ผูสั่งการ
ผูตรวจราชการ
กษ.(นายสุรพล
จารุพงศ)

สรุปบันทึกชวยจํา
การประชุมผูบริหารระดับสูง กระทรวงเกษตรและสหกรณ ครั้งที่ 16 /2559
วันพุธที่ 27เมษายน 2559 ณ หองประชุม134 - 135 กระทรวงเกษตรและสหกรณ
ขอสั่งการ/นโยบาย
หนวยงาน
ระยะเวลาการ
แนวทาง/วิธีการ
รับผิดชอบ/ปฏิบัติ ดําเนินงาน
4.1 ขอใหทุกหนวยงานทั้งสวนราชการ รัฐวิสาหกิจ สวนประชาสัมพันธ ทุกสัปดาห สวนราชการ รัฐวิสาหกิจและองคกร
และองคกรมหาชน สงขาวประชาสัมพันธโดยเฉพาะ และเผยแพร กสช.
มหาชน สงขาวประชาสัมพันธ
การจัดทําขาวเดน (ขาวงานเชิงรุก) ใหกองเกษตร
โดยเฉพาะการจัดทําขาวเดน (ขาวงาน
สารนิเทศ กษ. ในทุกวันพฤหัสบดี กอน 16.00 น.
เชิงรุก)
เพื่อทีมงานโฆษก จะไดสรุปและนําเสนอ รมว.กษ.
ในวันจันทรตอไป

ผูรายงาน1. นายพรชัย ศรีแตงทอง2. นางจิราพร บูรณัติ3. นายธนะศักดิ์ โยเซฟ4. นางสาวรวิสรา รูปสวย
สวนวิเคราะหนโยบาย กองแผนงาน โทร. 2631
3พฤษภาคม 2559

1

ผลการดําเนินงาน
ไดดําเนินการจัดทําประเด็น
สําคัญงานตามภารกิจตาม
แบบฟอรมที่ กษ. กําหนดทุก
วันพฤหัสบดี สงกอน 12.00 น.
พรอมจัดทําขาวแจกที่
สอดคลองกับประเด็นทุกวัน
อังคารสงกองเกษตรสารนิเทศ
กษ. กอน 12.00 น.

1
รายงานการประชุม
การประชุมผูบริหารระดับสูง กระทรวงเกษตรและสหกรณ
ครั้งที่ 11/255๙
วันพุธที่ 16 มีนาคม 255๙ เวลา ๐๙.๐๐ น.
ณ หองประชุม 134 - 135 กระทรวงเกษตรและสหกรณ
---------------------------------------------รายชื่อผูบริหาร กษ. ที่เขารวมประชุม
ฝายการเมือง
1

พลเอก ฉัตรชัย สาริกัลยะ

รัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ

2

นายอํานวย ปะติเส

ที่ปรึกษารัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ

3

พลเอก ปฐมพงศ ประถมภัฏ

ผูชวยรัฐมนตรีประจํากระทรวงเกษตรและสหกรณ

4

นางจินตนา ชัยยวรรณาการ

ผูชวยรัฐมนตรีประจํากระทรวงเกษตรและสหกรณ

5

พลเอก ประสาท สุขเกษตร

เลขานุการรัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ

6

นายปรีชา ใครครวญ

คณะทํางาน รมว.กษ.

สวนราชการ รัฐวิสาหกิจ และองคการมหาชน
7

นายธีรภัทร ประยูรสิทธิ

ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ

8

นายเลิศวิโรจน โกวัฒนะ

รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ

9

นายศักดิ์ชัย ศรีบุญซื่อ

รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ

10

นายโอภาส กลั่นบุศย

รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ

11

นางบริสุทธิ์ เปรมประพันธ

รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ

12

นายวิชาญ เที่ยงธรรม

รองอธิบดีกรมการขาว

13

นายสุเทพ นอยไพโรจน

อธิบดีกรมชลประทาน

14

นายสมปอง อินทรทอง

อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ

15

นายวิมล จันทรโรทัย

อธิบดีกรมประมง

16

นายอยุทธ หรินทรานนท

อธิบดีกรมปศุสัตว

17

นายเลอศักดิ์ ริ้วตระกูลไพบูลย

อธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตร

18

นายสุรเดช เตียวตระกูล

อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน

19

นายสมชาย ชาญณรงคกุล

อธิบดีกรมวิชาการเกษตร

20

นายโอฬาร พิทักษ

อธิบดีกรมสงเสริมการเกษตร

21

นายวิณะโรจน ทรัพยสงสุข

อธิบดีกรมสงเสริมสหกรณ
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22

นายอภัย สุทธิสังข

อธิบดีกรมหมอนไหม

23

นายสรรเสริญ อัจจุตมานัส

เลขาธิการสํานักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

24

นางสาวดุจเดือน ศศะนาวิน

เลขาธิการสํานักงานมาตรฐานสินคาเกษตรและอาหารแหงชาติ

25

นางสาวจริยา สุทธิไชยา

รองเลขาธิการสํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร

26

นายไกรสร นนทเกษม

ผูปฏิบัติหนาที่แทนผูวาการยางแหงประเทศไทย

27

นางอลิสา มวงมณี

หัวหนากองแผนงานและงบประมาณ (อตก.)

28

นายมานพ กาญจนบุรางกูร

ผูอํานวยการองคการสะพานปลา

29

นายณรงคฤทธิ์ วงศสุวรรณ

ผูอํานวยการองคการสงเสริมกิจการโคนมแหงประเทศไทย

30

นางสาวรุจิรา ริมผดี

31

นางสาวกุลวรา โชติพันธุโสภณ

32

นางจารุรัฐ จงพุฒิศิริ

ผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง
รองผูอํานวยการสํานักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (รักษาการ
ผูอํานวยการ)
ผูอํานวยการสํานักงานพิพิธภัณฑเกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ

33

นายระพีภัทร จันทรศรีวงศ

รองโฆษกกระทรวงเกษตรและสหกรณ

34

นายอนันต ลิลา

หัวหนาผูตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ

35

นายธนิตย เอนกวิทย

ผูตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ

36

นายสุรจิตต อินทรชิต

ผูตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ

37

นายนําชัย พรมมีชัย

ผูตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ

38

นางวิมลพร ธิติศักดิ์

ผูตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ

39

นางสุดารัตน วัชรคุปต เหลาวิชยา

ผูตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ

40
41

นายสุรพล จารุพงศ

ผูตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ

นางกุลรัศมิ์ อนันตพงษสุข

ผูตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ

42

นางนฤมล พนาวงศ

ผูตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ

43

นายสัญชัย เกตุวรชัย

ผูตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๐๐ น.
รัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ (พลเอก ฉัตรชัย สาริกัลยะ) เปนประธาน
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจงที่ประชุมทราบ
ประธานแจงวา ในวันนี้ มีภารกิจ ที่จะตองไปประชุมคณะกรรมการนโยบายปาลมน้ํามัน
แหงชาติ ( กนป.) เวลา 10.00 น. ที่ทําเนียบรัฐบาล จึงขอแจงขอสั่งการจาก นรม.ในลําดับแรกกอน
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1. ขอสั่งการจาก นรม.
รมว. กษ. แจงขอสั่งการจาก นรม. ดังนี้
1) บทบาทของ นรม.ในฐานะประธานกลุม G-77 ทานไดแสดงวิสัยทัศนวาประเทศ
ไทยกําลังดําเนินการเนนย้ําในการวางแผน อนาคตของประเทศ เพื่อใหเกิดความเขมแข็ง โดยการพัฒนา และ
สรางความรวมมือ เนนการมีสวนรวมของกลไกประชารัฐ ( People Public Private Partnership – PPP) ซึ่ง
รวมถึงภาครัฐ เอกชน ประชาสังคม และประชาชน เพื่อใหความรวมมือตาง ๆ เกิดประโยชนตอทุกฝายอยาง
แทจริงและยั่งยืน รวมทั้งการนําหลักเศรษฐกิจพอเพียง มาเปนแนวบริหารจัดการ
2) ใหสรางการรับรูกับเกษตรกรใหรับรูสถานการณแนวโนมเศรษฐกิจโลก และ
เศรษฐกิจประเทศที่จะสงผลกระทบ และหลักการดํารงชีวิตที่อยูไดอยางยั่งยืน เชน ทฤษฎีใหม เศรษฐกิจ
พอเพียง ดังนั้นขอใหทุกหนวยงานวิเคราะหหนาที่บทบาท ที่ตองปฏิบัติ
3) ใหทุกหนวยงาน รวบรวมจัดทําโครงการเรงดวนเพื่อใหเกษตรกรมีรายได เชน
การจางงานเพิ่มเติม ซึ่งจัดเปนแผนงานกระตุนเศรษฐกิจใหรากหญา ในเรื่องนี้ รมว.กษ.ประธานไดมอบใหกรม
ตางๆ จัดทําเสนอ สงมายังที่ สศก. ภายในสัปดาหหนา และขอให ปลัด กษ.กํากับดวย
4) ให มท. ทส. กษ. และ หนวยงานที่เกี่ยวของ ไดเรงสงเสริมการสราง “ฝาย
ประชารัฐ ” ดวยอุปกรณในทองถิ่นหรืออื่นๆ เพื่อเตรียมรองรับน้ําฝนในชวงฤดูฝนที่จะมาถึง ซึ่งในสวน กษ.
รมว.กษ.มอบหมายให ชป.รับผิดชอบและประสานงานรวมกับหนวยงานอื่น
5) ตลาดคลองผดุงกรุงเกษม ขางทําเนียบรัฐบาล มีผูมาใชบริการมาก ตองคิดและ
พัฒนาปรับปรุงใหดียิ่งขึ้น ซึ่งในสวน กษ. รมว.กษ.ขอใหไปจองคิวไว โดยคิดเสนอใหมีมิติใหมๆ มีสหกรณทั่ว
ประเทศ นํางานสงเสริมงานวิจัย นวัตกรรมดานการเกษตร การสราง Young Smart Farmer มาจัดลงในพื้นที่
6) ใหระมัดระวังเรื่องปญหาทุจริตในการดําเนินโครงการตางๆ โดยควรแตงตั้ง
คณะทํางานกํากับดูแล รับผิดชอบโครงการใหเปนระบบ
7) ให กษ. จัดหาพื้นที่ที่เหมาะสมในการปลูกมะพราว ใหเพิ่มมากขึ้น เนื่องจากผู
นําเขาไดพบ นรม. คราวเยือน USA ที่ผานมาวามีความตองการมีตลาดที่สหรัฐอเมริกาสนใจ ซึ่งในสวน กษ. ให
กสก.พิจารณาหาพื้นที่ที่เหมาะสม และมีแนวทางพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพอยางไร หรือปรับเปลี่ยนพื้นที่จากพืช
ชนิดอื่นที่ไมเหมาะสม มาปลูกมะพราวแทน เปนตน
8) ใหสงเสริมการแปรรูปสินคาเกษตรใหมากขึ้น
9) ทุกหนวยงานสรุปความคืบหนาของผลงานที่ดําเนินงานแลว ในลักษณะเชิง
ปริมาณ เชน สงเสริมปลูกพืชใชน้ํานอยชนิดใด พื้นที่ปลูกเทาไร และขอใหประชาสัมพันธทุกเดือน เพื่อสราง
การรับรูใหกับสังคม
10) เรื่องความคืบหนายางพารา ขอใหเรงใชยางที่รัฐบาลรับซื้อไว จํานวน 4,000
ตัน ออกไปสูการผลิตใหได ซึ่งในสวน กษ. รมว.กษ.มอบให รองปลัด กษ. (นายเลิศวิโรจน โกวัฒนะ) กํากับ
และมอบหมายใหหนวยงานที่เกี่ยวของ เชิญประชุมหารือรวมกันกับหนวยงานของรัฐที่เปนผูใชยาง ใหเห็นผล
ความคืบหนาไดเร็ว โดย รมว.กษ.ขอทราบผล ในสัปดาหหนา
2. ขอสั่งการเพิ่มเติมจาก รมว. กษ.
1) ให กป.สรุป เรื่องการออกใบอนุญาตทําการประมงพาณิชย ใหกับผูบริหาร กษ.รู
รวมถึงเรื่องการแกปญหาปลาทูนาที่มีการรองเรียน ทั้งนี้ กป.ไดชี้แจง และ รมว.กษ. ขอให กป. ทบทวนการ
ดําเนินงานใหชัดเจนและทําใหผูที่เกี่ยวของรับรู ในกติกาการจัดสรรที่หนวยงานใชกํากับ อยางเขาใจ
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2) เรื่องการเบิกจายงบประมาณ นรม.เขมงวดกวดขันมาก ขอใหทุกหนวยงาน
รับทราบและถือปฏิบัติวา หาก ภายในสิ้นเดือนม มี.ค. นี้ ถาไมสามารถผูกพันงบประมาณดําเนินงานได
ทันเวลา ขอใหสงเงินคืนคลังเปนรายไดแผนดินกอน และหากหนวยงานมีความความจําเปน ก็อาจจะพิจารณา
ใหมเปนกรณีไป
3) เรื่องนมโรงเรียน เมื่อจะเขาชวงเปดเทอมโรงเรียน ขอใหพัฒนายกระดับมาตรฐาน
คุณภาพอยางไร ทั้งในเรื่องคุณภาพนม ผูผลิต กระบวนการเก็บรักษา รูปแบบการขนสง เปนตน ขอใหมองทั้ง
ระบบ ซึ่งเอกสารที่สงมาใหยังไมครอบคลุม ขอใหไปปรับเพิ่มเติม เชน กรณีขอมูลสมาชิก ที่ยังไมปฏิบัติ จะมี
แนวทางปฏิบัติกับกลุมนี้อยางไร และกระบวนการตรวจสอบ ตองสุมตรวจ โดยขอรอง ขอความรวมมือกับ
Single Command ใหไปชวยตรวจ ซึ่งภายในกลางเดือน พ.ค. นี้ ควรเสร็จ เพื่อ กษ. โดย รมว.กษ. ตองแถลง
ขาว และหากเปนไปได ควรปรับเปลี่ยนกลองบรรจุผลิตภัณฑนมโรงเรียนใหม ที่สะทอนใหเห็น ปศ.
มีบทบาทเกี่ยวของอยางไร มีการควบคุมคุณภาพ โดยสัตวแพทยหรือไม ขอให ปศ.มี Road Map การ
ดําเนินงานเรื่องนี้ ใหชัดเจน
4) ชื่นชมเอกสารผลงานของ พด. ที่รายงานผลการตรวจเยี่ยมพื้นที่ของอธิบดี โดย
แสดงผลงานตามตามแผนงานไดชัดเจน ทุกหนวยงานอาจพิจารณานําไปเปนตัวอยาง มอบให ปลัด กษ.
พิจารณาดําเนินการ
ทั้งนี้ รมว.กษ. จะตองไปประชุมคณะกรรมการนโยบายปาลมน้ํามันแหงชาติ ( กนป.)
เวลา 10.00 น. ที่ทําเนียบรัฐบาล จึงขอให นายอํานวย ปะติเส ที่ปรึกษา รมว.กษ. เปนประธานการประชุมแทน
มติที่ประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องเพื่อทราบ
๒.๑
รายงานการประชุมผูบริหาร กษ. ครั้งที่ ๑1/255๙ เมื่อวันที่ 9 มีนาคม ๒๕๕๙
รธก. สศก. (น.ส.จริยา สุทธิไชยา)แจงที่ประชุม ซึ่งที่ประชุมรับทราบ โดยมีขอแกไขในรายชื่อผูเขารวมประชุม
คือเพิ่มชื่อ นายธนิตย เอนกวิทย ผตร.กษ. เขารวมประชุม และตัดรายชื่อ นางสุดารัตน วัชรคุปต เหลาวิชยา
ผตร.กษ เนื่องจากติดราชการไมไดเขารวมประชุม
มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุม
2.2 การประเมินสถานการณฝน และสถานการณน้ําในเขื่อนรอบ 6 เดือน
อธ.ชป. ไดรายงานปริมาณฝนสะสม และสถานการณน้ําในเขื่อนรอบ 6 เดือน จุดเฝา
ระวังความเค็ม อางเก็บน้ําขนาดใหญที่ไมสงน้ําเพาะปลูกขาวนาปรังฤดูแลง รวม 22 แหง พื้นที่ปลูกขาวนา
ปรังในเขตชลประทานลุมน้ําเจาพระยา แผนผลการเพาะปลูกพืชในชวงฤดูแลง ป 2558/2559ผลการ
จัดสรรน้ําจาก 4 เขื่อนหลัก ไดแก เขื่อนภูมิพล เขื่อนสิริกิติ์ เขื่อนแควนอย และเขื่อนปาสัก ในรอบ 6 เดือน
การคาดการณปริมาณน้ําในอางเก็บน้ําขนาดใหญทั้งประเทศและ ผลการรายงานตามขอสั่งการจากการประชุม
ผูบริหาร กษ.
อธ.ฝนหลวงไดรายงานเพิ่มเติมในสวนของผลปฏิบัติการฝนหลวงเพื่อบรรเทาภัยแลง
ป 2558/2559 และการวิเคราะหความนาจะเปนการเกิดปรากฎการณทางธรรมชาติเอลนีโญ/ลานีญา
อธ.กสก. ใหขอมูลเพิ่มเติมวา ในชวงฤดูแลง มีขอกังวลในเรื่องของภาวะความเค็มที่จะ
สงผลกระทบใหเกิดความเสียหายกับพืช เชน กลวยไม ซึ่งไดรับสัญญาณ จากสหกรณผูประกอบการกลวยไม
สมุทรสาคร ซึ่ง กสก.และ ชป. และ อบจ. มีการประสานการปฏิบัติงานรวมกันอยู รวมทั้งจุดที่นาจะไดรับ
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ผลกระทบอีก คือ แมน้ําทาจีน ในระยะ 24 กม.จากปากแมน้ําเจาพระยา ทั้งนี้หนวยงานที่เกี่ยวของใน กษ.
ควรจะสะทอนใหสื่อรับรูวา ภาครัฐมีการเตรียมพรอมการปฏิบัติงาน ในโจทย 1) ภาครัฐมีการชี้พื้นที่เฝาระวัง
2) นักวิชาการเตือน อาการของพืชที่ประสบกับภาวะน้ําเค็ม 3) การหาแหลงน้ําสํารองจายของหนวยงาน
ทองถิ่น
ผช.รมว.กษ. (
พลเอก ปฐมพงศ ประถมภัฏ ) ใหขอสังเกตวา ขอมูลที่ อธ.กสก.เสนอ
ดีมาก และควรตองเนนย้ําใหมีการประชาสัมพันธออกสื่อตลอด ในพื้นที่ที่จะไดรับผลกระทบจากภาวะน้ําเค็ม
การหาน้ําประปามาชวย ซึ่ง รมว.กษ.ไดใหแนวทางไวแลว ขอใหสงขอมูลเชนนี้ไปที่ศูนยเฉพาะกิจฯ ดวย เพื่อ
รวบรวมขอมูลให ผูสื่อขาว
มติที่ประชุม

รับทราบและใหหนวยงานที่เกี่ยวของนําขอสังเกตจากที่ประชุมไปพิจารณาดําเนินการใน
สวนที่เกี่ยวของ

๒.3 การแกไขปญหาภัยแลง : การอบรมงานโครงการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต
ของเกษตรกรที่ไดรับผลกระทบจากภัยแลง ป 2558/59 และจากปญหาราคาสินคาเกษตร
อธ.กสก. ไดนําเสนอผลการดําเนินงานวา มีเกษตรกรเขาสูโครงการแลว 186,092
รายจากจํานวน 220,500 ราย คิดเปน 84.40 % รวมทั้งความเห็นและขอเสนอแนะของเกษตรกรที่เขารับ
การอบรม ตลอดจน ผลการประชาสัมพันธ (ก.พ.-มี.ค.59) และแผนประชาสัมพันธ (มี.ค.-พ.ค.59)
ปลัด กษ. ใหขอคิดเห็นวา จากการตรวจเยี่ยม ศพก. พบวาเกษตรกรชื่นชม พอใจ ทั้งนี้
จึงขอให 1) หนวยงานตางๆ ที่เขารวมสนับสนุนการดําเนินงานที่ ศพก. รายงานงบประมาณ สงใหที่ กษ.ทราบ
ผลดวย ภายในสิ้นเดือนนี้ 2) ขอใหจัดทํารายชื่อเจาหนาที่ บุคลากร ที่รับผิดชอบปฏิบัติงานนี้ 3) การฝกอบรม
โครงการนี้ บางสวนมีความเห็นจากผูเขาอบรมวาเนื้อหาซ้ํา หนวยงานควรตองชี้แจงวาจะมีการเสริมขอมูลอื่นๆ
ที่เปนปจจุบันดวย โดยขอใหหนวยงานติดตามนําขอมูลจาก ศูนยภัยแลง สถานการณน้ํา นโยบาย กษ. นําไป
ใหความรูเพิ่มเติม 4) ขอใหแจงกับพี่นองเกษตรกร วาผลประโยชนที่จะไดรับจากการอบรมคืออะไร เพื่อ
เกษตรกรจะไดบอกตอๆกัน 5) ประชาสัมพันธ ขอใหทุกหนวยงานเสนอออกสื่อทั้งวิทยุ โทรทัศน ในเรื่อง
ภัยแลง โดยรวมถึงแจงใหสถานีวิทยุ ม.ก. ดวย
มติที่ประชุม รับทราบ และใหหนวยงานที่เกี่ยวของนําขอสั่งการของปลัด กษ.ไปพิจารณาดําเนินการใน
สวนที่เกี่ยวของ
2.4 การประชุมวิชาการกลวยไมเอเชียแปซิฟก ครั้งที่ 12 (19-27 มีนาคม 2559)
อธ.วก. ไดนําเสนอความเปนมา วัตถุประสงค เปาหมาย สถานที่จัดงาน ระยะเวลา ของ
การจัดประชุม โดยจะมีสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนินทรงเปดงานใน
วันเสารที่ 19 มี.ค.59 เวลา 17.30 น. โดยจะมี ผูเขารวมประชุมจาก 15 ประเทศ รวม 321 คน ในการ
ประชุมจะมีทั้งการบรรยายและจัดโปสเตอร นิทรรศการ เวทีการฝกอบรม สาธิต จําหนายสินคา
ปลัด กษ.ใหขอมูลเพิ่มเติมวา กษ. ไดมีการแถลงขาวไปแลวที่เซ็นทรัลเวิลด ขอให วก.
เพิ่มการประชาสัมพันธ ทําตัวอักษรวิ่ง และประสานกับโฆษกรัฐบาล เพื่อใหไปออกสื่อเปนตัวอักษรวิ่งในภาพ
background รายการโทรทัศน รายการคืนความสุขใหคนในชาติ ที่ นรม.กลาวทุกวันศุกร รวมทั้งขอให
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ประสานงานกับ กรมสงเสริมการคาระหวางประเทศ พณ. เพื่อการจับคูธุรกิจซื้อขายในวงการกลวยไมให
กระเตื้องยิ่งขึ้น
มติที่ประชุม รับทราบ และให วก.นําขอสั่งการของปลัด กษ.ไปพิจารณาดําเนินการในสวนที่เกี่ยวของ
ระเบียบวาระที่ ๓. เรื่องสืบเนื่อง
๓.๑ การบริหารการผลิตลําไย
นางสุดารัตน วัชรคุปต เหลาวิชยา ผตร.กษ ไดนําเสนอสาระสําคัญการบริหารการผลิต
ลําไย ในรูปแบบ VTR ประกอบดวยสถานการณการคาดการณผลผลิต พื้นที่ปลูกที่เหมาะสม สถานการณการ
สงออก กลไกการขับเคลื่อนการบริหารสินคาลําไย โดยคณะอนุกรรมการบริหารการผลิตกลุมสินคาลําไย ที่มี
การกําหนดแนวทางการบริหารจัดการการผลติลําไย แผนมาตรการการตลาด ชวงที่ผลผลิตออกสูตลาดทั้ง
ตลาดภายในประเทศ และตลาดตางประเทศ
ที่ปรึกษา รมว.กษ.ใหขอสังเกตวา กษ.ตองเตรียมการแกไขปญหารองรับไวกับ
สถานการณที่จะเกิดขึ้น โดย รธก. สศก. (น.ส.จริยา สุทธิไชยา)แจงที่ประชุมวา สศก.ไดลงสํารวจในพื้นที่ เพื่อ
ติดตามขอมูลสําหรับการพยากรณ คาดวาจะทราบผลการพยากรณ กอนเทศกาลสงกรานต เพื่อใชในการ
วางแผน ทั้งนี้ 2 ปที่ผานมา ไมไดใชเงินจาก คชก.ชวยเหลือ คาดหวังปนี้เชนกัน อยางไรก็ตาม จะยังคงใหองค
ความรูในการแกไขปญหาการผลิตลําไยใหแกเกษตรกร ชาวสวน ผูปลูกลําไย ตอไป
ที่ปรึกษา รมว.กษ. ขอให รองปลัด กษ. และ ผตร.กษ. ติดตามกํากับเพื่อกระตุนการ
ขับเคลื่อนการบริหารจัดการในระดับพื้นที่
ปลัด กษ. ไดนําเสนอผังภาพโซอุปทานการบริหารจัดการสินคาเกษตรของประเทศไทย
ใหขอสังเกตเพิ่มเติมวา กลไกคณะกรรมการบริหารสินคาตางๆมีบทบาทดูแลแผนการผลิตครบวงจร และการ
พยากรณผลผลิตที่จะลนตลาดและขาดแคลน ซึ่งจะสงผลกระทบดานราคา ดังนั้น บทบาท กษ.จะวางตําแหนง
ตรงไหนในหวงโซอุปทานสินคาเกษตร ทั้งบทบาทหลักและบทบาทรวมสนับสนุน ทั้งนี้ ลธก.มกอช.ให
ขอคิดเห็นวา กษ.ตองดูหลายมิติ และในบทบาทแตละหนวยงานในหวงโซ ตางมีกฎระเบียบ พรบ.กํากับ ซึ่ง
ปลัด กษ. เห็นวา บทบาท กษ.ไมสามารถบริหารจัดการแยกมิติไดเชนกัน ดังนั้นขอให กษ.สะทอนผลงานให
ตรงกับบทบาท ทั้งเชิงรุกและเชิงรับ ทั้งนี้ คณะทํางาน รมว.กษ. ใหขอคิดเห็นเพิ่มเติมวา กษ.มีบทบาทหลักที่
ชัดเจนในเรื่องบริหารจัดการคุณภาพและปริมาณผลผลิต จึงควรมุงเนนภารกิจหลักดังกลาวนี้ เพื่อใหเกิดการ
บริหารจัดการหวงโซอุปทานสินคาเกษตรใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพได
มติที่ประชุม

รับทราบและใหหนวยงานที่เกี่ยวของนําขอสังเกตจากที่ประชุมไปพิจารณาดําเนินการใน
สวนที่เกี่ยวของ

3.2 การจัดการแผนที่บูรณาการระดับจังหวัด (นํารองจังหวัดอุดรธานี)
รองปลัด กษ. (นายเลิศวิโรจน โกวัฒนะ) ไดนําเสนอแผนที่ในแตละ layer ที่แสดงให
เห็นปจจัยกายภาพ ทั้งชนิดพืช ความเหมาะสมของการปลูกพืช ปจจัยการผลิต พื้นที่ใน/นอกเขตชลประทาน
แหลงน้ําผิวดิน/ใตดิน Cropping Pattern และ Cropping Requirement ของพื้นที่ จ.อุดรธานี โดยมี พด.
และ ชป. รวมจัดทํา ซึ่ง อธ.ฝล ไดใหขอคิดเห็นเพิ่มเติม วา เพื่อใหเปนแผนที่ที่สมบูรณมากขึ้น สศก. ควรเพิ่ม
ขอมูลเชิงเศรษฐกิจ ของ จ.อุดรธานี เชน ขอมูลโลจิสติกส เชน ที่ตั้งโรงงาน โรงสี ฯลฯ GPPภาคเกษตร ขอมูล
สินคาเกษตรที่สําคัญ 5 ลําดับแรก รธก.สศก. (น.ส.จริยา สุทธิไชยา) ชี้แจงวาในสวนของ สศก.ซึ่งมีขอมูลเชิง
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เศรษฐกิจ เชน GPP สินคาเกษตรจังหวัดอุดรธานี และมูลคาสินคาสําคัญใน Top 5 หรือ Top 7 ระบบ
Logistics Crop Pattern และพื้นที่ปริมาณผลผลิตรวมทั้งตนทุนและผลตอบแทนทางเศรษฐกิจตามชุดดิน
(S1 S2 S3 และ N) ของขาวและมันสําปะหลัง จังหวัดซึ่งจะดําเนินการใหแลวเสร็จในวันนี้และจัดสงในกรม
ชลประทาน ทันนําเสนอวันที่ 18 มีนาคม 2559 ดวย
รองปลัด กษ.
(นายเลิศวิโรจน โกวัฒนะ) ใหขอคิดเห็นวา ควรมีการทําใหครบทั้ง 76
จังหวัด และปลัด กษ. ขอให กรณีของ จ.อุดรธานี ในขอมูล Base Map แตละปจจัยที่จะเพิ่มเติม ขอใหทุก
หนวยงานที่เกี่ยวของ เรงสงให ชป.ในวันนี้ ภายในเวลา 14.00 น. และควรปรับเปลี่ยนคําวา Agricultural
Map for Dynamic Management เปน Agricultural Map for Adaptive Management แทน
มติที่ประชุม

รับทราบและใหหนวยงานที่เกี่ยวของนําขอสังเกตจากที่ประชุมไปพิจารณาดําเนินการใน
สวนที่เกี่ยวของ

3.3 การตรวจเยี่ยมลงพื้นที่ของ นรม.ที่จังหวัดอุดรธานี วันที่ 18 มีนาคม 2559
ที่ปรึกษา รมว.กษ. มีความเห็นวา สาระในวาระนี้ เกี่ยวเนื่องและไดหารือควบเรื่องกันใน
วาระที่ 3.2 ขางตนแลว จึงขอใหหนวยงานที่เกี่ยวของประสานกับพื้นที่ในความครบถวนของขอมูลที่ตองเสนอ
นรม.
มติที่ประชุม

รับทราบและใหหนวยงานที่เกี่ยวของนําขอสั่งการของ ที่ปรึกษา รมว.กษ. ไปพิจารณา
ดําเนินการในสวนที่เกี่ยวของตอไป

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องอื่นๆ
๔.๑ ผลการดําเนินงานของ
คณะกรรมการ ฝายพิธีการงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระ
นางเจาฯพระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 12 สิงหาคม 2559
รองปลัด กษ.(นายโอภาส กลั่นบุศย) ไดนําเสนอผลการดําเนินงานใหที่ประชุมทราบใน
สวนของงานพิธีการ งานพระราชพิธีและศาสนพิธี ที่จะมีการจัดสรางสวนปาเบญจกิติ และการจัดสราง
พิพิธภัณฑไมมีคา ซึ่ง ปลัด กษ. ใหขอคิดเห็นวา กษ.ไมมีงานที่เขาไปเกี่ยวของโดยตรง แต กษ.มีสวนสนับสนุน
ไดจากงานโครงการพระราชดําริฯ ตางๆ
มติที่ประชุม รับทราบ
4.2 ความกาวหนาการขับเคลื่อนแผนพัฒนาความเขมแข็งสหกรณ ป 2559 และ
โครงการสงเสริมการใหบริการเครื่องจักรกลทางการเกษตรเพื่อลดตนทุนสมาชิก ( Motor Pool)
อธ.กสส. ไดรายงานผลและแผนการดําเนินงานการขับเคลื่อนแผนพัฒนาความเขมแข็ง
สหกรณ ป 2558 และป2559 การดําเนินการยกระดับชั้นสหกรณ การชําระบัญชีสหกรณ ชั้น 4 การพัฒนา
บุคลากรสหกรณ โครงการสนับสนุนความเขมแข็งสหกรณ และผลการดําเนินโครงการสงเสริมการใหบริการ
เครื่องจักรกลทางการเกษตรเพื่อลดตนทุนสมาชิก ( Motor Pool) ป 2558 และแผนระยะขยายผล
ป 2559-2562
มติที่ประชุม รับทราบ
.
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4.3 แผนประชาสัมพันธของกระทรวงเกษตรและสหกรณ
ผตร.สุรพงษ จารุพงศ โฆษก กษ.ไดรายงานที่ประชุมวา กษ.ไดดําเนินการจัดทําแผน
ประชาสัมพันธของกระทรวงเกษตรและสหกรณ ในประเด็น Quick Win 4 ประเด็น ไดแก 1) เปดยุทธการ
“ปราบผูทําผิดกฎหมาย เอาเปรียบเกษตรกร” 2) นมโรงเรียนพรอมดื่ม ... ฉลองเปดเทอม 3) ส.ป.ก. ...แจก
ที่ดินชวยเหลือเกษตรกรคนจน 4 ) แลงนี้ “รวยไดดวยเกษตรผสมผสาน ” (cash crop) ทั้งนี้ตองขอความ
รวมมือในขอมูลจากหนวยงานตางๆมาประกอบในงาน Quick Win บางเรื่อง ที่ รมว.กษ.ตองการดวน
ตลอดจนเพื่อประกอบการทํางานระยะยาว เชน เรื่องลดตนทุน ที่ดําเนินกิจกรรมภายใตแผนงานตางๆ อาจ
ตองนํามาเสนอเพิ่มเติม
ผตร.วิมลพร ธิติศักดิ์ ใหขอคิดเห็นในการพิจารณาปรับถอยคําของประเด็น
Quick Win
ลําดับที่ 3 วาควรพิจารณาในคําวา คนจน ควรตัดทิ้งหรือปรับเปลี่ยนคํา และ ลําดับที่ 4 วาควรพิจารณาในคํา
วา รวยไดดวยเกษตรผสมผสาน อาจเปน มีรายไดทุกวันดวยเกษตรผสมผสาน
ผตร.สุรพงษ จารุพงศ โฆษก กษ. ไดแจงใหทราบวา สัปดาหหนาจะไดมีการเชิญโฆษกกรม
มาหารือเพื่อดําเนินการในทุกวันอังคารชวงบาย เพื่อเตรียมเขารวมแถลงขาวกับ รมว.กษ. ในเรื่องแถลงที่
เกี่ยวของกับหนวยงานนั้นๆ รวมทั้งการขับเคลื่อน งาน Quick Win ดวย
มติที่ประชุม รับทราบ
ปดประชุมเวลา 12.30 น.
นางเบญจวรรณ ศิริโพธิ์
ผูอํานวยการสวนนโยบายและแผนการเกษตร
ผูจดรายงานการประชุม

นางสาวจริยา สุทธิไชยา
รองเลขาธิการสํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร
ผูตรวจรายงานการประชุม

--------------------------------------------

