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รายงานการประชุมส านักส่งเสริมและจัดการสินค้าเกษตร 
ครั้งที ่8/2557  

วันที่  9  กันยายน  2557 เวลา 09.00 น.                                
ณ ห้องประชุม 1 ส านักส่งเสริมและจัดการสินค้าเกษตร 

------------------------------ 
ผู้มาประชุม 
 1. นางอรสา  ดิสถาพร ผู้อ านวยการส านักส่งเสริมและจัดการสินค้าเกษตร 
 2. นางอรวรรณ  วิชัยลักษณ์ ผู้อ านวยการกลุ่มส่งเสริมไม้ยืนต้น 
 3. นางมาลินี  ยุวนานนท์ ผู้อ านวยการกลุ่มส่งเสริมยางพาราและปาล์มน  ามัน 

    4. นายวิเศษศักดิ์ ศรีสุริยะธาดา         ผู้อ านวยการกลุ่มจัดการการผลิตข้าวในพื นที่ 
 5. นางศรีสุดา  เตชะสาน          ผู้อ านวยการกลุ่มส่งเสริมพืชน  ามันและพืชตระกูลถั่ว 

6. นางวิลาวัลย์  วงษ์เกษม               ผู้อ านวยการกลุ่มส่งเสริมพืชเส้นใยและพืชหัว      
 7. นางสาวจิราภา จอมไธสง             ผู้อ านวยการกลุ่มส่งเสริมการผลิตผักและเห็ด 
 8. นายสุเทพ  โสมภีร์           ผู้อ านวยการกลุ่มส่งเสริมไม้ผล 
 9. นางอัจนา ช านาญศิลป์           ผู้อ านวยการกลุ่มส่งเสริมแมลงเศรษฐกิจ 
 10. นางอัจฉรา อุทโยภาศ               ผู้อ านวยการกลุ่มส่งเสริมพืชไร่อุตสาหกรรม 
 11. นางสมัย บุรีเทศ                     หวัหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป 
ผู้เข้าร่วมประชุม 
  ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย ข้าราชการ จ านวน 38 คน ลูกจ้างประจ า จ านวน 5 คน  
พนักงานราชการ จ านวน 17 คน และลูกจ้างชั่วคราว จ านวน 3 คน (ตามรายชื่อที่แนบ) 

ผู้ไม่มาประชุม 
  ผู้ไมเ่ข้าร่วมประชุมประกอบด้วย ข้าราชการ จ านวน 28 คน ลูกจ้างประจ า จ านวน 6 คน 
พนักงานราชการ จ านวน 8 คน และลูกจ้างชั่วคราว จ านวน 1 คน (ตามรายชื่อที่แนบ) 

ผู้ไม่มาประชุม  (ติดราชการ) 
 1. นายทวีพงศ์  สุวรรณโร                ผู้อ านวยการกลุ่มส่งเสริมไม้ดอกไม้ประดับ(ติดราชการ) 

2. นางอัมพา  ว่องวิชชกร                ผู้อ านวยการกลุ่มส่งเสริมธุรกิจเกษตร (ติดราชการ)นื่           
3. นางภัสรา  ชวประดิษฐ์ ผู้อ านวยการกลุ่มส่งเสริมพืชสมุนไพร (ติดราชการ) 
4. นายทนง พรประดับเกียรติ           ผู้อ านวยการกลุ่มคุณภาพและมาตรฐานสินค้าเกษตร                                   

(ติดราชการ) 
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วาระท่ี 1   เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
     1.1 การจัดสัมมนาวิชาการส่งเสริมและจัดการสินค้าเกษตร ประจ าปี 2557 
                    ประธานแจ้ง วันที่ 19-21 ก.ย 2557 ส านักฯ จัดสัมมนาวิชาการส่งเสริมและจัดการ       
สินค้าเกษตร ประจ าปี 2557 ณ โรงแรมภูวิวรีสอร์ท อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา ขอเชิญทุกคนไปร่วมสัมมนาฯ  
ในเชิงวิชาการ การอยู่ร่วมกันและร่วมท ากิจกรรมร่วมกัน เพ่ือให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ สร้างสัมพันธภาพ 
วัตถุประสงค์คือ เป็นการติดตามนโยบายของกรม โดยเฉพาะ MRCF 5 สินค้า ที่จัดนิทรรศการและสรุปผลงาน
น าเสนอ อธส. และให้ทุกกลุ่ม/ฝ่าย น าเสนอรายงานผลการด าเนินงานเชิงคุณภาพ และทางคณะท างานได้ท า
หนังสือเชิญ อธส. และรธส.วก. ซ่ึง อธส.รับเชิญแล้ว แตร่ธส.วก. ยังไม่ตอบรับว่าจะเข้าร่วมหรือไม่ 
                    1) เสื อสวัสดิการของส านักส่งเสริมและจัดการสินค้าเกษตร ขอมติที่ประชุมเห็นชอบให้ใช้เงิน
สวัสดิการของส านักฯ จ านวนเงิน 19,800 บาท วันที่ 20 ก.ย 2557 ในพิธีเปิดงานสัมมนาฯ จึงขอแจ้งให้      
ทุกคนทราบ 
              1.2 การย้ายข้าราชการ 

                     ประธานแจง้ ค าสั่งกรมส่งเสริมการเกษตรที่ 618/2557 ลงวันที่ 22 สิงหาคม 2557 ได้มีค าสั่ง
ให้นายไกวัล กล้าแข็ง ผอ.กพร. รักษาราชการแทน ต าแหน่งผู้อ านวยการศูนย์ (อ านวยการระดับสูง) ศูนย์
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  

                      ค าสั่งกรมส่งเสริมการเกษตรที่ 255/2557 ลงวันที่ 31 กรกฎาคม 2557                      
ย้ายข้าราชการ เนื่องจากได้รับการประเมินให้ด ารงต าแหน่งระดับช านาญการพิเศษ นางสาวเกศณี เถื่อนบัวระบัติ 
ย้ายมาจากส านักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตท่ี 4  จังหวัดขอนแก่น ปฏิบัติงานที่กลุ่มส่งเสริมพืชน  ามันและ
พืชตระกูลถั่ว (กพม.) นางสุนี บูรณพานิชพันธุ์ ย้ายมาจากศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร            
จังหวัดเชียงใหม่ ปฏิบัติงานที่กลุ่มส่งเสริมยางพาราและปาล์มน  ามัน (กยป.) 
นายสมเกียรติ แจ่มฟ้า กลุ่มจัดการการผลิตข้าวในพื นที่ (กจข.) นางภูริพันธุ์ สุวรรณเมฆ กลุ่มส่งเสริมได้ดอกไม้
ประดับ (กมด.) 

               ค าสั่งกรมส่งเสริมการเกษตรที่ 558/2557 ลงวันที่ 4 สิงหาคม 2557 ย้ายข้าราชการ 
ตามค าร้องขอ นางสาวปรวิศา ชนประเสริฐ ย้ายมาจากส านักงานเกษตรจังหวัดปราจีนบุรี ปฏิบัติงานที่กลุ่ม
ส่งเสริมไม้ยืนต้น (กมต.) และปัจจุบันช่วยงานที่กลุ่มส่งเสริมไม้ผล (กมผ.) นางสาวรุ่งอรุณ อ้นสุดใจ ย้ายมาจาก
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กรมส่งเสริมการเกษตร ปฏิบัติงานที่กลุ่มส่งเสริมแมลงเศรษฐกิจ (กมศ.) 
นางสาวเมธินี กีรเกียรติ ย้ายมาจากศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดพิษณุโลก ปฏิบัติงานที่กลุ่ม
ส่งเสริมแมลงเศรษฐกิจ (กมศ.) 
                    ค าสั่งกรมส่งเสริมการเกษตรที่ 601/2557 ลงวันที่ 22 สิงหาคม 2557 ย้ายข้าราชการตาม 
ค าร้องขอ นางสาวธัญจิรา ยศสุพรม ย้ายจากส านักส่งเสริมและจัดการสินค้าเกษตร กรมส่งเสริมการเกษตร       
ไปปฏิบัติงานที่ส านักงานเกษตรอ าเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์ และนางสาวสุชานันท์ กุสารัมย์ ย้ายมาจาก
ส านักงานเกษตรจังหวัดอ่างทอง ปฏิบัติงานที่ฝ่ายบริหารทั่วไป ส านักส่งเสริมและจัดการสินค้าเกษตร 
              1.3 ประธานแจ้ง ประเด็นหารือกรมส่งเสริมการเกษตรตามนโยบายของท่าน รมว.กษ. 
                        1) ระบบการส่งเสริมการเกษตรและการถ่ายทอดเทคโนโลยีปัจจุบัน  
                        2) ปรับปรุงระบบข้อมูลทะเบียนเกษตรกรให้ถูกต้อง เพ่ือน ามาใช้ในการก าหนดเกษตรกร
เป้าหมายที่จะให้การช่วยเหลือเกษตรกรเป็นรายบุคคลที่เป็นเกษตรกรขนาดเล็กโดยการให้เงินทุนอุดหนุนจ่ายขาด 
และมีเงื่อนไขให้เกษตรกรปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตและลดต้นทุนการผลิตของตนเอง หรือท าการเกษตรแบบ
พอเพียง (self sufficent) ระยะเวลา 3 ป ี
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         3) คลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร 
ควรให้มีคลินิกดูแลเกษตรกรด้วย (มอบให้กรมส่งเสริมการเกษตรประสานกับกระทรวงสาธารณสุข) โดยเฉพาะโรค
ที่เกิดจากการประกอบอาชีพการเกษตร เช่น (โรคจากสารป้องกันก าจัดศัตรูพืช) ซึ่งโรคบางอย่างยังไม่ครอบคุม  
ในระบบประกันสุขภาพของรัฐบาล โดยกระทรวงเกษตรฯ จะผลักดันให้อยู่ในระบบประกันสุขภาพของเกษตรกร
ต่อไป 
         4) ให้จัด Farmer Market เพ่ือให้เกษตรกรมีสถานที่จ าหน่ายเน้นสินค้าคุณภาพ (GAP) อย่างน้อย
จังหวัดละแห่ง 
                  5) ทะเบียนเกษตรกร (ทบก.)  
ประเด็น:ความครบถ้วน ความถูกต้อง ความทันสมัย รายละเอียด กระบวนการขั นทะเบียน และ update ข้อมูล 
รวมทั งความเชื่อมโยงกับทะเบียนพืชเศรษฐกิจ 

1) ท.บ.ก/สมุดทะเบียนเกษตรกร 
                  2) ท.บ.ศ (ข้าว ข้าวโพด มันสัมปะหลัง ยางพารา) 
                  3) Smart card 

มติที่ประชุม    รับทราบ 

วาระท่ี 2  เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
    ฝ่ายเลขาฯ ได้ด าเนินการจัดท ารายงานการประชุม ครั งที่ 7/2557 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 7       
สิงหาคม 2557 และน าขึ นเว็บไซต์ สสจ. เรียบร้อยแล้ว 

มติที่ประชุม    รับทราบ ประธานแจ้งหากมีข้อแก้ไขขอให้แจ้งฝ่ายบริหารทั่วไปด าเนินการแก้ไขต่อไป 

วาระท่ี 3  เรื่องสืบเนื่อง 
    - ไม่มี  

วาระท่ี 4  เรื่องเพื่อทราบ  
 4.1 การควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง 
           นางอัจฉรา อุทโยภาศ รายงานว่าการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง ในปี 2557 
คณะท างานควบคุมภายใน ส านักส่งเสริมและจัดการสินค้าเกษตรและกลุ่มตรวจสอบภายใน ก าลังตรวจสอบ
ภายในประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ตั งแตว่ันที่ 8-11 กันยายน 2557 โดยขอเลื่อนการประชุมเปิดตรวจ
จากวันที่ 8    กันยายน 2557 เป็นวันที่ 18 กันยายน 2557  

    4.2 รายงานการเงิน (การใช้จ่าย/การจัดซื้อจัดจ้าง/การส่งใบส าคัญชดใช้เงินยืม) 
                     นางสมัย  บรุีเทศ  หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป รายงานการใช้จ่ายงบประมาณของส านักฯ การใช้
จ่ายเงิน ณ วันที่ 7 ก.ย 57 ใช้ไป 90.90% เป็นไปตามนโยบายของกรมฯ 

มติที่ประชุม    รับทราบ  

 4.3 การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ     
       นายอภิรักษ์ หลักชัยกุล ประธานคณะท างานประชาสัมพันธ์ รายงานผลการด าเนินงาน 
คณะท างานฯ ดังนี  

          1) ประเด็นการประชุม ของคณะท างานประชาสัมพันธ์กรมส่งเสริมการเกษตร มีดังต่อไปนี  
    1.1 การประชาสัมพันธ์ผลส าเร็จของการบริหารจัดการ “ผลไม้ภาคตะวันออกที่ผ่านมา”     

ตามที่อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตรได้ให้ความเห็นว่า “ผลไม้ภาคตะวันออก” ในปี 2557 นี ไม่มีปัญหาเกิดขึ น    
ขอให้ประชาสัมพันธ์ในทางที่ดี และประสานผู้อ านวยการกลุ่มไมผ้ลเพ่ือเขียนข่าวในการประชาสัมพันธ์ 
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    1.2 การประชาสัมพันธ์ประเด็นข่าววิชาการ “การปฏิบัติดูแลรักษาพืชในช่วงฤดูฝน”       
ทั งนี ให้แต่ละกลุ่มเขียนข่าวเพ่ือประชาสัมพันธ์ ในการปฏิบัติดูแลรักษาพืชในช่วงฤดูฝนของแต่ละกลุ่มงาน 

    1.3 การประชาสัมพันธ์งาน “มหกรรมน  าผึ งคุณภาพ สุขภาพดีด้วยผลิตภัณฑ์ผึ ง”              
โดยคณะท างานประชาสัมพันธ์ได้ประสานกับผู้อ านวยการกลุ่มส่งเสริมแมลงเศรษฐกิจในการเขียนข่าวเพ่ือ
ประชาสัมพันธ์ในงาน“มหกรรมน  าผึ งคุณภาพ สุขภาพดีด้วยผลิตภัณฑ์ผึ ง” 

    1.4 การประชาสัมพันธ์กิจกรรม “การจัดสัมมนาวิชาการส่งเสริมและจัดการสินค้าเกษตร            
ปี 2557” ทางคณะท างานประชาสัมพันธ์ได้ประสานกับคณะท างานที่จัดสัมมนาวิชาการส่งเสริมและจัดการสินค้า
เกษตรโดยให้นางสาวศันสนีย์  นิติธรรมยง  นักวิชาการเกษตรช านาญการพิเศษ เป็นผู้ประสานและประชาสัมพันธ์ 
  2) สรุปผลการจัดท าและรวบรวมข่าว การรายงานข่าว และการน าข่าวขึ นเว็บไซต์ของส านักฯ  
ซึ่งข่าวใน สสจ. มีในขณะนี  67 ข่าว โดยส่งให้นายผดุงศักดิ์ อินอภัยพงษ์ ในการน าข่าวเพ่ือขึ นเว็บไซต์ของส านักฯ 
  3) สรุปผลการด าเนินการ การบริหารจัดการเว็บไซต์ของส านักฯ (ผดุงศักดิ)์ 

4) การเร่งติดตามและแจ้งประเด็นการเขียนข่าวตามประเด็นข่าวเผยแพร่ผ่านสื่อมวลชน      
ของส านักฯ ต่อกรมส่งเสริมการเกษตร เพ่ือเผยแพร่ผ่านสื่อมวลชนต่างๆ  

5) การจัดบอร์ดข้อมูลการบริหารจัดการผลไม้ความก้าวหน้าการจัดบอร์ดข้อมูลเพิ่ม              
2 ประเด็นคือ 
                         - รายงานสถานการณ์ผลไม้ภาคใต้ 
                         - รายงานสถานการณ์ล าไยภาคเหนือ 

6) การจัดงาน Press Tour ของ กรมฯ ซึ่งจะด าเนินการประมาณปลายสิงหาคม-ต้นกันยายน 
2557 นักข่าวและคณะรวมประมาณ 15-20 คน ณ ที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ประเด็น “หนอนหัวด า”         
ขอความร่วมมือให้ สสจ. หาประเด็นการส่งเสริมที่น่าสนใจเพ่ือประกอบการพิจารณาจุดดูงานเพ่ิมอีก 2-3 จุด  

              จุดที่ 1 เพ่ิมประสิทธิภาพการปลูกมะพร้าวพันธุ์ดีเพ่ือทดแทนสวนเก่า อ าเภอทับสะแก        
ที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  

              จุดที่ 2 การผลิตสบัปะรดผลสดเพ่ือการส่งออก อ าเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  
 การใช้ประโยชน์ในการประชาสัมพันธ์จากบอร์ดกลาง ตึกเบญจสิริกิตติ 

 4.5 การพัฒนาบุคลากรในหน่วยงาน (HR)  
       นางสาวเพ็ญระพี ทองอินทร์ รายงาน ดังนี  

1) ได้จัดท าข้อมูล MRCF 5 สินค้า ร่วมกับคณะท างานการจัดสัมมนาวิชาการส่งเสริม         
และจัดการสินค้าเกษตร ประจ าปี 2557 เพ่ือใช้ในการสัมมนาฯ 

2) ได้น าระบบ MRCF ของกรมมาใช้เป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหาผลไม้ เพ่ือทราบผลส าเร็จ 
และเป็นแนวทางการพัฒนาความรู้บุคลากร สสจ. ต่อไป 

 4.6 คณะท างานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง 
       1) คณะท างานวิชาการและข้อมูลสถานการณ์สินค้าเกษตร 
                         นางอัจนา ช านาญศิลป์ รายงานความก้าวหน้าคณะท างานวิชาการและข้อมูลสถานการณ์
สินค้าเกษตร ได้จัดท าหนังสือสถานการณ์สินค้าเกษตรเสร็จเรียบร้อยแล้ว และส่งมอบให้ผู้บริหารกรมและกลุ่ม 
ฝ่ายในส านักส่งเสริมและจัดการสินค้าเกษตรเรียบร้อยแล้ว  

 2) คณะท างานประหยัดพลังงาน 
   นางสมัย บุรีเทศ หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป รายงานประชาสัมพันธ์มาตรการประหยัดพลังงาน
ภายในอาคารส านักส่งเสริมและจัดการสินค้าเกษตร อาคารเบญจสิริกิติ์ กรมส่งเสริมการเกษตร ได้ท าสรุปรายงาน
ส่งกรมฯ เรียบร้อยแล้ว  

มติที่ประชุม      รับทราบ 
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วาระท่ี 5  เรื่องเพื่อพิจารณา 
 5.2 โครงการตลาดนัดเกษตรกร   

นางอัมพา ว่องวิชชากร รายงานการอนุมัติหลักการและงบประมาณด าเนินการ จ านวนเงิน 
170,000 บาท ส าหรับพื นที่ด าเนินการ 17 จังหวัด ในนามโครงการตลาดนัดเกษตรธงเขียว ทั งนี  กรมได้โอน
จัดสรรงบประมาณด าเนินงานจังหวัดละ 10,000 บาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายส าหรับจัดท าป้ายหน้าตลาด              
ธงราวสัญลักณ์ และค่าสาธารณูปโภคท่ีจ าเป็น อีกทั งได้ส่งรูปแบบธงเพ่ือให้จังหวัดด าเนินการเรียบร้อยแล้ว 

              5.3 โครงการสัมมนาวิชาการส่งเสริมและจัดการสินค้าเกษตร ประจ าปี 2557  
                   นางวิลาวัลย์ วงษ์เกษม นักวิชาการเกษตรช านาญการพิเศษ รายงานความก้าวหน้าโครงการ
สัมมนาวิชาการส่งเสริมและจัดการสินค้าเกษตร ประจ าปี 2557 ณ โรงแรมภูวิวรีสอร์ท อ.ปากช่อง                
จ.นครราชสีมา มีทีมงานดังนี   
                    1) ด้านเอกสาร มอบหมาย น.ส.ศันสนีย์  นิติธรรมยง และน.ส.ประพิศพรรณ อนุพันธ์ 
                    2) จัดนิทรรศการ มอบหมาย นายสมบัติ ทรงโฉม 
                    3) การเช่ารถ มอบหมาย นางอัจฉรา อุทโยภาศ และนางสมัย บุรีเทศ 
 4) การยกร่างค ากล่าวเปิดและค ากล่าวรายงาน มอบหมาย นางศรีสุดา เตชะสาน 

 5) ด้านกิจกรรมร่วมปลูกต้นไม้ มอบหมาย นางสาวจิราภา จอมไธสง                                            
และนายธนศักดิ์ วิวัฒนวานิช  

มติที่ประชุม    รับทราบและมอบหมายคณะท างานด าเนินการต่อไป  

              5.4 การจัดรายการวิทยุกรมส่งเสริมการเกษตร 
  ประธานแจ้ง ต้องการให้เจ้าหน้าที่ส านักส่งเสริมและจัดการสินค้าเกษตร จัดรายการวิทยุ      
กรมส่งเสริมการเกษตรในประเด็นน าข่าวบอกกล่าวเล่าเรื่องด้านการเกษตร โดยให้นักวิชาการเกษตรในแต่ละกลุ่ม 
สับเปลี่ยนกันโดยจะมีเวลาในการสนทนาประมาณ 30 นาที จะประชุมในครั งถัดไป ในการประชุม ผอ.กลุ่ม 

มติที่ประชุม    รับทราบ                       

วาระท่ี 6  เรื่องอ่ืน ๆ  
     6.1 ระบบงานสารบรรณ งานการเงิน บัญชี พัสดุ 
     ประธานแจ้ง  ให้มีการประชุม ฝบร. เพ่ือแก้ไขปัญหาและปรึกษาหารือการปฏิบัติงาน        
ภายในฝ่ายบริหารทั่วไป  
              6.2 รายงานการใช้เงินสวัสดิการ สสจ. 
                   นางวิลาวัลย์ วงษ์เกษม แจ้งหลักเกณฑ์การท าบุญซึ่งร่วมท าบุญผ้าป่า/กฐิน กับหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องจ านวนเงิน 500 บาท /ซอง และกรณีเจ็บป่วยของสมาชิกจ านวนเงิน 3,000 บาท  
      6.3 ยางพาราและปาล์มน้ ามัน 
   นางมาลินี ยุวนานนท์ ผอ.กลุ่มส่งเสริมยางพาราและปาล์มน  ามัน รายงานการจ่ายเงินช่วยเหลือ
เกษตรกร ชาวสวนยางพารา 
   1) ขั นตอนการด าเนินงานของกรมส่งเสริมการเกษตร   

1.1 รับขึ นทะเบียนเกษตรกรทุกแปลง ตั งแต่วันที่ 4 กันยายน – 15 ตลุาคม 2556 โดยจะท าการ
ตรวจสอบเอกสารหลักฐานของเกษตรกรทุกแปลง ก่อนที่จะบันทึกข้อมูลเข้าระบบสารสนเทศ 

1.2 ระบบจะท าการตรวจสอบขอ้มูลการขึ นทะเบียนของเกษตรกร ตามเงื่อนไขโครงการ คือเอกสาร
สิทธิ์หรือสิทธิท ากินในพื นที ่อายุยางพาราที่อยู่ในเกณฑ์การเปิดกรีดและไม่เกิน 25  ปี หากผา่นเงื่อนไขโครงการแล้ว   
จะส่งให้คณะกรรมการตรวจสอบพื นที่เปิดกรีดระดับต าบล ตรวจพื นที่เปิดกรีดทุกแปลง  
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1.3 ออกใบรับรองให้เกษตรกรที่ผ่านการตรวจสอบพื นที่เปิดกรีดจริงแล้วเป็นรายแปลง  ทุกแปลง
รวมกันไม่เกินครัวเรือนละ 25 ไร่ 
 2) ผลการขึ นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกยางพาราที่ได้ขึ นทะเบียนไว้แล้ว ณ วันที่ 27 มีนาคม 2557 
1.93 ล้านครัวเรือน (รายละเอียดแนบ 2 ) เป็นเกษตรกรที่มีคุณสมบัติถูกต้องตามเงื่อนไขในการเข้าร่วมโครงการได้ 
จ านวน 809,944 ครัวเรือน พื นที่ 10.86 ล้านไร่ เป็นเงิน 27,369.296 ล้านบาท แต่วงเงินช่วยเหลือ
เกษตรกร ที่คณะรัฐมนตรีได้อนุมัติให้เมื่อวันที่ 10 กันยายน ๒๕๕๖ จ านวน 21,209.30 ล้านบาท สามารถ
จ่ายเงินช่วยเหลือเกษตรกรได้เพียง 698,500 ครัวเรือน พื นที่เปิดกรีด 8.416 ล้านไร่ และมีเกษตรกรอีกจ านวน 
112,253 ครัวเรือน พื นที่เปิดกรีด 2.44 ล้านไร่ ซึ่งยังไม่มีวงเงินรองรับ จ าเป็นต้องขอเงินเพิ่มเติมอีก 
6,159.996 ล้านบาท    
 3) จากข้อมูลตามข้อ 2 กรมส่งเสริมการเกษตรได้ท าหนังสือถึงส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร  
เพ่ือเสนอขออนุมัติงบประมาณเงินช่วยเหลือเกษตรกรเพ่ิมเติม จ านวน 6,159.996 ล้านบาท เพื่อน าเสนอ
คณะรัฐมนตรีในขณะนั น ตามขั นตอนต่อไป รายละเอียดตามหนังสือกรมส่งเสริมการเกษตร ที่ กษ 1011/938  
ลงวันที่ 8 เมษายน 2557  และคณะกรรมการบริหารโครงการแก้ไขปัญหายางพาราทั งระบบ ปี ๒๕๕๗ ได้มีมติ
ในการประชุม ครั งที่ 3/2557 เมือ่วันที่ 23 เมษายน 2557 มอบหมายให้กรมส่งเสริมการเกษตรเสนอ คสช. 
เพ่ือขออนุมัติงบประมาณช่วยเหลือเกษตรกรเพ่ิมเติม จ านวน 6,600.196 ล้านบาท เพื่อช่วยเหลือเกษตรกร     
ผู้ปลูกยางพาราที่ได้ขึ นทะเบียนไว้แล้ว และมีคุณสมบัติถูกต้องตามเงื่อนไขในการเข้าร่วมโครงการแต่ไม่มีวงเงิน
รองรับ 
 4) คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ได้ประชุมเมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2557 มีมติอนุมัติ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2557 งบกลาง รายการเงินส ารองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจ าเป็น 
ในกรอบวงเงิน จ านวน 6,159.996 ล้านบาท เพ่ือช่วยเหลือเกษตรกรที่ขึ นทะเบียนไว้แล้ว และผ่านการตรวจสอบ
ตามเงื่อนไขโครงการ โดยให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ด าเนินการตรวจสอบเอกสารหลักฐาน 
เพ่ือยืนยันความถูกต้องของรายชื่อและกรรมสิทธิ์การถือครองที่ดินให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของโครงการอย่าง
เคร่งครัดอีกครั งหนึ่ง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เงื่อนไขการบุกรุกท าลายพื นที่ป่าและให้ทยอยจา่ยเงนิให้เกษตรกรสอดคล้อง  
กับข้อเท็จจริง ผลการด าเนินงานขึ นทะเบียนเกษตรกรชาวสวนยางพารา  
     4.1 การขึ นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกยางพาราเพื่อเข้าร่วมโครงการแก้ไขปัญหายางพาราทั งระบบ     
ปี 2557 ตามมาตรการระยะสั น ซึ่งเป็นการขึ นทะเบียนเกษตรกรทุกราย ครอบคลุมพื นที่ปลูกยางพาราทุกแปลง 
ท าให้มีข้อมูลการปลูกยางพาราที่ชัดเจนมากขึ น สามารถน ามาใช้ในการวางแผนจัดการสินค้ายางพาราต่อไป  
     4.2 การประเมินวงเงินที่ใช้เพ่ือขออนุมัติวงเงินเพ่ิมเติม เพ่ือช่วยเหลือเกษตรกร เป็นการ
ด าเนินการในระหว่างขั นตอนการขึ นทะเบียนและยังออกใบรับรอง ให้เกษตรกรไม่แล้วเสร็จ แต่เนื่องจากขณะนั น
วงเงินที่ได้รับอนุมัติไว้แล้ว มีไม่เพียงพอส าหรับเกษตรกรที่ขึ นทะเบียนไว้  จึงจ าเป็นต้องใช้ข้อมูลผลการตรวจสอบ
สิทธิ์เบื องต้นในการเข้าร่วมโครงการ  ณ ขณะนั นมาใช้ในการค านวณวงเงิน ซึ่งพิจารณาแล้วไม่เกินครัวเรือนละ 25 
ไร่ (จ านวน 112,253 ครัวเรือน พื นที่เปิดกรีด 2.44 ล้านไร่ เฉลี่ย 21.74 ไร่ ต่อครัวเรือน ) 

     4.3 เกษตรกรในกลุ่มที่ยังไม่มีวงเงินรองรับ จ านวน 112,253 ครัวเรือนดังกล่าวในข้อ 2 ส่วน
ใหญ่เป็นเกษตรกรกลุ่มที่ตกค้าง ยังไม่ผ่านการยืนยันและออกใบรับรอง ซึ่งผลการตรวจสอบตามมติ คสช. ที่ให้
ด าเนินการตรวจสอบยืนยันความถูกต้องของรายชื่อเกษตรกรอีกครั งหนึ่ง เพ่ือไม่ให้เกิดความซ  าซ้อนและกรรมสิทธิ์
การถือครองที่ดินให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของโครงการอย่างเคร่งครัด  มีผลท าให้เกษตรกรผ่านการรับรองได้น้อย
และยอดเบิกจ่ายจริงต่ ากว่าวงเงินที่ได้รับอนุมัติจาก คสช.  

 
 
 
 
 



-๗- 
 

               6.4 รายงานกลุ่มจัดการการผลิตข้าวในพื้นที่  
                     นายวิเศษศักดิ์ ศรีสุริยะธาดา ผอ.กลุ่มจัดการการผลิตข้าวในพื นที่ รายงานว่า 
                     1) รณรงค์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตข้าว เพื่อให้ชาวนาได้รับทราบนโยบายของ คสช. ในการ
ลดต้นทุนการผลิต โดยบูรณาการหน่วยงานต่างๆ ร่วมให้ความรู้ ให้บริการ และจ าหน่ายปัจจัยการผลิต โดยมี
เป้าหมายการจัดงานรณรงค์จังหวัดละ 1 ครั งใน 59 จังหวัด ชาวนาจ านวน 66,208 ราย  
ผลการด าเนินงาน : จัดงานรณรงค์ฯ แล้ว จ านวน 59 จังหวัด 
อบรมอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน (อกม.) จ านวน 818 อ าเภอ 750 จุด ชาวนา 61,844 ราย   
      6.5 รายงานกลุ่มส่งเสริมแมลงเศรษฐกิจ 
            นางอัจนา ช านาญศิลป์ ผอ.กลุ่มส่งเสริมแมลงเศรษฐกิจการเกษตร รายงานว่าการจัดมหกรรมผึ ง
คุณภาพ มียอดขายรวมเกินเป้าหมายที่ตั งไว้ โดยตามเป้าหมายที่ตั งไว้ต้องการยอดขาย 1,500,000 บาท ในการ
จัดมหกรรมผึ งดังกล่าว    

มติที่ประชุม รับทราบ 

 

 

 

 
 

(นางสาวนิจวิภา  ลาโสภา) 
ผู้จดรายงานการประชุม 

 
 

 
                                                       (นางสมัย บุรีเทศ) 
                                                  ผู้ตรวจรายงานการประชุม 


