สรุปรายงานการประชุมทางไกล ครั้งที่ 4/2558
วันที่ 1 กรกฎาคม 2558 เวลา 13.00-17.00 น.
สานักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ
ผู้มาประชุม
1.
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13.

นายสิทธิพร จริยพงศ์
นายวิทยา ประจันตะเสน
นายเสน่ห์ วิชัยวงษ์
นายสมเกียรติ พยัตเทพินทร์
นางสาววราภรณ์ แสงทอง
นายบรรพต เพชรเจริญ

รองประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติ คนที่ 2
เลขาธิการสภาเกษตรกรแห่งชาติ
รองเลขาธิการสภาเกษตรกรแห่งชาติ
รองเลขาธิการสภาเกษตรกรแห่งชาติ
ผู้อานวยการสานักกิจการสภาและวิชาการ
ผู้อานวยการสานักยุทธศาสตร์การเกษตรวิจัยประเมินผล
และส่งเสริมกิจการพิเศษ
นายภาสันต์ นุพาสันต์
ผู้อานวยการสานักส่งเสริมการมีส่วนร่วม
และขับเคลื่อนแผนพัฒนาการเกษตร
นางนันทวัน ออไอศูรย์
หัวหน้าส่วนวิจัยและประเมินผล
นายโสภณ ศรีอินทร์
หัวหน้าสานักงานสภาเกษตรกรจังหวัดชุมพร
พนักงานสานักงานสภาเกษตรกรจังหวัด 77 จังหวัด
นางมาลี วิจิตรโสภาพันธ์
หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป
นางสาวกนกพร ปัญญาชาติรักษ์
นักระบบคอมพิวเตอร์
นางสาวธัญลักษภรณ์ เตี่ยวย่อง
นักระบบคอมพิวเตอร์

เริ่มประชุมเวลา

13.20 น.

นายสิทธิพร จริยพงศ์ รองประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติ คนที่ 2 กล่าวเปิดการประชุม และมอบ
นโยบายมีประเด็น ดังนี้
ประเด็น
ข้อสรุป
การใช้ ง บประมาณรายจ่ า ย 1. คณะกรรมการกิ จ การสภาเกษตรกรแห่ ง ชาติ ได้ ติ ด ตามการใช้ จ่ า ยเงิ น
ประจ าปี ง บประมาณ พ.ศ. งบประมาณตามแผนงานและแผนเงินของสานักงานสภาเกษตรกรจังหวัด และ
2558
เสนอในการประชุม สภาเกษตรกรแห่งชาติ ครั้งที่ 3/2558 เมื่อวันที่ 29-30
มิถุนายน 2558 มีมติให้สานักงานสภาเกษตรกรจังหวัดเร่งรัดการการใช้จ่ายเงิน
งบประมาณ พ.ศ.2558 ตามแผนกิจกรรมที่ได้กาหนดไว้ ภายในวันที่ 31 ตุลาคม
2558 โดยไม่ต้ อ งท าเรื่อ งขอกัน งบเหลื่ อมปี จึ งขอให้ ประธานสภาเกษตรกร
จั ง หวั ด และหั ว หน้ า ส านั ก งานสภาเกษตรกรจั ง หวั ด ทุ ก จั ง หวั ด เร่ ง ขั บ เคลื่ อ น
แผนงานตามกิจกรรมต่างๆ ของจังหวัด เพื่อเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณ ปี พ.ศ.
2558
2. สาหรับงบประมาณคงเหลือ ของปี 2558 สานักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ
จะเรียกคืนเงินงบประมาณที่เหลือทั้งหมด โดยโอนมาไว้ที่ส่วนกลาง

-2นายวิทยา ประจันตะเสน เลขาธิการสภาเกษตรกรแห่งชาติ กล่าวในการประชุม มีประเด็น ดังนี้
ประเด็น
ข้อสรุป
การใช้ ง บประมาณรายจ่ า ย 1. มอบหมายและเน้ นย้ าให้ ส านั กงานสภาเกษตรกรจั งหวั ดเร่ง รั ดการการใช้
ประจ าปี ง บประมาณ พ.ศ. จ่ายเงินงบประมาณ พ.ศ.2558 ตามแผนกิจกรรมที่ได้กาหนดไว้ ภายในวันที่ 31
2558
ตุลาคม 2558 โดยไม่ต้องทาเรื่องขอกันงบเหลื่อมปี จึงขอให้ หัวหน้าสานักงาน
สภาเกษตรกรจังหวัด ทุกจังหวัด เร่งขับเคลื่อนแผนงานตามกิจกรรมต่างๆ ของ
จังหวัดเพื่อเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามระเบียบ และใช้จ่ายอย่างมี
ประสิทธิภาพให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่เกษตรกร สาหรับงบประมาณคงเหลือ ของ
ปี 2558 สานักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ จะเรียกคืนเงินงบประมาณที่เหลื อ
ทั้งหมด โดยโอนมาไว้ที่ส่วนกลาง หลังจากนั้นจังหวัดใดต้องการใช้งบประมาณให้
เสนอโครงการ/กิจกรรม เพื่อขออนุมัติโอนเงินงบประมาณต่อไป
2. ในปีงบประมาณ 2559 ให้สานักงานสภาเกษตรกรจังหวัดเสนอแผนงาน เป็น
รายไตรมาสพร้อมคาขอให้โอนงบประมาณ หากใช้งบประมาณหมดก่อนครบ 2
ไตรมาส สามารถทาเรื่องขอให้โอนงบประมาณงวดใหม่ได้
การของบประมาณ ประจาปี สานักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ จัดทาคาของบประมาณปี 2559 เป็นเงิน 3
งบประมาณ พ.ศ. 2559 พันกว่าล้านบาท สานักงบประมาณและคณะรัฐมนตรีได้ให้ความเห็นชอบ
ของสภาเกษตรกรแห่งชาติ
วงเงิน 399.26 ล้านบาท คณะกรรมาธิการด้านงบประมาณ พิจารณาปรับลด
3 ล้านบาท คงเหลือ 396.26 ล้านบาท ซึง่ ผลงานสภาเกษตรกรแห่งชาติที่
เลขาธิการสภาเกษตรกรแห่งชาติรายงานต่อคณะกรรมาธิการด้านงบประมาณ
คือ 1. ข้อเสนอการแก้ไขปัญหาราคายางพารา
2. ข้อเสนอการแก้ปัญหาราคาปาล์มน้ามัน
3. การสร้างเครือข่ายสภาเกษตรกร
4. ข้อเสนอเกษตรอุตสาหกรรม
5. การรักษาเสถียรภาพราคาสินค้าเกษตรด้วยระบบตามสอบ
6. ข้อเสนอให้ผู้แทนเกษตรกรมีส่วนร่วมในคณะกรรมการด้านต่าง ๆ
7. ข้อเสนอด้านกฎหมาย เช่น ร่างพระราชบัญญัติการยางแห่งประเทศไทย
พ.ศ...ร่างพระราชบัญญัติการจัดสวัสดิการเกษตรกร พ.ศ....
แ ผ น แ ม่ บ ท เ พื่ อ พั ฒ น า การจัดทาแผนแม่บทเพื่อพัฒนาเกษตรกรรม จะแล้วเสร็จประมาณเดือนส.ค.
เกษตรกรรม
2558 ซึ่งสามารถใช้เพื่อจัดทาคาของบประมาณปี 2560 โดยต้องเชื่อมโยงกับ
แผนยุทธศาสตร์ของรัฐบาล
ก า ร จั ด ท า ตั ว ชี้ วั ด ข อ ง ตามทีห่ ัวหน้าสานักงานสภาเกษตรกรจังหวัด ได้ตกลงทาตัวชี้วัดกับเลขาธิการสภา
ส านั ก งานสภาเกษตรกร เกษตรกรแห่งชาติไปแล้ว จึงขอให้หัวหน้าสานักงานสภาเกษตรกรจังหวัดกระจาย
จังหวัด
ตัวชี้วัดกับพนักงานเป็นรายบุคคล ด้วย
การรั บ สมัค รบุ ค คลากรและ 1. ผู้สมัครสอบตาแหน่งหัวหน้าสานักงานสภาเกษตรกรจังหวัด จะจัดสอบในวันที่
ก า ร ส อ บ เ ลื่ อ น ขั้ น ข อ ง 20 กรกฎาคม 2558
พนักงาน
2. พนักงานธุรการที่สอบเลื่อนตาแหน่งเป็นนักจัดการงานทั่วไป ผลการสอบผ่าน
9 คน ส่วนที่ไม่ผ่านจะเปิดสอบอีกครั้ง

-3นายเสน่ห์ วิชัยวงษ์ รองเลขาธิการสภาเกษตรกรแห่งชาติ กล่าวในการประชุม เรื่องสรุปผลการ
ประชุมสภาเกษตรกรแห่งชาติ ครั้งที่ 3/2558 เมื่อวันที่ 29-30 มิถุนายน 2558 มีประเด็น ดังนี้
ประเด็น
ข้อสรุป
สถานการณ์ 1. ประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติ ได้แจ้งในที่ประชุมสภาฯ ให้แต่ละจังหวัดได้จัดเวทีหาทางแก้ไข
ภัยแล้ง ปี
ปัญหาภัยแล้ง โดยใช้โอกาสนี้ ให้ความรู้แก่เกษตรกรเข้าใจถึงปัญหาการเปลี่ยนแปลงของสภาวะ
2558
อากาศของโลกและมอบหมายให้สานักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ มีหนังสือถึ งสานักงานสภา
เกษตรกรจั งหวัดทุก จังหวัด เพื่อดาเนินการรับฟังความคิดเห็นจากทุกภาคส่ว น สรุปประเด็น
ปั ญ หา ส ารวจพื้ น ที่ ที่ ไ ด้ รั บ ผลกระทบจากภั ย แล้ ง และน าเสนอแนวทางการแก้ ไ ขปั ญ หา
สถานการณ์ภัยแล้งที่เกิดขึ้นในพื้นที่ต่อผู้ว่าราชการจังหวัด และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อเป็น
แนวทางในการแก้ไขปัญหาในพื้นที่โดยเร่งด่วน และนาเสนอสภาเกษตรกรแห่งชาติเพื่อจัดทาเป็น
ข้อเสนอต่อรัฐบาล ในการแก้ไขปัญหาในระยะยาวอย่างยั่งยืน
2. สภาเกษตรกรแห่งชาติ จัดเวทีระดับชาติ เพื่อระดมความคิดเห็นจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง
จัดทาเป็นข้อเสนอเพื่อนาเสนอต่อรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาอย่างยั่งยืน
การทวงคืนผืน การหยุดยั้งการบุกรุกทาลายทรัพยากรป่าไม้ โดยเจ้าหน้าที่ของรัฐ ตามมาตรการทวงคืนผืนป่า ได้
ป่า ตาม
มี คาสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 66 / 2557 เรื่อง เพิ่มเติมหน่วยงานสาหรับการ
นโยบายของ ปราบปราม หยุดยั้งการบุกรุกทาลายทรัพยากรป่าไม้และนโยบายการปฏิบัติงานเป็นการชั่วคราว
รัฐบาล
ในสภาวการณ์ปัจจุบัน
ข้ อ 2 ให้ ทุ ก หน่ ว ยที่ เ กี่ ย วข้ อ ง ยึ ด ถื อ นโยบายการปฏิ บั ติ ง านเป็ น การชั่ ว คราวใน
สภาวการณ์ปัจจุบัน ดังนี้
“ 2.1 การดาเนินการใดๆ ต้องไม่ส่งผลกระทบต่อประชาชนผู้ยากไร้ ผู้ที่มี
รายได้น้อย และผู้ไ ร้ที่ดิน ทากิน ซึ่งได้อาศัยอยู่ใ นพื้นที่เดิมนั้นๆ ก่อนคาสั่งนี้มีผลบังคับใช้
ยกเว้นผู้ที่บุกรุกใหม่ จะต้องดาเนินการสอบสวน และพิสูจน์ทราบ เพื่อกาหนดวิธีปฏิบัติที่
เหมาะสมและดาเนินการตามขั้นตอนต่อไป”
จึงมอบหมายให้สภาเกษตรกรจังหวัดเร่งดาเนินการในการให้ความช่วยเหลือกับเกษตรกรในพื้นที่
ดังกล่าว สารวจพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบ และจัดทาข้อมูลต่างๆ ของเกษตรกร รูปภาพพื้นที่ทากิน
ปัญหาและแนวทางการดาเนินการ เพื่อรวบรวมเป็นข้อมูลในการดาเนินการ แนวทางการแก้ไข
ปัญหา และจัดทาข้อเสนอนาเสนอต่อรัฐบาลเพื่อการแก้ไขปัญหาอย่างยั่งยืน
มอบหมายให้สานักส่งเสริมการมีส่วนร่วมฯ นาคาสั่งที่ 66 / 2557 ขึ้นเว็บไซต์ของสภาเกษตรกร
แห่งชาติ เพื่อให้สานักงานสภาเกษตรกรจังหวัด นาไปใช้ในการแก้ไขปัญหาแก่เกษตรกร
การแก้ไข
1. รัฐบาลได้นาข้อเสนอจากสภาเกษตรไปดาเนินการโดยเฉพาะเรื่องการแก้ไขปัญหาราคา
ปัญหา
ยางพาราและปาล์มน้ามัน
ยางพาราและ 2. นายกรัฐมนตรีได้มอบหมายงานให้สภาเกษตรกรแห่งชาติ สารวจพื้นที่ปลูกยางพารา ซึ่งได้
ปาล์มน้ามัน จัดทาโครงการเสนอคณะรัฐมนตรีไปแล้ว
การ
ผลงานของคณะกรรมการประจาสภาเกษตรกรแห่งชาติที่เสนอต่อที่ประชุมสภาเกษตรกรแห่งชาติ
ประชาสัมพันธ์ ให้เผยแพร่ผลงานของสภาเกษตรกร ให้หน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน รวมทั้งเกษตรกร/
สื่อสารผลงาน กลุ่มเกษตรกร ได้ทราบอย่างทั่วถึง ซึ่งผลงานต่างๆ จะปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสภาเกษตรกร
การทางาน
แห่งชาติ และมอบหมายให้สานักส่งเสริมการมีส่วนร่วมฯ นาไปเผยแพร่บนเว็บไซต์ของสภา
และข้อเสนอ เกษตรกรแห่งชาติ เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์งานของสภาเกษตรกรแห่งชาติต่อไป
แนวทางการ
แก้ไขปัญหา
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ประเด็น
ข้อสรุป
การเพิ่มจานวนพนักงานของ อัตราของพนักงานเต็มแล้ว ไม่สามารถบรรจุพนักงานได้มากกว่ากรอบที่กาหนด
สภาเกษตรกรจังหวัด
จึงต้องบริ หารบุคลากรและใช้ งบประมาณ การเพิ่มคนโดยใช้วิธีจ้างเหมา ตาม
แผนงานที่สภาเกษตรกรจังหวัดให้ความเห็นชอบ
การขอเช่าพื้นทีส่ านักงาน
การใช้จ่ายงบประมาณต้องอยู่ภายใต้กรอบวงเงิน การจัดสรรเป็นองค์รวม แต่ละ
จังหวัด ต้องเสนอสภาเกษตรกรจังหวัดพิจารณาจัดสรรงบประมาณเพื่อกิจกรรม
ต่างๆ ของสานักงานสภาเกษตรกรจังหวัด
การดาเนินการเพื่อขอ
ในการของบประมาณเพื่ อ ใช้ ส ร้ า งส านั ก งาน ต้ อ งมี ที่ ดิ น มี แ บบแปลน โดย
งบประมาณสร้างสานักงาน งบประมาณปี 2559 ไม่ได้รับจัดสรรงบลงทุน
การโอนงบประมาณส าหรั บ สกช.ได้สารวจความต้องการ และคานวณตามเกณฑ์ค่าใช้จ่ายในการขึ้น ทะเบียน
ใช้ จ่ า ยในการขึ้ น ทะเบี ย น เกษตรกร ขออนุ มั ติ โ อนงบประมาณให้ สกจ. โดยมี บ างจั ง หวั ด ที่ ไ ม่ ต้ อ งการ
เกษตรกร
งบประมาณเพิ่มเติม และบางจังหวัดมีงบประมาณคงเหลือเกิน 4 ล้านขึ้นไปจึ ง
ไม่ได้โอนงบประมาณเพิ่มเติมให้
การรับขึ้นทะเบียนกรณี พื้นที่ ขอให้ยึดภูมิลาเนาเป็นตัวตั้ง ตามที่กาหนดไว้ในระเบียบการขึ้นทะเบียนเกษตรกร
อยู่ อ าศั ย และพื้ น ที่ ท ากิ น อยู่ พ.ศ.2558 ไม่ ยึ ด ตามพื้ น ที่ ดิ น ท าการเกษตร การรั บ ขึ้ น ทะเบี ย นเกษตรกร
คนละแห่ง
ดาเนิ น การเป็นรายบุคคลเพื่อที่จะได้รู้ว่าเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติเป็นเกษตรกรตาม
พรบ.หรือไม่ ซึ่งแตกต่างจากส่วนราชการที่ขึ้นทะเบียนเป็นรายครัวเรือน
คุ ณ สมบั ติ ต ามความหมาย ผู้ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ทาการเกษตรเป็นอาชีพ มีรายได้จากการเกษตร
ของ “เกษตรกร”
ไม่ได้ปลูกไว้ดูเล่น ไม่ใช่การทาเกษตรเพื่อเป็นงานอดิเรก การกลั่นกรองโดยคณะ
ผู้ปฏิบัติงานสภาเกษตรกรจะร่วมกันตรวจสอบว่ามีอาชีพเป็นเกษตรกรหรือไม่
การระบุ ในช่องหลักฐานที่ดิน ให้ระบุตามความเป็นจริง มีเอกสารสิทธิใด ก็ระบุประเภทเอกสารสิทธินั้น ถ้าไม่มี
ในแบบคาขอขึ้นทะเบียน
เอกสารสิทธิก็ระบุว่าไม่มีเอกสารสิทธิ ตามคาแนะนา หากไม่มีในคาแนะนาก็ให้
เกษตรกร
ระบุว่าทาการเกษตรกรในที่ดินของใคร อย่างไร
ค่าตอบแทนผู้ที่ได้รับแต่งตั้ง การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายของผู้ปฏิบัติงานตามคาสั่งแต่งตั้ง ให้เป็นไปตามระเบียบสภา
ให้เป็นผู้ปฏิบัติงานรับขึ้น
เกษตรกรแห่งชาติว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติงาน พ.ศ.2555
ทะเบียนเกษตรกรและ
ตรวจสอบรายชื่อ
เลิกประชุมเวลา 16.30 น.
นางมาลี วิจิตรโสภาพันธ์
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป

และรักษาการหัวหน้าส่วนสารสนเทศ
ผู้บันทึกรายงานการประชุม

นายภาสันต์ นุพาสันต์
ผู้อานวยการสานักส่งเสริมการมีส่วนร่วม
และขับเคลื่อนแผนพัฒนาการเกษตร
ผู้ตรวจรายงานการประชุม

