สรุปรายงานการประชุมทางไกล ครั้งที่ 2/2561
วันที่ 6 มีนาคม 2561 เวลา 13.30 - 16.30 น.
ณ สานักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ
ผู้เข้าประชุม
1. ว่าที่ร้อยตรีสมพูนทรัพย์ กล้าวิกรณ์ เลขาธิการสภาเกษตรกรแห่งชาติ
2. ดร.รจนา ตั้งกุลบริบูรณ์
นักวิชาการอาวุโส
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
3. นายภาสันต์ นุพาสันต์
ผู้อานวยการสานักส่งเสริมการมีส่วนร่วม
และขับเคลื่อนแผนพัฒนาการเกษตร
4. นายอภิวัฒน์ มีลาภ
หัวหน้าส่วนสารสนเทศ
5. นางสาวกนกพร ปัญญาชาติรักษ์
นักระบบคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ
9. นางสาวธัญลักษภรณ์ เตี่ยวย่อง
นักระบบคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ
เริ่มประชุมเวลา 13.30 น.
ว่าที่ร้อยตรีสมพูนทรัพย์ กล้าวิกรณ์ เลขาธิการสภาเกษตรกรแห่งชาติ กล่าวชี้แ จงในการประชุม มี
ประเด็น ดังนี้
ประเด็น
ข้อสรุป
การบูรณาการความร่วมมือกับ
การบูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานในปี 2561 คือ สานักงานสภา
หน่วยงาน
เกษตรกรจังหวัดกาหนดกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมโครงการ 1
ตาบล 1
นวัตกรรม กับสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.)
เพื่อดาเนินการพัฒนาด้านการผลิต จากนั้นดาเนินโครงการ “ปั้นนักธุรกิจ
อุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปไทย (SMEs เกษตร) ตามแนวประชารัฐ ” เพื่อ
ดาเนินการพัฒนาด้านการแปรรูปผลผลิต
เป็นผลิตภัณฑ์จากวัตถุดิบ
การเกษตรให้มีมูลค่าสูงขึ้น (Value Added) สาหรับด้านการตลาด สกจ.
สามารถติดต่อกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ
เพื่อเข้ามาพัฒนาเรื่อง
การตลาดตามผลผลิตของแต่ละพื้นที่
การจั ด ประชุ ม ร่ ว มระหว่ า ง
เป็นการดาเนินงานต่อเนื่องจากปี 2560 โดยเชิญ หัวหน้า สานักงานสภา
ส านั ก งาน คณ ะกรรมก าร เกษตรกรจังหวัดและเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบ 1 คน ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการใน
ป้องกันและปราบปรามยาเสพ วันที่ 22-23 มีนาคม พ.ศ. 2561 ณ โรงแรมรามาการ์เด้น กทม.
ติ ด แ ล ะ ส า นั ก ง า น ส ภ า
เกษตรกรแห่งชาติ

ดร.รจนา ตั้งกุลบริบูรณ์ นักวิชาการอาวุโส สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
ชี้แจงในการประชุมมีประเด็น ดังนี้
ประเด็น
ข้อสรุป
โครงการ 1 ตาบล 1
สภาเกษตรกรร่วมกับสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์แ ละเทคโนโลยีแห่งประเทศ
นวัตกรรม
ไทย (วว.) ดาเนินโครงการ 1 ตาบล 1 นวัตกรรม โดยมีเป้าหมายเกษตรกร
10,000 ราย และองค์กรเกษตร 300 องค์ กร ในปี 2561 สกจ. จัดหา
เกษตรกร กลุ่มเกษตรกรที่มีภูมิปัญญาหรือนวัตกรรมในการผลิต และจัดเตรีย ม
สถานที่เพื่อรองรับการดาเนินงานตามแผนการดาเนินงาน โดย วว. สนับสนุน
งบประมาณในการดาเนินโครงการ ซึ่งนวัตกรรมที่ วว. นามาส่งเสริมเกษตรกร
ประกอบด้วย
1. นวัตกรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต
2. นวัตกรรมเพื่อเพิ่มผลผลิต
3. นวัตกรรมเพื่อเพิ่มคุณภาพ
4. นวัตกรรมยืดอายุหลังการเก็บเกี่ยว
5. นวัตกรรมเครื่องมือทางการเกษตร
6. นวัตกรรมการแปรรูปผลผลิต
7. นวัตกรรมที่ได้จากของเหลือใช้จากการเกษตร
แผนการดาเนินงานดังนี้
1. สกจ. สารวจ รวบรวมข้อมูลเพื่อคัดเลือกตาบลเพื่อเข้าร่วมโครงการ
2. สกจ. ร่วมกับ วว. พิสูจน์ทราบภูมิปัญญาท้องถิ่น
3. สกจ. ร่ว มกั บ วว. ต่อ ยอดนวัตกรรม/ถ่ายทอดความรู้ ด้านวิทยาศาสตร์
นวัตกรรม
4. วว. สร้างนวัตกรรมเกษตรแบบมีส่วนร่วม
5. สกจ. ร่วมกับ วว. และหน่วยงานภายนอก ติดตามประเมินผลการดาเนิน
โครงการ
โดย จัดแบ่งเป็น 18 กลุ่มจังหวัด วว.จัดให้มีผู้รับผิดชอบแต่ละกลุ่ม เพื่ อ
ประสานการดาเนินงานตั้งแต่เดือนมีนาคม 2561 เป็นต้นไป

นายเสน่ห์ วิชัย วงษ์ รองเลขาธิการสภาเกษตรกรแห่งชาติ ชี้แจง ณ สานักงานสภาเกษตรกรจังหวัด
ขอนแก่น มีประเด็น ดังนี้
ประเด็น
ข้อสรุป
โค รงก า ร “ปั้ น นั ก ธุ รกิ จ
โครงการ “ปั้นนักธุรกิจอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปไทย (SMEs เกษตร) ตาม
อุต สาหกรรมเกษตรแปรรู ป แนวประชารัฐ” เป็นโครงการที่สานักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ กับกรมส่งเสริม
ไทย (SMEs เกษตร) ตามแนว อุต สาหกรรม ท างานร่ว มกัน มุ่ งพั ฒ นาการแปรรูป ผลผลิต การเกษตร ที่ มี ก าร
ประชารัฐ”
สนับสนุนเงินทุ นจากธนาคาร SME เพื่ อให้เกษตรกรมีเงินลงทุน โดยโครงการนี้
แบ่งออกเป็น 3 กิจกรรม ประกอบด้วย
1. การอบรมบ่ ม เพ าะการเป็ น ผู้ ป ระกอบการ ห ลั ก สู ต รการอบรม
ประกอบด้วย
1.1 เหตุผลของการทาเกษตรแปรรูป
1.2 การทาบัญชีเดียว
1.3 การเข้าถึงสินเชื่อธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
แห่ งประเทศไทย (SME Bank) และ ธนาคารเพื่ อการเกษตรและ
สหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.)
2. การแปรรูปและพัฒนาผลิตภัณฑ์จากวัตถุดิบการเกษตรให้มีมูลค่าสูงขึ้น
(Value Added)
3. สนับสนุนโดยจัดตั้งหน่วยผลิตอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปต้นแบบในพื้นที่
ธน าคารพั ฒ น าวิ ส าห กิ จ มาตรการทางด้านการเงินที่ SME Bank ได้จัดเตรียมไว้ ประกอบด้วย
ขนาดกลางและขนาดย่ อ ม
1. โครงการสินเชื่อเพื่อยกระดับเศรษฐกิจชุมชน
แ ห่ ง ป ร ะ เท ศ ไ ท ย (SME
2. โครงการฟื้ น ฟู แ ละเสริ ม ศัก ยภาพวิส าหกิ จขนาดกลางและขนาดย่ อ ม
Bank)
สาหรับ SMEs สาหรับคนตัวเล็ก
3. โครงการสินเชื่อ Smart Factoring บัญชีเดียว
สกช. ทา MOU กับ SME Bank ในโครงการฟื้นฟูแ ละเสริมศักยภาพวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อมสาหรับ SMEs สาหรับคนตัวเล็ก ดังนั้นกลุ่ม ที่ผ่านการ
พัฒนาจากโครงการ “ปั้นนักธุรกิจอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปไทย (SMEs เกษตร)
ตามแนวประชารัฐ ” แล้ว เมื่อต้องการยกระดับและเข้าสู่โครงการฟื้นฟูฯ ต้องจด
ทะเบียนเป็นนิติบุคคลก่อนการเข้าร่วมโครงการฟื้นฟูฯ
การดาเนินงานในลาดับต่อไป SME Bank ร่วมมือกับสภาเกษตรแห่งชาติ จัด
เวทีให้ความรู้เกี่ย วกับมาตรการทางด้านการเงินที่กล่าวแล้วในข้างต้น โดยจัดทั้ง 4
ภาค เริ่มที่ภาคใต้ ณ จังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นที่แรก

ถาม-ตอบ “โครงการ 1 ตาบล 1 นวัตกรรม”
ถาม-ตอบ
1. เป้าหมายกลุ่มละกี่คน
ตอบ 5 คนขึ้นไป
2. กลุ่ม เกษตรกรที่ ใ ช้ ภู มิ ปั ญ ญาชาวบ้ าน หรือ กลุ่ ม เกษตรกรที่ ใช้ น วั ตกรรม
พัฒนาขึ้นใช้เองท้องถิ่น เพื่อดาเนินกิจกรรมของกลุ่ม สามารถเข้าร่วมโครงการได้
หรือไม่
ตอบ เข้าร่วมได้
3. โครงการในปี 2561 มีระยะเวลาไม่เกิน 7 เดือน ดังนั้นควรเลือกกลุ่มเกษตร
เพื่อเข้าร่วมโครงการอย่างไร
ตอบ เลือกโครงการที่สามารถพิสูจน์ทราบภูมิปัญญาท้องถิ่นและพัฒนาต่อยอดได้
ภายในเวลา 3-4 เดือน
ถาม-ตอบ โครงการ “ปั้นนักธุรกิจอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปไทย (SMEs เกษตร) ตามแนวประชารัฐ ”
ถาม-ตอบ
1. สภาเกษตรกรจังหวัดมีข้อมูลกลุ่มเกษตรกรที่มีคุณสมบัติร่วมกับโครงการ “ปั้น
นักธุรกิจอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปไทย (SMEs เกษตร) ตามแนวประชารัฐ ” ได้
แต่ ยั งไม่ ได้ ขึ้น ทะเบี ย นองค์ ก รเกษตรกรกั บ ทางสภาเกษตรกรแห่ ง ชาติ กลุ่ ม
เหล่านั้นสามารถเข้าร่วมโครงการได้หรือไม่
ตอบ แนะนาให้ขึ้นทะเบียนองค์กรเกษตรกร แล้วเข้าร่วมโครงการ
ถาม-ตอบ เรื่องทั่วไป
ถาม-ตอบ

1. ในการประเมิ นผลงานตามตัวชี้วัด ของหั วหน้ าส่วน/ฝ่ าย ปี 2561 ใช้กี่ตั ว
เนื่องจากปี 2560 ใช้จานวน 5 จาก 7 ตัว
ตอบ ใช้จานวน 5 จาก 6 ตัว
2. สกจ. สามารถรับเงินสนับสนุนจากหน่วยงานอื่นโดยตรง โดยไม่ผ่าน สกช. ได้
หรือไม่ ในกรณีที่เป็นงานผ่านบัญชี ทั้งนี้ สกจ. ไม่มีส่วนในการดาเนินงาน
ตอบ ไม่สามารถทาได้ ต้องผ่าน สกช. หรือ สกช. มอบอานาจให้ สกจ. ดาเนินการ

3. การสอบหัวหน้ากลุ่ม /ฝ่าย นับรวมประสบการณ์ทางานจากภาคเอกชนด้วย
หรือไม่
ตอบ ถ้า เปิ ดรั บสมั ค รโดยรั บ บุค คลภายนอกเข้ าร่ วมสอบ ก็ นั บ ประสบการณ์
ทางานจากภาคเอกชนด้วย

เลิกประชุมเวลา 16.30 น.

นายอภิวัฒน์ มีลาภ
หัวหน้าส่วนสารสนเทศ

นายภาสันต์ นุพาสันต์
ผู้อานวยการสานักส่งเสริมการมีส่วนร่วม
และขับเคลื่อนแผนพัฒนาการเกษตร
ผู้ตรวจรายงานการประชุม

