ส
ภาเกษตรกร จังหวัดสุพรรณบุรี
จดหมายข่าวปี ที่ 6 ฉบับที่ 43 ประจาเดือน

สานักงาน

++

สั ยทั ศ น์ สำนั กงำนสภำเกษตรกรจั งหวั ดสุ พ รรณบุ รี
: เกษตรกรเข้ ม แข็ ง เป็ นแหล่ ง ผลิ ต อาหารคุ ณภาพมาตรฐาน

ปฏิ บ ตั ิ ต ามหลัก ปรัช ญาเศรษฐกิ จ พอเพีย ง

กิ จ กรรมที่ ดำเนิ น กำรในช่ ว งที่ ผ่ ำ นมำ

“

“ วิ

มกราคม 2562

สานักงานสภาเกษตรกรจังหวัดสุพรรณบุรี

ร่วมกับ
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย

วันที่ 27 ธันวาคม 2561 สานักงานสภาเกษตรกรจังหวัดสุพรรณบุรี ร่วมกับสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศ
ไทย ลงพื้นที่ต่อยอด และพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่นของนายชัยพร พรหมพันธุ์ ปราชญ์เกษตรของแผ่นดิน และผู้ทรงคุณวุฒิด้านพืชของ
สภาเกษตรกรจังหวัดสุพรรณบุรี เพื่อให้เกิดเป็นนวัตกรรมที่สามารถถ่ายทอดให้แก่เกษตรกรในวงกว้างได้ โดยจัดอบรมถ่ายทอดองค์
ความรู้ให้กับเกษตรกร ภายใต้โครงการ 1 ตาบล 1 นวัตกรรมเกษตร เรื่องการพัฒนาระบบการเพาะเลี้ยงเชื้อราโนมูเรียในถังเติมอากาศ
ซึ่งเชื้อราชนิดนี้ เป็นเชื้อราที่นายชัยพรได้ค้นพบจากการลงสารวจทุ่งนา แล้วสังเกตพบสปอร์สีเขียวที่ปกคลุมอยู่เต็มตัวหนอนโดยบังเอิญ
ณ บ้านนายชัยพร พรหมพันธุ์ หมู่ที่ 1 ตาบลบางใหญ่ อาเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี
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เว็บไซต์ สภาเกษตรกรจังหวัดสุพรรณบุรี

www.nfcspb.com
: สภาเกษตรกรจังหวัดสุพรรณบุรี
ลงพื้นทีจ่ ัดเวทีประชาคม
แผนพัฒนาเกษตรกรรมระดับตาบล
เมื่อวันที่ 7-9 มกราคม 2562 สานักงานสภาเกษตรกรจังหวัดสุพรรณบุรี ลงพื้นที่จัดเวทีประชาคมแผนพัฒนาเกษตรกรรมระดับ
ตาบล เพื่อยืนยันข้อมูลปัญหา ความต้องการ และแนวทางแก้ไขปัญหาของเกษตรกร พร้อมทั้งเติมเต็มข้อมูลในด้านต่ างๆให้มีความ
สมบูรณ์มากยิ่งขึ้น โดยสานักงานสภาเกษตรกรจังหวัดสุพรรณบุรี จะให้ความสาคัญกับการแก้ไขปัญหาทั้ง 6 ด้าน คือ ด้านน้า ด้านราคา
ผลผลิต ด้านต้นทุนการผลิต ด้านหนี้สิน ด้านดิน และด้านสวัสดิการ รวมทั้งไม่ได้รับความเป็นธรรมของเกษตรกร ซึ่งปัญหาเหล่านี้ เป็น
ปัญหาที่เกษตรกรประสบมายาวนาน จึงจาเป็นต้ องแก้ไขอย่างยิ่ง เพื่อให้เกษตรกรได้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น และอาชีพเกษตรกรรม
จะต้องมีความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน ต่อไป
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สภาเกษตรกรจังหวัดสุพรรณบุรี
ร่วมจัดทาสมุดปกขาวนโยบายเศรษฐกิจฐานราก
สู่แนวทางการปฏิบัติ
เมื่ อ วั น ที่ 10 มกราคม 2562 สภาเกษตรกรจั ง หวั ด
สุพรรณบุรี เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดทาสมุดปก
ขาวนโยบายเศรษฐกิจฐานรากสู่แนวทางการปฏิบัติ เพื่อร่วม
ระดมความคิดเห็น และหารือการจัดทาสมุดปกขาวฯ ด้าน
เกษตรกรรม ด้านเกษตรกรสมัยใหม่ ด้านวิสาหกิจชุ มชนโอ
ทอป ด้ า นช่ อ งทางการตลาดการขนส่ ง และด้ า นบริ ห าร
จัดการน้าชุมชน ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน และสมบูรณ์
มากที่สุด
ณ ห้องประชุมบุหงา โรงแรมโกลเด้น ทิว ลิ ป ซอฟเฟอริน
กรุงเทพมหานคร

สภาเกษตรกรฯร่วมกาหนด
แนวทางการดาเนิน

โครงการเดินตามรอยพ่อ 1 ไร่พอเพียง
เมื่ อ วัน ที่ 15 - 17 มกราคม 2562 สภาเกษตรกรจั งหวั ด สุ พ รรณบุ รี จั ด ประชุม คณะท างานด้า นกิ จการสภาฯ/แผนและ
ยุทธศาสตร์ คณะทางานด้านพืช และคณะทางานด้านปศุสัตว์/ประมงและเกษตรกรรมอื่นๆ เพื่อระดมความคิดเห็น และกาหนดรูปแบบ
กิจกรรมทางการเกษตร ไว้เป็นทางเลือกในการจัดทาแปลงต้นแบบของเกษตรกร ตามโครงการต้นแบบเดินตามรอยพ่อ 1 ไร่พอเพียง
ก่อนลงพื้น ที่ ร วบรวมข้อมูล และส ารวจเกษตรกรผู้ ที่ส นใจเข้าร่ว มโครงการ ต่อไป ณ ห้ องประชุมส านักงานสภาเกษตรกรจังหวัด
สุพรรณบุรี ตาบลรั้วใหญ่ อาเภอเมืองสุพรรณบุรี
โดยสภาเกษตรกรจังหวัดสุพรรณบุรี ได้แบ่งกลุ่มระดมความคิดเห็นในการกาหนดรูปแบบกิจกรรมทางการเกษตร และแนวทาง
การดาเนินงานให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อม รวมทั้งลักษณะภูมิประเทศของแต่ละพื้นที่ โดยได้ข้อสรุป ดังนี้
1. หลักเกณฑ์ในการเข้าร่วมโครงการ
1.1 มีความรักและมีความสุขในการทา
1.2 เกษตรกรสมัครใจ/และพึ่งพาตนเองเป็นสาคัญ
1.3 มีที่ดินเป็นของตนเอง/ที่ดินเช่าแบบมีสัญญามากกว่า 1ปี
1.4 ดาเนินกิจกรรมที่สอดคล้องกับโครงการต้นแบบเดินตามรอยพ่อ 1 ไร่ พอเพียง
1.5 เกษตรกรจะต้องเข้าร่วมกิจกรรมตามโครงการกาหนด
1.6 เกษตรกรมีทุนของตนเองสมทบบางส่วน
1.7 กิจกรรมที่ดาเนินการต้องมีความหลากหลายครอบคลุมทุกกิจกรรม ในลักษณะเกื้อกูลกัน
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1.8 ผู้เข้าร่วมโครงการจะต้องจัดทาบัญชีรายรับ-รายจ่าย ในแต่ละกิจกรรม ทุกวัน
2. เป้าหมาย
จานวน 110 ตาบล อย่างน้อยตาบลละ 1 แปลง
3. ขั้นตอนการดาเนินงาน
3.1 สารวจและรับสมัครเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ
3.2 รวบรวมข้อมูลความต้องการของเกษตรกรเพื่อจัดทารายละเอียดโครงการฯ เสนอต่อ องค์การบริหารส่วนจังหวัดฯ และ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
3.3 จัดทาบันทึกข้อตกลงร่วมกัน (MOU) ระหว่างองค์การบริหารส่วนจังหวัดฯ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (สานักงานเกษตร
จังหวัดฯ, ประมงจังหวัดฯ, ปศุสัตว์จังหวัดฯ พัฒนาที่ดินจังหวัดฯ, สานักงานตรวจบัญชีสหกรณ์จังหวัดฯ)
3.4 จัดประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อเสนอขอรับการสนับสนุนปัจจัยการผลิตให้แก่เกษตรกร
3.5 จัดประชุมชี้แจงรายละเอียดและเตรียมความพร้อมให้แก่เกษตรกรผู้ร่วมโครงการ
3.6 ถ่ายทอดความรู้ เทคโนโลยี และภูมิปัญญาท้องถิ่นให้แก่เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฯนาไปปฏิบัติในฟาร์มของตนเอง
3.7 จัดฝึกอบรมและศึกษาดูงาน ณ แปลงเกษตรกรที่ประสบผลสาเร็จให้แก่เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฯ
3.8 สนับสนุนกิจกรรมและปัจจัยการผลิตให้แก่เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฯตามแผนความต้องการของเกษตรกร (ขุดสระน้า
ประจาไร่นา, ขุดร่องสวน,จัดซื้อปัจจัยการผลิตที่เกี่ยวข้องของแต่ละหน่วยงาน ฯลฯ)
3.9 ดาเนินการสนับสนุนการจัดทาแปลง
3.10 จัดอบรมการจัดทาบัญชีครัวเรือนแก่ผู้ร่วมโครงการ
3.11 เยี่ยมเยียนและติดตามผลการดาเนินงานจากบัญชีฟาร์มของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฯ
3.12 ประเมินและสรุปผลการดาเนินงานตามโครงการฯ นาเสนอต่อองค์การบริหารส่วนจังหวัดฯ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
4. กิจกรรมมี 3 ด้าน คือ
4.1 ด้านพืช
- มีข้าวเป็นพืชหลัก หรือพืชชนิดอื่นๆ ตามความเหมาะสม
- ปลูกพืชอายุสั้น ที่จาหน่ายได้ตลอดทั้งปี เช่น พืชผัก, ไม้ดอก, ไม้ใบ, พืชสมุนไพร ฯลฯ
- ปลูกไม้ยืนต้น/ไม้ผล ตามความเหมาะสมของพื้นที่ ก่อให้เกิดรายได้ในระยะยาวมากกว่า 1 ปี เช่น มะม่วง มะพร้าว
กล้วย ฯลฯ
4.2 ด้านปศุสัตว์
- การเลี้ยงเป็ดไข่, ไก่ไข่, ไก่พื้นเมือง
- การเลี้ยงหมูหลุม สามารถนามูลมาทาเป็นปุ๋ยใส่ในแปลงพืชผักได้
4.3 ด้านประมง
- การเลี้ยงปลา เช่น ปลาดุก ปลานิล ปลาตะเพียน ปลาสวาย ปลาบึก ฯลฯ
- การเลี้ยงกบในกระชัง
- การเลี้ยงหอยขม กุ้งฝอย
ทั้งนี้ โครงการจะเป็นไปอย่างสมบูรณ์ที่สุด เกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการควรพึ่งพาตนเองเป็นสาคัญ เพื่อให้เกิดความมั่นคง มั่งคั่ง
และยั่งยืนต่อไป
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หารือการดาเนินงานโครงการเดินตามรอย
พ่อ 1 ไร่พอเพียง...
เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2562 นายประเวศ พลเสน หัวหน้าสานักงานสภา
เกษตรกรจั ง หวั ด สุ พ รรณบุ รี และนายวี กิ จ จารุ ด ารา นั ก วิ ช าการเกษตร
ปฏิบัติการ เข้าพบนายบุญชู จันทร์สุวรรณ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด
สุ พ รรณบุ รี เพื่ อ หารื อ และชี้ แ จงรายละเอี ย ดแนวทางการด าเนิ น งานของ
โครงการเดินตามรอยพ่อ 1 ไร่พอเพียง พร้อมทั้ง กาหนดหน่วยงานที่จะเข้ามา
บูรณการร่ว มกัน ในการขับเคลื่อนโครงการนี้ ให้เกิดความมั่นคง มั่งคั่ง และ
ยั่งยืน ก่อนลงพื้นที่สารวจ และรวบรวมข้อมูลของเกษตรกรผู้ที่สนใจเข้าร่วม
โครงการ ต่อไป
ณ องค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นจั ง หวั ด สุ พ รรณบุ รี ต าบลท่ า พี่ เ ลี้ ย ง อ าเภอเมื อ ง
สุพรรณบุรี
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ลงพื้นที่สารวจ และรวบรวมข้อมูล
ของเกษตรกร

เมื่อวันที่ 21 – 25 มกราคม 2561 สภาเกษตรกรจังหวัดสุพรรณบุรี ลงพื้นที่ในเขตจังหวัดสุพรรณบุรี ชี้แจง รวบรวมข้อมูล และ
สารวจเกษตรกรผู้ที่สนใจเข้าร่วมโครงการเดินตามรอยพ่อ 1 ไร่พอเพียง เพื่อนามาสรุปเข้าที่ประชุมสภาฯ พิจารณาคัดกรองเกษตรกรที่มี
ใจรัก และพร้อมที่จะทาการเกษตรแบบผสมผสาน อยู่อย่างพอเพียงเหมือนหลักคาสอนของพ่อ ให้เกิดความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
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สานักงานสภาเกษตรกรจังหวัดสุพรรณบุรี
เปิดรับขึ้นทะเบียนองค์กรเกษตรกร
ตามพระราชบัญญัติสภาเกษตรกรแห่งชาติ พ.ศ. 2553
ตัง้ แต่ วันนีเ้ ป็ นต้ นไป (เวลา 08.30 – 16.30 น. เว้ นวันหยุดราชการ)
คุณสมบัติ ของสถาบันเกษตรกร/คณะของเกษตรกร ที่มีสิทธิขอขึ้นทะเบียนองค์กรเกษตรกร มีดงั นี้
1. มี วตั ถุประสงค์เพื่อการประกอบอาชี พเกษตรกรรมตามความหมายในพระราชบัญญัติส ภาเกษตรกร
แห่งชาติ พ.ศ. 2553
2. เป็ นสถาบันเกษตรกรที่จดทะเบียนเป็ นสหกรณ์ ประเภทสหกรณ์การเกษตร สหกรณ์นิคม สหกรณ์ประมง
หรื อกลุ่มเกษตรกร ตามพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2542
3. เป็ นคณะของเกษตรกรที่ไม่มีคุณสมบัติตามข้อ (2) และต้องมีเกษตรกรรวมกลุ่มกันตั้งแต่ 25 คนขึ้นไป
4. มีที่ต้ งั สานักงาน หรื อที่ทาการเป็ นหลักแหล่งชัดเจน

เพื่อ ให้เ กษตรกรได้มี ส่ ว นร่ ว มในการก าหนดนโยบายแห่ ง รัฐ ด้า นการเกษตร สิ ท ธิ อ งค์ก ร
เกษตรกร ที่ขึ้นทะเบียนจะได้จัดทาข้อเสนอต่ อสภาเกษตรกรจัง หวัด เพื่อให้ส ภาเกษตรกรจังหวัด
ประสาน ส่ ง เสริ ม สนับ สนุ น รวมทั้ง เสนอต่ อ สภาเกษตรกรแห่ ง ชาติ และพิ จ ารณาน าเสนอต่ อ
คณะรัฐ มนตรี โดยตัว แทนองค์กรเกษตรกรยัง มี สิท ธิ ไ ด้รบั การคัด เลื อกเป็ นสมาชิ กสภาเกษตรกร
แห่งชาติดว้ ย

ผูป้ ระสงค์จะขึ้ นทะเบียนเป็ นองค์กรเกษตรกร สามารถยื่นคาขอได้ที่สานักงานสภา
เกษตรกรจังหวัดสุพรรณบุรี

สานักงานสภาเกษตรกรจังหวัดสุพรรณบุรี
อาคารวิทยาการ สถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ ถนนมาลัยแมน ตาบลรั้วใหญ่ อาเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี 72000
โทรศัพท์/โทรสาร : 09-2269-6375, 0-3555-5090

Email : nfc.spb@nfc.mail.go.th เว็บไซต์ : www.nfcspb.com
Facebook : สภาเกษตรกรจังหวัดสุพรรณบุรี

www.nfcspb.com

