สรุปรายงานการประชุมทางไกล ครั้งที่ 3/2561
วันที่ 19 มิถุนายน 2561 เวลา 13.30 - 16.30 น.
ณ สํานักงานสภาเกษตรกรแหงชาติ
ผูมาประชุม
1. วาที่รอยตรีสมพูนทรัพย กลาวิกรณ เลขาธิการสภาเกษตรกรแหงชาติ
2. นางบุษบา เสนขาว
ผูอํานวยการสํานักบริหารกลาง
3. นายปรีชา วงศสกุลเกียรติ
ผูอํานวยการสํานักยุทธศาสตรการเกษตร
วิจัยประเมินผล และสงเสริมกิจการพิเศษ
4. นางนันทวัน ออไอศูรย
ผูอํานวยการสํานักกิจการสภาและวิชาการ
5. นายภาสันต นุพาสันต
ผูอํานวยการสํานักสงเสริมการมีสวนรวม
และขับเคลื่อนแผนพัฒนาการเกษตร
6. นางสาวหทัยรัตน ชอชัยพฤกษ
หัวหนาตรวจสอบภายใน กลุมการกํากับดูแลการบริหาร
จัดการที่ดี
7. นางมาลี วิจิตรโสภาพันธ
หัวหนาฝายบริหารงานทั่วไป
8. นายอภิวัฒน มีลาภ
หัวหนาสวนสารสนเทศ
9. นางสาวกนกพร ปญญาชาติรักษ
นักระบบคอมพิวเตอรปฏิบัติการ
9. นางสาวธัญลักษภรณ เตี่ยวยอง
นักระบบคอมพิวเตอรปฏิบัติการ
เริ่มประชุมเวลา 13.30 น.
วาที่รอยตรีสมพูนทรัพย กลาวิกรณ เลขาธิการสภาเกษตรกรแหงชาติ กลาวชี้แจงในการประชุมมี
ประเด็น ดังนี้
ประเด็น
ขอสรุป
งบประมาณป 2562
งบประมาณ 390 ลานบาท (ลดลง 13 ลานบาท) ซึ่งแบงงบประมาณเปน
2 สวนโดยประมาณดังนี้
1. งบบุคลากร 200 ลานบาท
2. งบในการปฏิบัติงาน 190 ลานบาท
จากงบประมาณในการปฏิบัติงานที่มีอยูอยางจํากัด จําเปนตองทบทวน
โครงการทีใ่ ชงบประมาณของสํานักสภาเกษตรกรฯ ดําเนินการในป 2561 วา
โครงการใดบ างที่ ส ามารถดํ าเนิ นการตอใน 2562 หากแตโครงการใดที่ ทํา
รวมกั บ หน วยงานอื่ น ๆ และใชงบประมาณของหน ว ยงานนั้ น ๆ ก็ส ามารถ
ดําเนินการตอในป 2562 ตอไปได
บุคลากร
• สอบหัวหนาสํานักงาน ณ วัน ที่ 20-22 มิ ถุนายน 2561 ทั้ งหมด 14
ทาน 12 จังหวัด จากสํานักงาน 18 สํานักงานที่ยังไมมีหัวหนาสํานักงาน
จากการสอบครั้ ง นี้ ก็ ค งจะยั งได หั ว หน า สํ า นั ก งานไม ค รบ ดั งนั้ น จึ งให
รักษาการหัวหนาสํานักงาน รักษาการตอไป
• สอบหัวหนากลุม/สวน/ฝาย จะประกาศโดยเร็ว กําหนดคุณสมบัติ

ประเด็น

เงินเดือน

ประชุมสัมมนา

ขอสรุป
1. เปนพนักงานของสํานักงานสภาเกษตรกร
2. อายุ 35 ปขึ้นไป
3. เงินเดือน 35,000 บาทขึ้นไป
• อบรมปฐมนิเทศพนักงานใหม และพนักงานปฏิบัติการที่ยังไมไดอบรม มี
อบรม 3 รุน โดยรุนที่ 1 วันที่ 27 มิถุนายน 2561 หลักสูตรการเขียน
หนังสือราชการและการจดรายงานการประชุม ณ จังหวัดนครปฐม
• การปรับขึ้นเงินเดือนของป 2560 พยายามเรงรัดใหแลวเสร็จในไตรมาส
ที่ 3
- ในบางจังหวัดที่ยังเลื่อนขึ้นไมได เพราะมีหลายสาเหตุ เชนมีการยื่น
อุทธรณ
- ในสวนกลางยังไมมีการปรับ อยูระหวางการดําเนินการ
• ประชุมสัมมนาเพื่ อติดตามการดําเนินงานของป 2561 และเพื่ อจัดทํ า
แผนการดําเนินงานของป 2562 ในวันที่ 21-23 กันยายน 2561 ณ
โรงแรมชลพฤกษ รีสอรท จังหวัดนครนายก โดยเชิญจังหวัดละ 3 ทาน

นายปรีชา วงศสกุลเกียรติ ผูอํานวยการสํานักยุทธศาสตรการเกษตรวิจัยประเมินผล และสงเสริม
กิจการพิเศษ กลาวชี้แจงในการประชุมมีประเด็น ดังนี้
ประเด็น
ขอสรุป
บูรณาการกับกระทรวงตาง ๆ • กระทรวงวิทยาศาสตร
“โครงการ 1 ตํ าบล 1 นวั ตกรรม” ซึ่งเปน การตอยอดภูมิปญ ญา หรือ
นวัตกรรมเกษตรกรมีอยูเพื่อทําใหดียิ่งขึ้น โดยเปาหมายของป 2561 โดย
ทําการคัดเลือกภูมิปญญาหรือนวัตกรรมที่สามารถพัฒนาเพิ่มเติมใหดีขึ้น
จํานวน 878 ภูมิปญญา/นวัตกรรม จังหวัดใดที่ยังแจงผลการคัดเลือกยัง
ไมครบใหเรงแจง เมื่อครบแลว ในป 2561 จะทําการคัดเลือกจาก 878
ให เหลือ 200 ภูมิปญ ญา/นวัตกรรม สวนที่เหลื อจะดําเนิ นการตอในป
2562 และ 2563 โดย 200 ภูมิปญญา/นวัตกรรม ที่คัดเลือกแลว จะ
ไดรับการติดตามและประเมินผลในป 2562
• กระทรวงพาณิชย
เปนสวนของการเสริมดานการตลาดทั้งในและตางประเทศ ใหขอมูลองค
ความรู ในด า นต า ง ๆ เช น การทํ า ตรายี่ ห อ อย า งไร ทํ า ผลิ ต ภั ณ ฑ ใ ห
หลากหลายอย า งไร ค า ขายออนไลน อ ย า งไร บางเรื่ อ งพอจะเริ่ ม ในป
2561 ไดบาง แตดําเนินงานไดอยางเต็มที่ในป 2562
• กระทรวงอุตสาหกรรม

นางมาลี วิจิตรโสภาพันธ หัวหนาฝายบริหารงานทั่วไป กลาวชี้แจงในการประชุมมีประเด็น ดังนี้
ประเด็น
ขอสรุป
“โครงการ 1 ตําบล 1
โครงการนี้เปนโครงการที่รวมมือกัน 3 ป ประกอบดวย
นวัตกรรม”
1. ป 2 5 6 1 ทุ กจั ง ห วั ด ส ง 8 7 8 ภู มิ ป ญ ญ า/น วั ต กรรม โดย
กระทรวงวิทยาศาสตรจะทดสอบและตรวจสอบภูมิปญญา/นวัตกรรม
และคัดเลือกใหเหลือ 200 ภูมิปญ ญา/นวัตกรรม เพื่ อนํ าไปสูการ
ถายทอดและนํานวัตกรรมลงไปปรับใช
2. ป 2562
2.1 ติ ด ตามประเมิ น ผล 200 ภู มิ ป ญ ญา/นวั ต กรรม ที่ ได รั บ การ
ถายทอดและนํานวัตกรรมไปใชแลว
2.2 คิดเลือกภูมิปญญา/นวัตกรรม 678 เลือกภูมิปญญา/นวัตกรรม
ที่เหลือจากป 2561 อาจจะคัด 300 ภูมิปญญา/นวัตกรรม
3. ป 2563
3.1 นําภูมิป ญ ญา/นวัต กรรม ที่ เหลือจากป 2562 จํานวน 378
ภูมิปญญา/นวัตกรรม มาดําเนินการใหแลวเสร็จ
มหกรรมวิทยสรางอาชีพ
จัดใน 10 จังหวัด ปจจุบันจัดแลว 3 จังหวัด กําลังจะจัดตอไปอีก 7 จังหวัด
ประกอบดวย
1. นครพนม
2. กาฬสินธุ
3. แมฮองสอน
4. ตาก
5. ชัยนาท
6. ยะลา
7. ปตตานี
ขอให 7 จังหวัดดังกลาวเตรียมเกษตรกรเพื่อเขารับการอบรม
กรมเจรจาฯ
ป 2561
จัดประชุม 5 ครั้ง จัดไปแลว 3 ครั้ง อีก 2 ครั้งจะจัดที่
1. ศรีสะเกษ เชียงใหม ลําพูน
2. ยะลา ปตตานี

ดังนี้

นางนันทวัน ออไอศูรย ผูอํานวยการสํานักกิจการสภาและวิชาการ กลาวชี้แจงในการประชุมมีประเด็น

ประเด็น
ขอสรุป
บูรณาการกับสํานักงาน
จากการที่สภาเกษตรกรจังหวัดไดประชุมสัมมนาเพื่อจัดทําแผนรวมกันระหวาง
คณะกรรมการปองกันและ
สภาเกษตรจังหวัดกับ ปปส.ภาค เมื่อเดือนมีนาคม 2561 นั้น จังหวัดใดที่ยัง
ปราบปรามยาเสพติด (ปปส.) ไมไดรายงานวามีการดําเนินงานรวมกับ ปปส. อยางไร งบประมาณเปนอยางไร

ประเด็น

ขอสรุป
ให สํ านั ก งานสภาเกษตรกรจังหวัด รีบ รายงานสํ านั กงานกิ จ การสภาฯ เพื่ อ
รวบรวมและนัดหารือกับ ปปส. เพื่อรายงานผลการดําเนินงานของป 2561
และหาแนวทางการดําเนินงานในป 2562 ตอไป

นายเสนห วิชัยวงษ รองเลขาธิการสภาเกษตรกรแหงชาติ ชี้แจง ณ สํานักงานสภาเกษตรกรจังหวัด
สระบุรี ในการประชุมมีประเด็น ดังนี้
ประเด็น
ขอสรุป
ชี้ แ จงรายละเอี ย ดโครงการ
โครงการ “ปนนักธุรกิจอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปไทย (SMEs เกษตร) ตาม
“ป น นั ก ธุ ร กิ จ อุ ต สาหกรรม แนวประชารั ฐ ” เป น โครงการที่ สํ า นั ก งานสภาเกษตรกรกั บ กรมส ง เสริ ม
เกษตรแปรรู ป ไทย (SMEs อุตสาหกรรม ที่มุงพัฒนาการแปรรูปผลผลิตการเกษตร การสนับสนุนเงินทุนจาก
เกษตร) ตามแนวประชารัฐ” ธนาคาร SME เพื่ อ ให เ กษตรกรมี เงิ น ลงทุ น โดยโครงการนี้ แ บ ง ออกเป น 3
กิจกรรม ประกอบดวย
1. การอบรมบมเพาะการเปนผูประกอบการ มีกลุมเปาหมาย 55,000 คน
หรือ 600 กลุมเกษตรกร หลักสูตรการอบรมประกอบดวย
1.1 เหตุผลของการทําเกษตรแปรรูป
1.2 การทําบัญชีเดียว
1.3 การเขาถึงสินเชื่อธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม
แห งประเทศไทย (SME Bank) และ ธนาคารเพื่ อการเกษตรและ
สหกรณการเกษตร (ธ.ก.ส.)
2. การแปรรูปและพัฒนาผลิตภัณฑจากวัตถุดิบการเกษตรใหมีมูลคาสูงขึ้น
(Value Added) คัดเลือกจาก 600 กลุมใหเหลือ 300 กลุม เพื่อพัฒนา
ผลิ ต ภั ณ ฑ โดยกระทรวงอุ ต สาหกรรมจะลงไปให ค วามรู แ ละพั ฒ นา
ผลิตภัณฑที่กลุมทั้ง 300 กลุม
3. สนับสนุนโดยจัดตั้งหนวยผลิตอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปตนแบบในพื้นที่
มีเปาหมายอยูที่ 50 กลุม ซึ่งคัดมากจาก 300 กลุม โดยทางกระทรวง
อุตสาหกรรมจะนําเครื่องจักรลงไปสนับสนุน
นางบุษบา เสนขาว ผูอํานวยการสํานักบริหารกลาง กลาวชี้แจงในการประชุมมีประเด็น ดังนี้ ดังนี้
ประเด็น
ขอสรุป
เบิก/จายงบประมาณ
จากการสํ ารวจมีการใชเบิ กจายเงินงบประมาณ แตมีการบัน ทึ กเขาระบบบั ญ ชี
ออนไลนนอยมาก อยากใหเรงรายงานผลการใชจายงบประมาณผานระบบบัญชี
เพราะปจจุบันผลงานกับผลการใชเงินไมสอดคลองกัน

นายภาสันต นุพาสันต ผู อํ า นวยการสํ า นั ก ส ง เสริ ม การมี ส ว นร ว มและขั บ เคลื่ อ นแผนพั ฒ นา
การเกษตร กลาวชี้แจงในการประชุมมีประเด็น ดังนี้ ดังนี้
ประเด็น
ขอสรุป
สื่อประชาสัมพันธ
สํานักสงเสริมฯ สงสื่อที่เกี่ยวกับโครงการเกษตรอุตสาหกรรม ใหกับทุกจังหวัดเปน
ที่เรียบรอย เพื่อสํานักงานสภาเกษตรกรจังหวัดจะนําไปใชตามความเหมาะสม
ขึ้นทะเบียนองคกรเกษตรกร

กองทุนการออมแหงชาติ

เมื่อสํานักงานสภาเกษตรกรจังหวัดแตละจังหวัดดําเนินโครงการตาง ๆ กับกลุม
เกษตรกร ควรแนะนําใหกลุมเกษตรกรนั้น ๆ ขึ้น ทะเบี ย นองคกรเกษตรกรกับ
สํานั กงานสภาเกษตรกรจังหวัดนั้น ๆ ดวย เพื่ อประโยชน ในการบริห ารจั ดการ
ตอไปในอนาคต เมื่อขึ้นทะเบียนเรียบรอยแลวสามารถรายงานผลการขึ้นทะเบียน
เขามายังสวนกลางไดโดย http://164.115.27.223/login/loginback.aspx
ซึ่งชื่อผูใชและรหัสผาน รวมถึงคูมือการใชงาน สํานักสงเสริมฯ ไดสงไปทางเมลของ
หัวหนาสํานักงานและเมลของสํานักงานฯ เปนที่เรียบรอยแลว
สภาเกษตรกรมีครู ก ซึ่งเปนพนักงานของสภาเกษตรกรจังหวัดที่ผานการอบรม
เพื่อแนะนําใหความรูแกเกษตรกรไดมีบํานาญใชหลังอายุ 60 ป

เลิกประชุมเวลา 16.30 น.

นายอภิวัฒน มีลาภ
หัวหนาสวนสารสนเทศ

นายภาสันต นุพาสันต
ผูอํานวยการสํานักสงเสริมการมีสวนรวม
และขับเคลื่อนแผนพัฒนาการเกษตร
ผูต รวจรายงานการประชุม

