฝำกกระแสรำยวัน (รับเงินจำกหนว่ยงำนของรัฐ/
เอกชน)

-

เงินฝำกกระแสรำยวัน สกจ. (36,069.00)
ลูกหน้ีอื่นๆ -
เงินมัดจ ำ/เงินประกัน -
หัก ภำษีหัก ณ ที่จ่ำย (2,647.66)

เงินประกันซอง/เงินประกันสัญญำ/เงินประกันผลงำน/
เงินประกันอื่น

-

เจ้ำหนี้ -
เจ้ำหนี(้ลูกหน้ี) ที่ สกช. และ สกจ. ส ำรองจ่ำยแทนกัน -
เงินรับฝำกอื่น -

4,504.06

ส านักงานสภาเกษตรกรจังหวัดราชบุรี
รายงานการรับ - จ่ายเงิน (สกจ.)

ส าหรับงวดสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2564
(หน่วย : บำท)

เดือนปัจจุบัน ต้นปีจนถงึปัจจุบัน



งบแสดงการใช้จ่าย
งบประมาณ ไตรมาสที่ ๔
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ส านักงานสภาเกษตรกรจังหวัดราชบุรี
งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

รำยละเอียด บำท

สินทรัพย์
สินทรัพย์หมุนเวียน

เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด (รำยละเอียด 1) -
ลูกหน้ีระยะสัน้ (รำยละเอียด 2) -
รำยได้ค้ำงรับ (รำยละเอียด 3) 85.94
สนิทรัพย์หมุนเวียนอื่น (รำยละเอียด 4) 15,180.50

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 15,266.44

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
ที่ดิน อำคำร และอุปกรณ์ - สุทธิ (รำยละเอียด 5) 115,987.05
สนิทรัพย์ไม่มตัีวตน - สุทธิ (รำยละเอียด 6) -
สนิทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น (รำยละเอียด 7) -

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 115,987.05

รวมสินทรัพย์ 131,253.49

หนี้สินและส่วนของทุน
หนี้สินหมุนเวียน

เจ้ำหน้ีระยะสัน้ (รำยละเอียด 8) -
ค่ำใช้จำ่ยค้ำงจ่ำย (รำยละเอียด 9) 1,910.43
หน้ีสนิหมุนเวียนอื่น (รำยละเอียด 10) -

รวมหนี้สินหมุนเวียน 1,910.43
หนี้สินไม่หมุนเวียน

เงินกู้ยืมระยะยำว -
รำยได้รอกำรรับรู้ -
หน้ีสนิไมห่มุนเวียนอื่น -

รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน -
รวมหนี้สิน 1,910.43
ส่วนของทุน

ทุน -
รำยได้สูง(ต่ ำ)กว่ำค่ำใช้จำ่ยสะสมยก
มำ

86,919.78

รำยได้สูง(ต่ ำ)กว่ำค่ำใช้จำ่ยประจ ำงวด 42,423.28 129,343.06

รวมส่วนของทุน 129,343.06

รวมหนี้สินและส่วนของทุน 131,253.49
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ส านักงานสภาเกษตรกรจังหวัดราชบุรี
งบแสดงผลการด าเนนิงานทางการเงิน

ส าหรับงวดสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564
(หน่วย : บำท)

เดอืนปัจจุบัน
สะสมต้นปีถงึ

ปัจจุบัน
รายได้จากการด าเนนิงาน

รำยได้เงินอุุดหนุนจำกรัฐบำล - -
หัก ค่ำใช้จำ่ยเงินจัดสรรให้ สกจ. - -

ค่ำใช้จำ่ยเงินจัดสรรให้ สกจ. สนับสนุนเพ่ิม
นอกแผนประจ ำปี

- -

ค่ำใช้จำ่ยเงินจัดสรรให้ สกจ. เพ่ือปฏิบัติงำน
ตำมภำรกจิของสภำเกษตรกรแห่งชำติ

- -

รำยได้เงินสนับสนุนจำกหน่วยงำนของรัฐ/เอกชน - -
หัก ค่ำใช้จำ่ยเงินสนับสนุนจำกหน่วยงำนรัฐ/
เอกชนให้ สกจ.

- -

เงินสนับสนุนสง่คืนแหลง่ทุน - -
รำยได้เงินจัดสรรจำก สกช. - 1,571,224.00
รำยรับเงินจัดสรรจำก สกช. - สนับสนุนเพ่ิมนอก
แผนประจ ำปี

- -

รำยรับเงินจัดสรรจำก สกช. - เพ่ือปฏิบัติงำน
ตำมภำรกจิของสภำเกษตรกรแห่งชำติ

- -

รำยได้เงินสนับสนุนจำกหน่วยงำนของรัฐ/เอกขน
จำก สกช.

51,000.00 102,000.00

รำยได้เงินจัดสรรรับคืนจำก สกจ. - -
รำยได้เงินสนับสนุนจำกหนว่ยงำนของรัฐ/เอกชน
รับคืนจำก สกจ.

- -

รำยได้ดอกเบีย้เงินฝำกจำกสถำบันกำรเงิน 85.94 533.91
รำยได้จำกกำรรับบริจำค - -
รำยได้อื่น - -
รวมรายได้ 51,085.94 1,673,757.91
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ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน
ค่ำใช้จำ่ยเงินจัดสรรสง่คืน สกช. - 2,098.82
ค่ำใช้จำ่ยเงินสนับสนุนจำกหน่วยงำนของรัฐ/
เอกชนสง่คืน สกช.

- -

ค่ำใช้จำ่ยที่ สกจ. ส ำรองจ่ำยแทน สกช. - -
ค่ำใช้จำ่ยโครงกำร - -
ค่ำใช้จำ่ยบุคลำกร - -
ค่ำใช้จำ่ยฝึกอบรม - 3,900.00
ค่ำใช้จำ่ยในกำรเดนิทำง 36,171.94 199,005.94
ค่ำตอบแทน ใช้สอยวัสดุและสำธำรณูปโภค 187,812.34 1,372,308.92
หน้ีสูญและหนี้สงสัยจะสูญ - -
ค่ำเสื่อมรำคำและค่ำตัดจ ำหน่ำย 4,991.78 55,575.95
ค่ำใช้จำ่ยเงินอุดหนุน - -
ค่ำใช้จำ่ยอื่น - (1,555.00)
รวมค่าใช้จ่ายในการด าเนนิงาน 228,976.06 1,631,334.63

รายได้สูง(ต่ า)กว่าค่าใช้จ่ายจากการด าเนนิงาน (177,890.12) 42,423.28

ส านักงานสภาเกษตรกรจังหวัดราชบุรี
งบแสดงผลการด าเนนิงานทางการเงิน(ต่อ)
ส าหรับงวดสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564

(หน่วย : บำท)

เดอืนปัจจุบัน
สะสมต้นปีถึง

ปัจจุบัน
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ส านักงานสภาเกษตรกรจังหวัดราชบุรี
รายงานการรับ - จ่ายเงิน (สกจ.)

ส าหรับงวดสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564
(หน่วย : บำท)

เดอืนปัจจุบัน ต้นปีจนถึงปัจจุบัน
เงินคงเหลือ ณ วันต้นงวด 186,254.35 0.00
รำยรับ : 

รำยได้เงินจัดสรรจำก สกช. - 1,571,224.00
รำยได้เงินจัดสรรจำก สกช.-สนับสนุน
เพ่ิมนอกแผนประจ ำปี

- -

รำยได้เงินจัดสรรจำก สกช.- เพื่อ
ปฏิบัตงิำนตำมภำรกจิของสภำ
เกษตรกรแห่งชำติ

- -

รำยได้เงินสนับสนุนจำกหน่วยงำนของ
รัฐ/เอกชน

- -

รำยได้เงินสนับสนุนจำกหน่วยงำนของ
รัฐ/เอกชนจำก สกช.

51,000.00 102,000.00

รำยได้ดอกเบี้ยเงินฝำกจำกสถำบัน
กำรเงิน

- 539.82

เงินรับจำกกำรจ ำหน่ำยทรัพย์สิน - 1,559.00
รำยรับอื่นๆ - -

51,000.00 1,675,322.82
รวมรายรับ 237,254.35 1,675,322.82
รำยจ่ำย :

รำยจ่ำยบุคลำกร - -
ค่ำตอบแทน - 621,555.00
ค่ำใช้สอย 93,811.94 651,830.94
ค่ำวัสดุ 32,410.00 114,784.00
ค่ำสำธำรณูปโภค 9,132.41 96,874.06
ค่ำใช้จำ่ยที่ได้รับกำรสนับสนุนจำก
หน่วยงำนรัฐ/เอกชน

101,900.00 102,000.00

ค่ำครุภัณฑ์และส่ิงก่อสร้ำง - 86,180.00
รำยจ่ำยอื่น - -
ค่ำใช้จำ่ยเงินจัดสรรส่งคนื สกช. - -

รวมรำยจ่ำย 237,254.35 1,673,224.00
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เงินคงเหลอื (0.00) 2,098.82
ค่ำใช้จำ่ยเงินจัดสรรสง่คืน สกช. - (2,098.82)
ค่ำใช้จำ่ยเงินสนับสนุนจำกหน่วยงำน
ของรัฐ/เอกชนสง่คืน สกช.

- -

ค่ำใช้จำ่ยเงินสนับสนุนส่งคนืหน่วยงำน
ของรัฐ/เอกชน

- -

รำยรับเงินค่ำใช้จำ่ยที่ สกจ. ส ำรองจ่ำย
แทน สกช.

- -

ค่ำใช้จำ่ย สกจ. ส ำรองจ่ำยแทน สกช. - -
เงินคงเหลอื ณ วันปลำยงวด (0.00) 0.00

เงินทดรองจ่ำย - -
เงินคงเหลอืสุทธิ (0.00) 0.00
เงินคงเหลอื ณ วันปลำยงวด ประกอบดว้ย

เงินสด -
เงินสดย่อย -
บัญชีเงินฝำกออมทรัพย์ (รับเงินจำก
หน่วยงำนของรัฐ/เอกชน)

93,812.00

เงินฝำกออมทรัพย์ สกจ. 36,041.47
บัญชีเงินฝำกกระแสรำยวัน (รับเงินจำก
หน่วยงำนของรัฐ/เอกชน)

(93,812.00)

เงินฝำกกระแสรำยวัน สกจ. (36,041.47)
ลูกหน้ีอื่นๆ -
เงินมัดจ ำ/เงินประกัน -
หัก ภำษีหัก ณ ที่จ่ำย (0.00)

เงินประกันซอง/เงินประกันสัญญำ/
เงินประกันผลงำน/เงินประกันอื่น

-

เจ้ำหน้ี -
เจ้ำหน้ี(ลูกหน้ี) ที่ สกช. และ สกจ. 
ส ำรองจ่ำยแทนกัน

-

เงินรับฝำกอื่น -
0.00

ส านักงานสภาเกษตรกรจังหวัดราชบุรี
รายงานการรับ - จ่ายเงิน (สกจ.)(ต่อ)

ส าหรับงวดสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564
(หน่วย : บำท)

เดอืนปัจจุบัน ต้นปีจนถึงปัจจุบัน



ภาคผนวก

ส่วนที.่..... 

๔
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เอกสาร
ในการจัดท าข้อเสนอภายใต้

แผนพัฒนาเกษตรกรรมระดับจังหวัดราชบุรี
พ.ศ.2564-2569
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เอกสาร
ในการจัดท าข้อเสนอภายใต้

แผนพัฒนาเกษตรกรรมระดับต าบลดอนทราย
อ าเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี

รายงานประจ าปี 2564 ส านักงานสภาเกษตรกรจังหวัดราชบุรี     142



รายงานประจ าปี 2564 ส านักงานสภาเกษตรกรจังหวัดราชบุรี     143



รายงานประจ าปี 2564 ส านักงานสภาเกษตรกรจังหวัดราชบุรี     144



รายงานประจ าปี 2564 ส านักงานสภาเกษตรกรจังหวัดราชบุรี     145



ส านักงานสภาเกษตรกรจังหวัดราชบุรี
ติดต่อ 292/27 หมู่ 10 ต.ดอนตะโก อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000

โทรศัพท์/โทรสาร 032-320757
www.nfcrbr.or.th , www.facebook.com/nfc.rbr

E-mail :  saraban_rbr@nfc.mail.go.th


