สรุปบันทึกชวยจํา
การประชุมผูบริหารระดับสูง กระทรวงเกษตรและสหกรณ ครั้งที่ 15 /2559
วันพุธที่ 20 เมษายน 2559 ณ หองประชุม134 - 135 กระทรวงเกษตรและสหกรณ
ผูสั่งการ

ขอสั่งการ/นโยบาย

รองปลัด กษ. 2.3ความกาวหนาในการแกไขปรับปรุงกฎหมายของ
(นายโอภาส กระทรวงเกษตรและสหกรณ
กลั่นบุศย)
5. รางพระราชบัญญัติการชลประทานหลวง พ.ศ. ....อยู
ระหวางการพิจารณาของสํานักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกา (ตรวจเสร็จแลว) รอแจงเรื่องเสร็จ คาดวารอ
พ.ร.บ. การบริหารจัดการน้ําเสร็จกอน
กฎหมายลําดับรองที่ออกตามพระราชบัญญัติที่แกไข
ใหม 7 ฉบับ
5.พระราชบัญญัติจัดรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ.
2558 มีกฎหมายลําดับรองทั้งหมด 16 ฉบับ คือ (1)
กฎกระทรวง 2 ฉบับ ยังไมเสร็จ (2) ประกาศกระทรวง
1 ฉบับ ประกาศใชแลว (3) ประกาศกรม 1 ฉบับ
ประกาศใชแลว (4) ระเบียบกรม 2 ฉบับ ประกาศใช
แลว 1 ยังไมเสร็จ 1 และ (5) ระเบียบคณะกรรมการ
10 ฉบับ ประกาศใชแลว 2 ยังไมเสร็จ 8

หนวยงาน
รับผิดชอบ/ปฏิบัติ
สมด.

ระยะเวลาการ
แนวทาง/วิธีการ
ดําเนินงาน
ป 2559
รอเรื่องแลวเสร็จจากสํานักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกาแจง
กระทรวงเพื่อดําเนินการตามขอ
กฎหมาย

สจด.

พ.ค.2559

1

ดําเนินตามขั้นตอนตาม
พระราชบัญญัตแิ กไขกฎหมาย

ผลการดําเนินงาน
อยูระหวางรอเรื่องแลวเสร็จ

1. แลวเสร็จ 5 ฉบับ
- ประกาศใชแลว 2 ฉบับ
- อยูระหวางดําเนินการประกาศตามราช
กิจจานุเบกษา
2. อยูระหวางรับรองครั้งสุดทาย (ผาน
การพิจารณาแลว) โดยคณะอนุกรรมการ
พิจารณาการปฏิบัติตามกฎหมายตาม
พระราชบัญญัติจัดรูปที่ดินเพื่อ
เกษตรกรรม พ.ศ. 2558จํานวน 11
ฉบับ

ผูสั่งการ
รมว.กษ.

ขอสั่งการ/นโยบาย

หนวยงาน
รับผิดชอบ/ปฏิบัติ
2.4ผลการประชุมคณะทํางานประเมินสถานการณเพื่อ
สบอ.
วางแผนการเพาะปลูกฤดูกาลผลิต ป 2559/60
1)ควรจัดใหมีการแถลงขาว ครอบคลุมการแกไขปญหา
ภัยแลง โดยใหการประกาศของกรมอุตุนิยมวิทยาเมื่อ
เริ่มฤดูฝนเปนการยุติภารกิจการแกไขปญหาภัยแลงของ
กษ. ดังนั้น หนวยงานที่เกี่ยวของตองรวบรวม
รายละเอียดตางๆ อาทิ ผลการดําเนินการ ผลประโยชน
ที่เกษตรกรไดรับ ฯลฯ เพื่อเตรียมความพรอมในการ
แถลงขาว
4)ทุกหนวยงานตองเตรียมความพรอมในเรื่องปจจัยการ
ผลิต อาทิ เมล็ดพันธุ ปุย ฯลฯ โดยมีการแถลงขาวให
สอดรับกัน เพื่อใหการประชาสัมพันธมีน้ําหนักเพิ่มขึ้น

ระยะเวลาการ
แนวทาง/วิธีการ
ผลการดําเนินงาน
ดําเนินงาน
ป 2559
บูรณาการรวมกับหนวยงานในสังกัด จัดเจาหนาที่ในสังกัดเขารวมจัดทํา
กระทรวงเกษตรและสหกรณ
รายงาน/ผลการดําเนินการ

สบอ.

ป 2559

2

ประชุมเตรียมพรอมการสงน้ําเพื่อ
สนับสนุนการเพาะปลูก

อยูระหวางการประชุม โดยจะสามารถ
สนับสนุนการเพาะปลูกไดดังนี้
- ภาคกลางและภาคเหนือ ชวง
กลางเดือน ก.ค.
- ภาคตะวันออก ชวงเดือน มิ.ย.
- ภาคใตฝงตะวันตก ชวงตนเดือนส.ค.
- ภาคใตฝงตะวันออก ชวงเดือน ต.ค.
และนอกเขตชลประทานชวงกลาง เดือน
ก.ค.

ผูสั่งการ

ขอสั่งการ/นโยบาย

รองปลัด กษ. 3.3ความคืบหนาการดําเนินงานเรื่อง AGRI – MAP
(นายเลิศวิโรจน รายงานที่ประชุมเรื่อง AGRI – MAP ซึ่งรวมกันระหวาง
โกวัฒนะ)
พด. ชป. และ สศก. โดยมีเปาหมาย 3 ประการ คือ 1)
การจัดทํา AGRI – MAP ใหครบ 76 จังหวัด 2) การ
จัดทําวีดีทัศน เพื่อเสนอ ครม. และ 3) การจัดทํา WEB
Application
รมว.กษ.

ใหแนวทางการจัดรูปแบบขอมูลใน G-news วาการ
รายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบายของ กษ. ตอง
ปรับใหมีทั้งปริมาณและคุณภาพ โดยกําหนด
ผูรับผิดชอบหลัก เพื่อใหการดําเนินงานตอเนื่อง

หนวยงาน
รับผิดชอบ/ปฏิบัติ
สบอ., กสช.

ระยะเวลาการ
แนวทาง/วิธีการ
ดําเนินงาน
ป 2559
จัดทําAGRI – MAP,วีดิทัศน, web
application

สวนประชาสัมพันธ
และเผยแพรกสช.

ทุกสัปดาห

นําไปชี้แจงในที่ประชุม ค.ร.ม. วันที่ 26
เม.ย.59 พรอมจัดนิทรรศการแผนที่
เกษตรเพื่อการบริหารจัดการเชิงรุกที่
ทําเนียบรัฐบาล

จัดทําขอความ (Key Message)ของ ดําเนินการอยางตอเนื่อง อยางนอย
ผูบริหารเผยแพรทางเว็บไซต และ สัปดาหละ 6-7 ขอความ
application G-news

ผูรายงาน1. นายพรชัย ศรีแตงทอง2. นางจิราพร บูรณัต3ิ . นายธนะศักดิ์ โยเซฟ4. นางสาวรวิสรา รูปสวย
สวนวิเคราะหนโยบาย กองแผนงาน โทร. 2631
25 เมษายน 2559

3

ผลการดําเนินงาน

