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สรุปรายงานการประชุมทางไกล ครั้งที่ 4/2560
วันที่ 1 พฤศจิกายน 2560 เวลา 09.30 - 12.00 น.
ณ สานักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ
ผู้มาประชุม
1. ว่าที่ร้อยตรีสมพูนทรัพย์ กล้าวิกรณ์ เลขาธิการสภาเกษตรกรแห่งชาติ
2. นายเสน่ห์ วิชัยวงษ์
รองเลขาธิการสภาเกษตรกรแห่งชาติ
3. นายภาสันต์ นุพาสันต์
ผู้อานวยการสานักส่งเสริมการมีส่วนร่วม
และขับเคลื่อนแผนพัฒนาการเกษตร
4. นางนันทวัน ออไอศูรย์
ผู้อานวยการสานักกิจการสภาและวิชาการ
5. นายปรีชา วงศ์สกุลเกียรติ
ผู้อานวยการสานักยุทธศาสตร์การเกษตร
วิจัยประเมินผลและส่งเสริมกิจการพิเศษ
6. นางมาลี วิจิตรโสภาพันธ์
หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป
7. นายอภิวัฒน์ มีลาภ
หัวหน้าส่วนสารสนเทศ
8. นางสาวกนกพร ปัญญาชาติรักษ์
นักระบบคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ
9. นางสาวธัญลักษภรณ์ เตี่ยวย่อง
นักระบบคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ
เริ่มประชุมเวลา 09.30 น.
ว่าที่ ร้อ ยตรีส มพูน ทรั พ ย์ กล้ าวิกรณ์ เลขาธิก ารสภาเกษตรกรแห่ งชาติ กล่ าวชี้แจงในการประชุม มี
ประเด็น ดังนี้
ประเด็น
ข้อสรุป
งบประมาณปี พ.ศ.2561
งบประมาณปี 2561
และการรายงานผลการ
ส านั ก งานสภาเกษตรแห่ ง ชาติ ไ ด้ จั ด สรรงบประมาณปี พ.ศ.2561
ปฏิบัติงาน
ประกอบด้วย
1. งบบุคลากร จัดสรรตามบัญชีถือจ่ายไว้ที่ส่วนกลาง
2. งบดาเนินงาน ค่าใช้สอย ค่าพัสดุ ค่าสาธารณูปโภค ฯลฯ
3. งบรายจ่ายอื่น ค่าใช้จ่ายในการดาเนินงานโครงการ
โดยได้ โอนให้ ส านั กงานสภาเกษตรกรจั งหวัด แล้ ว เมื่ อ วัน ที่ 19 ตุ ล าคม
2560 ร้อยละ 60 เพื่อใช้ดาเนินงานตั้งแต่เดือนตุลาคม 2560 ถึง มีนาคม
2561 ส่วนร้อยละ 40 จะโอนให้ในงวดที่ 2 ช่วงเดือนเมษายน 2561
กาหนดเป้าหมายการเบิกจ่ายตามมติ ครม. คือในไตรมาสที่ 1 เบิกจ่าย
33% ไตรมาสที่ 2 เบิกจ่าย 23% และ ไตรมาสที่ 3 เบิกจ่าย 22% ไตรมาสที่
4 เบิกจ่าย 22%
การรายงานผลการปฏิบัติงาน
การรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณในปี พ.ศ.2561 ให้รายงานผ่านระบบ
e-report
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ประเด็น

ข้อสรุป

การเปลี่ยนแปลงงบประมาณ
ให้สานักงานสภาเกษตรกรจังหวัด ใช้จ่ายงบประมาณตามแผนโครงการที่
กาหนดไว้ให้แล้วเสร็จก่อน หากมีเงินเหลือ จ่ายจึงจะสามารถขอเปลี่ยนแปลง
เงินงบประมาณไปใช้จ่ายในโครงการ/กิจกรรมอื่นได้โดยดาเนินการตามระเบียบ
แผนงาน โครงการ ปี 2561 งานอานวยการ
1. การจั ด ท าข้ อ เสนอเพื่ อ การพั ฒ นาและแก้ ไขปั ญ หาด้ า นการเกษตร
ประกอบด้วยกิจกรรม
1.1 กิจกรรมประชุมสภาเกษตรกรจังหวัด
1.2 กิจกรรมประชุมคณะผู้ ป ฏิบัติงานเครือข่ายสภาเกษตรกรระดับ
ตาบล และระดับอาเภอ
2. การสนับสนุนการปฏิบัติงานของสภาเกษตรกรจังหวัด และสานักงาน
สภาเกษตรกรจังหวัด (ค่าเช่าสานักงาน เฉพาะบางสานักงานที่ต้องเสียค่าเช่า
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ เช่น ค่าเดินทาง ค่าสาธารณูปโภค ฯ)
งานโครงการ
1. โครงพัฒนาแก้ไขปัญหาด้านการเกษตร และเสริมสร้างความเข้มแข็งของ
เกษตรกรและองค์กรเกษตรกร ประกอบด้วย
1.1 จัดทาแผนพัฒ นาเกษตรกรรมระดับตาบล กาหนดเป้าหมายไว้ที่
888 ตาบล โดยให้แต่ละจังหวัดกาหนดพื้นที่เป้าหมายและกลุ่มเป้าหมายเพื่อ
พัฒนา เมื่อได้พื้นที่เป้าหมายแล้วให้ส่งข้อมูลไปที่สานักยุทธศาสตร์การเกษตร
วิจัย ประเมิน ผล และส่ งเสิรมกิจการพิ เศษ ส านั กงานสภาเกษตรกรแห่ งชาติ
ภายในเดือนพฤศจิกายน 2560
1.2 การพัฒ นาเป็นเกษตรอุสาหกรรม เป็นการต่อยอดจากการจัดทา
แผนพัฒ นาเกษตรกรรมระดับตาบลเป็นเกษตรอุสาหกรรม โดยบูรณาการกับ
หน่ วยงานอื่น เช่น กระทรวงวิท ยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้ ส านักงานสภา
เกษตรกรจั งหวัดเลือกกลุ่ มจากการจัดทาแผนในปี 2559และ2560 ส่ งให้
สานักยุทธศาสตร์การเกษตรฯ ในเดือนพฤศจิกายน 2560
2. โครงการบูรณาการขับเคลื่อนการพัฒนาและแก้ปัญหาด้านการเกษตร
เพื่อพัฒนาแก้ปัญหาด้านต่างๆ
เรื่องบุคลากร
การเปิดรับสมัครสอบ
- ระดับปฏิบัติการในพฤศจิกายน 2560 เปิดรับทั้งบุคคลภายนอก และ
เปิดโอกาสให้ลูกจ้าง/พนักงานจ้างเหมาของสานักงานสภาเกษตรแห่งชาติ และ
สานักงานสภาจังหวัดได้มีโอกาสสอบคัดเลือก
- ระดับหัวหน้าสานักงาน จะเปิดรับสมัครในช่วงเดือนมกราคม 2561
- ระดับหัวหน้ากลุ่ม หัวหน้าฝ่าย จะเริ่มรับสมัครช่วงเดือนเมษายน 2561
เรื่ องการเลื อ กตั้ งสมาชิ กสภา
ให้ แ ต่ ล ะส านั ก งานสภาเกษตรกรจั งหวัด เตรีย มความพร้อ มส าหรับ การ
เกษตรกร
เลือกตั้งสมาชิกสภาเกษตรกรในทุกระดับ เพื่อการเลือกตั้งอันอาจจะมี ขึ้นในปี
2562 โดยสานักงานเกษตรกรจังหวัดใดที่ยังไม่ได้ส่งผลการดาเนินการรับขึ้น
ทะเบี ยนเกษตรกร ปีงบประมาณ 2558 – 2559 ให้ เร่งส่งมายัง สานักงาน
สภาเกษตรกรแห่งชาติ โดยด่วน
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นายเสน่ห์ วิชัยวงษ์ รองเลขาธิการสภาเกษตรกรแห่งชาติ ชี้แจงในการประชุมมีประเด็น ดังนี้
ประเด็น
ข้อสรุป
การบูรณาการงาน
1. กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
1.1 อบรมเกษตรกร เพื่ อ น าวิ ท ยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี ม าใช้ ในการ
ดาเนิน งาน ซึ่งมีจุดอบรมทั้ง 6 ภาค โดยเริ่มต้นอบรมตั้งแต่เดินพฤศจิกายน
2560 เป็ น ต้นไป เริ่มที่จังหวัดตรัง และเวียนไปจนครบทั้ง 6 ภาค รวมทั้ ง
จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยส านักงานสภาเกษตรจังหวัด มีห น้าที่ประสานให้
เกษตรกรเข้าร่ วมอบรมกับกระทรวงวิทยาศาสตร์ โดยกระทรวงวิทยาศาสตร์
เป็นผู้ดูแลเรื่องงบประมาณทั้งหมด
1.2 พั ฒ นากลุ่ ม SME เกษตร เพื่ อใช้ วิท ยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในการ
ดาเนินงาน ให้สานักงานสภาเกษตรกรจังหวัด ระบุความต้องการเทคโนโลยีของ
กลุ่มผู้ประกอบการ SME เกษตร และส่งสานักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ โดย
กระทรวงวิทยาศาสตร์จะดาเนินการอบรมตามความต้องการของกลุ่ม SME นั้น
ผอ.นันทวัน ออไอศูรย์ สานักกิจการสภาและวิชาการ ชี้แจงในการประชุมมีประเด็น ดังนี้
ประเด็น
ข้อสรุป
ตัวชี้วัดปี 2561
ตัวชี้วัดปี 2561 เสร็จเรียบร้อยแล้ว สามารถใช้เป็นแนวทางในการทางานได้ โดย
ขณะนี้ อ ยู่ ร ะหว่างขั้น ตอนการรอเสนอคณะกรรมการพนั ก งานพิ จ ารณา เมื่ อ
คณะกรรมการฯ พิจารณาแล้วจะประกาศให้ทุกจังหวัดทราบ
ผอ.ภาสันต์ นุพาสันต์ สานักส่งเสริมการมีส่วนร่วม และขับเคลื่อนแผนพัฒ นาการเกษตร ชี้แจงในการ
ประชุมมีประเด็น ดังนี้
ประเด็น
ข้อสรุป
การเลือกตั้งในปี 2562
1. ทะเบี ย นเกษตรกร ได้ มีก ารปิ ด การรับ ขึ้น ทะเบี ยนเกษตรกรแล้ ว แต่ข้อ มู ล
ทะเบียนเกษตรกรยังส่งไม่ครบทุกจังหวัด จึงขอความร่วมมือจังหวัดที่ยังไม่ได้ส่ง
ทะเบียนเกษตรกร ให้เร่งส่งมายังสานักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ
2. ทะเบียนองค์กรเกษตรกร ไม่มีการปิดการรับขึ้นทะเบียนองค์กรเกษตรกร กรณี
ผู้ แทนองค์ กรเกษตรกรจะมีสิ ท ธิ์ เข้ารับ การเลื อกตั้ งได้ ต้ องเป็ น สมาชิก องค์ ก ร
เกษตรกรไม่น้อยกว่า 1 ปี ดังนั้นจึงขอความร่วมมือจากสานักงานสภาเกษตรกร
จังหวัด หากมีองค์กรเกษตรกรมาขึ้นทะเบียนเพิ่มเติม ให้ส่งรายงานสานักงานสภา
เกษตรกรแห่งชาติ
การขับเคลื่อนการดาเนินงาน สานักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ จะจัดเตรียมคู่มือและแนวทางในการขับเคลื่อน
ในปีงบประมาณ พ.ศ.2561 บู ร ณาการงาน ส่ ง ให้ ส านั ก งานสภาเกษตรกรจั งหวั ด ต่ อ ไป ส าหรั บ ตั ว อย่ า ง
โครงการ สานักส่งเสริมการมีส่วนร่วมและขับเคลื่อนแผนพัฒนาการเกษตร ได้ส่ง
เมล์ ให้กับทุกจังหวัดแล้ว
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ผอ.ปรีชา วงศ์สกุลเกียรติ สานักยุทธศาสตร์การเกษตร วิจัยประเมินผลและส่งเสริมกิจการพิเศษ ชี้แจงใน
การประชุมมีประเด็น ดังนี้
ประเด็น
ข้อสรุป
การปรับเปลี่ยนแผนโครงการ หลังจากทาแผนและดาเนินงานตามแผนแล้ว 8 เดือน ทางสานักงานสภาเกษตรกร
ที่ได้วางแผนไว้
จังหวัดต้องดาเนินงานติดตามและประเมินผล แล้วถึงจะปรับเปลี่ยนแผนโครงการ
ได้ตามหนังสือที่แจ้งไป
ถาม-ตอบ
ถาม-ตอบ

1. การประชุมคณะผู้ปฏิบัติงานเครือข่ายสภาเกษตรกรระดับอาเภอ ให้รวมไป
ถึงคณะผู้ปฏิบัติงานระดับหมู่บ้านด้วยหรือไม่
ตอบ การประชุมคณะผู้ปฏิบัติงานเครือข่ายสภาเกษตรกรระดับอาเภอ ให้รวม
ไปถึงคณะผู้ปฏิบัติงานระดับหมู่บ้านด้วย
2. กรณี จั งหวัดที่มีงบประมาณคงเหลือปี 60 สามารถดาเนินการโอนคืนให้
สกช. ได้เลยหรือไม่
ตอบ สามารถโอนคืนได้เลย
3. การประชุมคณะผู้ ปฏิบั ติงานเครือข่าย สภาเกษตรกรระดับตาบลอาเภอ
สามารถเบิกจ่ายเป็นค่าเบี้ยประชุมได้หรือไม่
ตอบ ไม่สามารถเบิกค่าเบี้ยประชุมได้
4. งบประมาณไตรมาสที่ 1 การเบิกจ่ายเงินงบประมาณร้อยละ 33 หมาย
รวมถึงงบประมาณในการจัดประชุมสภาด้วยหรือไม่
ตอบ รวมด้วย
6. มีโครงการอื่นที่ จะดาเนินงานก่อนโครงการที่ทางสานักงานสภาเกษตรกร
แห่งชาติกาหนดให้ สามารถเปลี่ยนแปลงงบประมาณมาใช้ก่อนได้หรือไม่
ตอบ สานักงานสภาเกษตรกรจังหวัดจะต้องทาโครงการหลักที่กาหนดให้แล้ว
เสร็ จ ก่ อ น หากมี เงิ น งบประมาณคงเหลื อ จึ ง จะสามารถขอเปลี่ ย นแปลง
งบประมาณไปใช้จ่ายในโครงการ/กิจกรรมอื่นได้
7. การจัดซื้อจัดจ้างเมื่อผ่านมติของสภาเกษตรกรจังหวัดแล้ว ต้องทาเรื่องขอ
ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดหรือไม่
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ตอบ ไม่ต้อง
9. การขอพระราชทานเครื่องราชฯ สาหรับพนักงานที่เข้าหลักเกณฑ์ สามารถ
ทาได้เลยหรือไม่
ตอบ สานั กเลขาธิการนายกรัฐมนตรี กาลังแก้ไขระเบียบข้อบังคับในการขอ
เครื่องราชฯ เพื่อให้เอื้อต่อหน่วยงานของรัฐ
10. ระดับปฏิบัติการ จะมีการเลื่อนขั้นเป็นชานาญการ หรืออาวุโส บ้างไหม
ตอบ มีในระเบียบและหลักเกณฑ์อยู่แล้ว

เลิกประชุมเวลา 12.30 น.

นายอภิวัฒน์ มีลาภ
หัวหน้าส่วนสารสนเทศ

นายภาสันต์ นุพาสันต์
ผู้อานวยการสานักส่งเสริมการมีส่วนร่วม
และขับเคลื่อนแผนพัฒนาการเกษตร
ผู้ตรวจรายงานการประชุม

