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บันทึกช่วยจํา
การประชุมผูบ้ ริหารระดับสูง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ครั้งที่ 2/๒๕๕9
วันพุธที่ 13 มกราคม ๒๕๕9
ณ ห้องประชุม ๑๓๔ – ๑๓๕ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
---------------------------------------------รมว.กษ. (พลเอก ฉัตรชัย สาริกัลยะ) เป็นประธานการประชุม
๑. เรื่องที่ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ
1.1 แนะนําที่ปรึกษา รมว.กษ. นายปรีชา ใคร่ครวญ ซึ่งมอบหมายให้ดูแลโครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่ม
ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ๘๘๒ ศูนย์
1.2 ในระยะ 5 วันที่ผ่านมา ปัญหาราคายางพาราตกต่ํา ได้มีการแก้ไขปัญหาโดยการเร่งรัด กํากับดูแล
โครงการช่วยเหลือต่างๆ ให้มีการขับเคลื่อน การจ่ายเงินชดเชยไร่ละ 1,500 บาท และ ครม. มีมติเมื่อวันที่ 12 ม.ค.
2559 มอบให้หลายหน่วยงานร่วมดําเนินงานแก้ไขปัญหายางพาราร่วมกัน
1.3 ตรวจเยี่ยมพื้นที่ของ รมว.กษ. ให้มผี ู้ติดตามเท่าที่จําเป็น เช่น หัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัดที่
เกี่ยวข้อง
1.4 มีการแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นในการปฏิรูปภาคเกษตร ระหว่างผู้แทนภาคเอกชนและ รมว.กษ. และจะมี
การประชุม กรอ. บ่ายวันนี้ เพื่อนําแนวทางมาพิจารณาดําเนินการต่อไป
๒. เรื่องเพื่อทราบ
๒.๑ สรุปบันทึกช่วยจําการประชุมผู้บริหาร กษ. ครั้งที่ ๑/๒๕๕9 เมื่อวันที่ 6 มกราคม ๒๕๕9 รธก. สศก.
(นางสาวจริยา สุทธิไชยา) รายงานที่ประชุมรับทราบ โดยยังไม่มีข้อแก้ไข
ประธานให้ข้อสังเกตว่าการดําเนินการต่างๆ ได้ให้หลักการไปแล้ว แต่ในการปฏิบัติอาจมีการปรับเปลี่ยน
ได้ตามความเหมาะสม เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ และที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 1/2559
2.2 รายงานผลการดําเนินงานตามมติ ครม. และข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี
รธก. สศก. (นางสาวจริยา สุทธิไชยา) แจ้งที่ประชุมว่า สร. กษ ในฐานะเจ้าภาพหลักเรื่องการรายงาน
ผลการดําเนินงานตามมติ ครม. และข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี ได้รวบรวมผลการดําเนินงานตามข้อสั่งการของ นรม.
เข้าสู่การพิจารณาของที่ประชุมผู้บริหารฯ ในครั้งนี้เป็นครั้งแรก โดยเป็นผลการดําเนินงานตามข้อสั่งการ นรม. ใน
คราวประชุมคณะรัฐมนตรี ระหว่างเดือนพฤศจิกายน – ธันวาคม 2558 รวม 24 เรื่อง จําแนกเป็นด้านเศรษฐกิจ 3
เรื่อง ด้านการต่างประเทศ 4 เรื่อง ด้านกฎหมาย และกระบวนการยุติธรรม 1 เรื่อง และด้านบริหารราชการแผ่นดิน
16 เรื่อง ที่ประชุมรับทราบ
3. เรื่องสืบเนื่อง
3.1 แผนบูรณาการการขับเคลื่อนงานตามนโยบาย รมว.กษ. 6 เรื่อง ได้แก่ (๑) ศูนย์เรียนรู้ ๘๘๒ ศูนย์
(๒) แปลงใหญ่ (๓) Zoning (๔) เกษตรอินทรีย์ (๕) ลดต้นทุน และ (๖) ธนาคารสินค้าเกษตร
๑) ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) ๘๘๒ ศูนย์
รอก.กสก. (นายสงกรานต์ ภักดีคง) ได้นําเสนอกรอบแนวทางการดําเนินงานของศูนย์ โดยมี
เป้าประสงค์ คือ พัฒนา ศพก. ให้มีความเข้มแข็งและขยายการให้บริการ รวม 882 ศูนย์ ใน 77 จังหวัด และอยู่
ระหว่างปรับปรุงคู่มือ ศพก.
อธก. กสก. ชี้แจงเรื่องการปรับเปลี่ยน ศพก. โดยให้มีกิจกรรมหลักทั้งด้านประมงและปศุสัตว์ว่า
อยู่ระหว่างการพิจารณา ร่วมกับ Single Command
รมว. กษ. ให้แนวทางการดําเนินงาน ดังนี้
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(๑) ทุกศูนย์ต้องกําหนดแผน Road Map ให้มีความชัดเจน หน่วยงาน กษ ต้องเข้ามาร่วมกิจกรรมใน
ศูนย์เพื่อให้มีความเข้มแข็ง
(๒) แผนการดําเนินการหรือการกําหนดหลักเกณฑ์ต่างๆ ในศูนย์แต่ละแห่ง สามารถปรับเปลี่ยน
ได้ ตามความเหมาะสม ตามศักยภาพของพื้ นที่ภูมิประเทศ แต่ ภายในศูนย์ค วรมี องค์ความรู้ที่หลากหลายเพื่อ ให้
คําแนะนําแก่เกษตรกรได้อย่างครบวงจร และต้องนําเรื่องการตลาดมาร่วมพิจารณาด้วย โดยพิจารณาให้สอดคล้องกับ
ความเหมาะสมในการปลูกของพื้นที่ด้วย ทั้งนี้ หาก ศพก. ใดมีความพร้อมให้เริ่มได้ทันที
(๓) ให้ ป ระสานนํ า ปราชญ์ ช าวบ้ า นในพื้ น ที่ ม าร่ ว มดํ า เนิ น การกั บ ศพก. ด้ ว ย เนื่ อ งจากมี
องค์ความรู้และเครือข่ายอยู่แล้ว
(๔) ให้ สป. กษ. ดําเนินการปรับโครงสร้างระดับให้กับ Single Commander ในจังหวัดที่ยังไม่
เป็นผู้อํานวยการระดับสูง (C 9) พร้อมกับการให้ Single Commander เป็นกลไกหลักในการขับเคลื่อนงานนโยบาย
ในจังหวัด โดยให้คํานึงถึงระบบส่งผ่านงานด้วย
๒) โครงการส่งเสริมการเกษตรในรูปแบบแปลงใหญ่
รอก.กสก. (นายคนิต ลิขิตวิทยาวุฒิ) นําเสนอกรอบแนวทางการดําเนินงานและแผนการดําเนินงาน
โครงการ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้เกษตรกรรายย่อยมีความเข้มแข็งบริหารจัดการการผลิต การตลาดร่วมกัน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เป้าหมาย 268 แปลง เป็นแปลงต้นแบบ 76 แปลง และแปลงทั่วไป 192 แปลง
เลขานุ ก าร รมว.กษ. แจ้ ง เพิ่ ม เติ ม ว่ า มีก ารหารือ ร่ วมกับ ธ.ก.ส. เพื่อ สนับ สนุน สิน เชื่อ แก่ก ลุ่ ม
เกษตรกรภายใต้โครงการแปลงใหญ่
รมว. กษ. ให้แนวทางการดําเนินงาน ดังนี้
(1) ควรมีการจําแนกแปลงใหญ่ออกเป็นระดับต่างๆ คือ (1) แปลงที่มีอยู่แล้ว แบ่งเป็นเกือบ
สมบูรณ์แล้ว และยังไม่สมบูรณ์ กับ (2) ต้องสร้างให้เกิด ซึ่งแผนการดําเนินการหรือสนับสนุนจะแตกต่างกัน โดย
แปลงที่พัฒนาสมบูรณ์แล้ว จะใช้เป็นต้นแบบ (Pattern) เพื่อนําไปประชาสัมพันธ์ และขยายผล
(2) พื้นที่ของโครงการไม่จําเป็นต้องติดกันเป็นผืนเดียว แต่ควรอยู่ใกล้กันเพื่อร่วมกันใช้เครื่องมือ
ต่างๆ ได้โดยสะดวก
(๓) สหกรณ์ต้องเข้าไปสนับสนุนการทํางานของแปลงใหญ่ เพื่อให้เกิดความเข้มแข็ง
(๔) ต้ อ งมี ก ารจั ด ทํ า ทะเบี ย นแปลงใหญ่ เพื่ อ พั ฒ นาคุ ณ ภาพผลผลิ ต ลดต้ น ทุ น และเพิ่ ม ขี ด
ความสามารถในการแข่งขัน ซึ่งจะเป็นข้อมูลในการจัดทํา Zoning ในระยะต่อไป
(๕) การประกวดควรมีการแบ่งเป็นระดับต่างๆ 3 – 4 กลุ่ม
๓) การบริหารจัดการพื้นที่เกษตรกรรม Zoning
รอก. พด. (นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดํารง) นําเสนอกรอบแนวทางการดําเนินงานโครงการฯ
มี
เป้าประสงค์ในการส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรตามความเหมาะสมของพื้นที่ให้เกิดความสมดุล ระหว่างอุปสงค์และ
อุปทาน มี 5 มาตรการ คือ (1) การเตรียมความพร้อม (2) การกําหนดแนวโน้มความต้องการสินค้าเกษตร (3) การ
กํ า หนดเขตพื้ นที่ เ หมาะสมการผลิ ต สิน ค้ า เกษตร (4) การขั บ เคลื่ อ นและส่ ง เสริ ม ในพื้น ที่ และ (5) การติด ตาม
ประเมินผล
อธก. ฝล. ให้ข้อคิดเห็นว่า การปรับเปลี่ยนพืชตาม Zoning ควรให้เกษตรกรได้มีระยะเวลาในการ
ปรับตัวจากความเคยชินที่ปลูกพืชแบบเดิม เช่น จากการปลูกข้าวเป็นอ้อย หรือกรณีสหกรณ์นครชุม ที่เปลี่ยนไปปลูก
มันสะอาด เมื่อได้รับการสนับสนุนที่เหมาะสม คือ ระบบชลประทานน้ําหยด ทําให้การดําเนินงานได้ผลดี
ประธานให้แนวทางการดําเนินงาน ดังนี้ Zoning เป็นการดําเนินการที่ กษ. ต้องร่วมมือกันหลาย
ฝ่าย ทั้ง มท. พณ. อก. ฯลฯ หลักการที่สําคัญที่ กษ. จะต้องดําเนินการ คือ การสร้างความสมดุลระหว่างอุปสงค์และ
อุปทาน การดําเนินการควรอาจเลือกสินค้าหลักๆ ที่มีศักยภาพก่อน 5- 6 ชนิด จากนั้นค่อยไปคัดเลือกพื้นที่ที่
สามารถดําเนินการได้ จัดทําข้อมูลการผลิต
กําหนดเครื่องมือที่จะใช้ และวางแผนพัฒนาเป็นขั้นๆ และจัดทํา
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โครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนตามความเหมาะสมของแต่ละพื้นที่ เช่น ระบบชลประทาน ไซโล ฯลฯ รวมทั้งต้อง
ร่วมมืออย่างใกล้ชิดกับ ศพก. 882 ศูนย์
๔) การพัฒนาเกษตรอินทรีย์
รธก. มกอช. (นายพิศาล พงศาพิชณ์) นําเสนอแผนพัฒนาเกษตรอินทรีย์ 2 รูปแบบ คือ (1) ยโสธร
โ ม เ ด ล แ ล ะ ( 2 ) พื้ น ที่ ทั่ ว ไ ป ร ว ม ทั้ ง แ ผ น ค ว า ม ร่ ว ม มื อ กั บ มู ล นิ ธิ อ า ส า เ พื่ อ น พึ่ ง ( ภ า ฯ )
ยามยาก ด้านเกษตรอินทรีย์
รมว. กษ. ให้นโยบาย/แนวทางการดําเนินงาน ดังนี้
(1) แผนยโสธรโมเดล ขอให้ดําเนินการเสริมเฉพาะจุดที่ยังมีปัญหา เนื่องจากลุ่มยโสธรมีความ
เข้มแข็งมากอยู่แล้ว สามารถส่งสินค้าออกไปยังตลาด EU ได้ดีอยู่แล้ว
(2) ในช่วงระยะแรก ก่อนจะก้าวไปถึงเรื่องเกษตรอินทรีย์ ควรเน้นให้เกิดการผลิตแบบเกษตร
ปลอดภัย ทั้งในเรื่องการเพิ่มพื้นที่และจํานวนเกษตรกร เพื่อให้เกิด Impact กว้าง ควบคู่ไปกับการสร้างการรับรู้และ
ความเข้าใจในเรื่องประโยชน์หรือคุณค่าของการผลิตสินค้าปลอดภัยแก่เกษตรกรและผูบ้ ริโภค
(3) ศพก. และ Zoning ต้องมีการผลิตสินค้าเกษตรที่ได้มาตรฐาน
(4) สศก. ควรมีการรวบรวมข้อมูลหรือจั ดทํ าแผนการผลิตระยะยาว 20 ปี ของ กษ. ว่า ใน
อนาคตทั้งประเทศจะมีการผลิตสินค้าเกษตรที่มีมาตรฐานและปลอดภัยทั้งหมดได้อย่างไร
๕) การลดต้นทุนและเพิ่มโอกาสในการแข่งขันสินค้าเกษตร
รธก. สศก. (นางสาวจริยา สุทธิไชยา) นําเสนอแผนและผลการดําเนินงาน แบ่งออกเป็น 4
มาตรการ คือ (1) ลดค่าใช้จ่าย ปัจจัยการผลิต (2) เพิ่มผลผลิตต่อไร่ (3) การตลาด และ
(4) การบริหารจัดการ คือ ส่งเสริมการรวมกลุ่ม วางแผนการเพาะปลูก จัดทําบัญชี ติดตาม/รายงานผล
ผู้ช่วย รมว.กษ. (นางจินตนา ชัยวรรณาการ) แจ้งที่ประชุมเรื่องการขอความร่วมมือจากภาคเอกชน
ลดต้นทุนค่าปุ๋ย และสารเคมีต่างๆ ในปัจจุบัน
ปลัด กษ. แจ้งที่ประชุมทราบว่า Single Command ได้มีการประชุมหารือร่วมกันในพื้นที่เรียบร้อย
แล้ว มีการกําหนดเครือข่ายการสื่อสารและจะประชุมเพื่อซักซ้อมความเข้าใจในวันที่ 14 ม.ค. 2559 นี้
ประธานให้แนวทางการดําเนินงาน ดังนี้
(1) การดําเนินการเรื่องการลดต้นทุน ต้องประสานกับ ศพก. และ โครงการส่งเสริมการเกษตรใน
รูปแบบแปลงใหญ่ เพื่อให้มีการผลิตสินค้าเกษตรที่มีคุณภาพและตรงกับความต้องการของตลาด โดยการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการผลิต ให้ปัจจัยการผลิตต่างๆ มีการใช้ประโยชน์สูงสุด
(2) Single Commander ต้องมีความเข้าใจในหลักการลดต้นทุน และส่วนราชการต่างๆ บูรณา
การเพื่อให้การสนับสนุน โดย กสก. และ สศก. รวมทั้ง สป.กษ.จะเป็นหลักในการดําเนินการ
(3) ใช้หลักการ Balance Score Card มาดําเนินการ โดยเฉพาะมุมมองด้านการเรียนรู้และการ
พัฒนา (Learning and Growth Perspective)
๖) ธนาคารสินค้าเกษตร
รอก. กสส. (นายปริญญา เพ็งสมบัติ )นําเสนอกรอบการดําเนินงานธนาคารสินค้าเกษตร ซึ่งกําหนด
3 มาตรการ คือ 1) เพิ่มขีดความสามารถธนาคารกลุ่มเดิม 2) ขยายผลการจัดตั้งธนาคารสินค้าเกษตรเพื่อชุมชนตาม
ความพร้อม และ 3 จัดตั้งธนาคารสินค้าเกษตรในสถาบันเกษตรกร
ประธานให้แนวทางการดําเนินงาน ดังนี้
(๑) การดําเนินการของธนาคารควรเป็นเกษตรกรเป็นหลัก เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้สหกรณ์
(๒) ในระยะเริ่มต้นอาจกําหนดชนิดสินค้าเพียง 2 – 3 ประเภท
3.2 แผนการขับเคลื่อนงานประชาสัมพันธ์เชิงรุกของ กษ.
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ผตร.กษ. สุรพล จารุพงศ์ ในฐานะโฆษก กษ ได้นาํ เสนอแผนประชาสัมพันธ์เชิงรุกของ กษ. โดย
นําเสนอ 1) วิสัยทัศน์คือ “ให้ กษ. นั่งอยู่ในหัวใจของประชาชน” 2) เป้าหมายประเด็นข่าว 3) แนวทางการ
ดําเนินงานและกลไก รวมทั้งแผนการพัฒนาคลากรทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาคด้านประชาสัมพันธ์และสรรหา
Brand Ambassador MOAC ของ กษ. เพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดี
ประธานให้นโยบาย/แนวทางการดําเนินงาน ดังนี้
(๑) ให้มีการจัดกองเกษตรสารนิเทศ และงานประชาสัมพันธ์ของส่วนราชการต่างๆ จัดทีมติดตาม
การเสนอข่าวในสื่อต่างๆ ทั้งโทรทัศน์ หนังสือพิมพ์ Social Media ต่างๆ ฯลฯ เพื่อให้ทราบสถานการณ์ได้ทันที และ
ให้ประสานกับทีมงานของ นรม. เพื่อความรวดเร็ว
(๒) การให้ข่าวต้องดูระดับความเหมาะสม เช่น โฆษกกรม อธิบดี ปลัด กษ. ฯลฯ
(๓) การเสนอข่าวของสื่อบางคน มีเจตนาบิดเบือนหรือปกปิดข้อเท็จจริง หรือบางคนอาจขาด
ข้อมูลที่เป็นปัจจุบัน ต้องพิจารณาดําเนินการอย่างเหมาะสม แต่เกิดความรวดเร็ว
(๔) การจั ด อบรมบุ ค ลากรขอให้ ดํ า เนิ น การโดยเร็ ว สรรหาวิ ท ยากรที่ มี เ ชี่ ย วชาญ
โดยเฉพาะ เพื่อให้การอบรมได้ผลและมีประสิทธิภาพ
4. ข้อสั่งการจาก นรม.
รมว. กษ. แจ้งข้อสั่งการจาก นรม. พร้อมมอบหมาย ดังนี้
4.1 นรม. ขอบคุณเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องทุกท่านที่ได้ร่วมกันจัดงานวันเด็กให้สําเร็จด้วยดี
4.2 น้ํามั นมีแนวโน้มจะลดราคาลง สศก. ควรมีการวิเคราะห์ ผลกระทบด้ านต่างๆ อาทิ กําลังซื้อจาก
ประเทศผู้ส่งออกน้ํามันที่ลดลง ภาวะเศรษฐกิจตกต่ํา ฯลฯ และหน่วยงานต่างๆ ในสังกัด กษ. ต้องหาแนวทางในการ
ช่วยเหลือเกษตรกรโดยเจียดจ่ายจากงบประมาณที่ได้รับไปแล้ว
4.3 ปีนี้เป็นปีที่ 70 แห่งการครองราชย์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ รัฐบาลจะจัดพิธีฉลองการ
ครองราชย์ ขอให้ทุกหน่วยงานเตรียมโครงการให้พร้อม
4.4 การดําเนินการแก้ไขปัญหาราคายางพาราตกต่ํา ซึ่งมอบหมายให้ทุกหน่วยงานร่วมดําเนินการ
4.5 การเลี้ยงโคขุนจากอําเภอศรีเชียงใหม่ ควรมีการศึกษาและประเมินถึงผลดี และข้อด้อยต่างๆ ให้ชัดเจน
เพื่อจะได้สามารถหาข้อยุติได้ว่า ควรจะมีแนวทางการพัฒนาไปอย่างไร
อธก. ปศ. รายงานเรื่องการเลี้ยงโคขุนดังกล่าวทั้งในด้านผลดีและผลลบที่มียังมีปัญหาในขณะนี้
รวมทั้งให้ข้อสังเกตเกี่ยวกับราคายางพารา กรณีบริษัทผลิตยางรถยนต์ขึ้นราคายางรถยนต์โดยอ้างราคาวัตถุดิบที่สูงขึ้น
แต่ปัจจุบัน ไม่ลดราคายางรถยนต์ ในขณะทีร่ าคาวัตถุดิบลดลงกว่า 400%
5. เรื่องอืน่ ๆ
5.1 การประชุมหารือร่วมกับสํานักงบประมาณ ลธก.สศก. แจ้งว่า ได้กําหนดการประชุมหารือ ในวันพุธ
ที่ 20 มกราคม 2559 นี้ เวลา 13.30 น. ภายหลังการประชุมผู้บริหารระดับสูงของ กษ. ในช่วงเช้า
5.2 สถานการณ์ยางพารา รองปลัด กษ. (เลิศวิโรจน์ โกวัฒนะ) แจ้งว่า การเชิญผู้ประกอบการและ
ผู้เกี่ยวข้องประชุมเพื่อแก้ไขปัญหายางพาราทั้งระบบ ทําให้สถานการณ์บรรเทาลง และจะเร่งรัดการดําเนินการ
โครงการต่างๆ รวมทั้งพิจารณาคุณสมบัติของผู้ว่า กยท. เพื่อให้มีการสรรหาและแต่งตั้งได้โดยเร็ว รวมทั้งการจัดตั้ง
ศูนย์แก้ไขปัญหายางพาราราทั้งระบบ ที่ กษ.
ผู้ช่วย รมว.กษ. (นางจินตนา ชัยยวรรณาการ) ขอบคุณ กสก. ในการช่วยประชาสัมพันธ์การจ่ายเงิน
ให้ชาวสวนยางในแต่ละตําบลได้ทราบหลักเกณฑ์ต่างๆ ของโครงการ
รวม. กษ. ให้แนวทางการดําเนินงาน ดังนี้
(1) โครงการสนั บ สนุ น การสร้ า งถุ ง มื อ ยาง วงเงิ น 15,000 ล้ า นบาท ซึ่ ง ยั ง ไม่ มี ก ารเบิ ก
งบประมาณไปดําเนินการ หรือโครงการจ่ายเงินให้ชาวสวนยาง 1,500 บาท/ ไร่ จึงขอให้เร่งการดําเนินงาน ทั้งนี้
ขอให้ ปลัด กษ. ไปช่วยกํากับ ดูแล นําเสนอ ครม.ในสัปดาห์ถัดไป
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(2) การดํ าเนิ น การเรื่ องยางพารา ใ ห้ ร ะ วั ง การแทรกแซงท างการเมื อง แ ล ะ ใ ห้
Single Commander ทุกจังหวัดที่มีการปลูกยาง รายงานสถานการณ์ยางพาราเป็นภารกิจเสริม
5.3 เกษตรผสมผสาน ปลัด กษ. รายงานว่าจากการประชุมเมื่อวันที่ 12 มค. 2559 ได้มอบหมาย กสก.
จัดทําโครงการและเร่งดําเนินการ
-------------------------------------------สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
วันที่ 15 มกราคม ๒๕๕๙
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รายชื่อผูบ้ ริหารกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ทีเ่ ข้าร่วมประชุมผูบ้ ริหารระดับสูงกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ครั้งที่ 2/2559
เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2559 เวลา 09.00 น.
ห้องประชุม 134 - 135 ชั้น 3 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ลําดับ
ชื่อ - นามสกุล
ฝ่ายการเมือง

ตําแหน่ง

1

พลเอก ฉัตรชัย สาริกัลยะ

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

2

พลเอก ปัฐมพงศ์ ประถมภัฎ

ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจํากระทรวงเกษตรและสหกรณ์

3

นางจินตนา ชัยยวรรณาการ

ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจํากระทรวงเกษตรและสหกรณ์

4

พลเอก ประสาท สุขเกษตร

เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

5

นายธนพร ศรียากูล

คณะทํางาน รมว.กษ.

6

พันเอก กฤษติจักร ชะนะเกตุ

คณะทํางาน รมว.กษ.

7

พันเอก รุ่ง ประชาธนานุกิจ

คณะทํางาน รมว.กษ.

8

พันตรีหญิง กัลยา สูงสว่าง

คณะทํางาน รมว.กษ.

9

นายปรีชา ใคร่ครวญ

คณะทํางาน รมว.กษ.

10

นางสาวอรณิชา สว่างฟ้า

คณะทํางาน เลขานุการ รมว.กษ.

ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และองค์การมหาชน
11

นายธีรภัทร ประยูรสิทธิ

ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

12

นายเลิศวิโรจน์ โกวัฒนะ

รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

13

นายโอภาส กลั่นบุศย์

รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

14

นายอนันต์ สุวรรณรัตน์

อธิบดีกรมการข้าว

15

นายสุเทพ น้อยไพโรจน์

อธิบดีกรมชลประทาน

16

นายประยวน พันธ์สวัสดิ์

รองอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

17

นายวิมล จันทรโรทัย

อธิบดีกรมประมง

18

นายอยุทธ์ หรินทรานนท์

อธิบดีกรมปศุสัตว์

19

นายเลอศักดิ์ ริ้วตระกูลไพบูลย์

อธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตร

20

นายสุรเดช เตียวตระกูล

อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน

21

นายสมชาย ชาญณรงค์กุล

อธิบดีกรมวิชาการเกษตร

7

ลําดับ

ชื่อ - นามสกุล

ตําแหน่ง

22

นายโอฬาร พิทักษ์

อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร

23

นายวิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข

อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์

24

นายอภัย สุทธิสังข์

อธิบดีกรมหม่อนไหม

25

นายสรรเสริญ อัจจุตมานัส

เลขาธิการสํานักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

26

นางสาวดุจเดือน ศศะนาวิน

เลขาธิการสํานักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ

27

นายสุรพงษ์ เจียสกุล

เลขาธิการสํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร

28

นางสาวจริยา สุทธิไชยา

รองเลขาธิการสํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร

29

นายเชาว์ ทรงอาวุธ

30

นางสาวธัญลักษ์ เจริญปรุ

31
32

นายณรงค์ฤทธิ์ วงศ์สุวรรณ
นางสิริกัญญา จันทร์อําไพ

ผู้ปฏิบัติหน้าที่ผู้ว่าการยางแห่งประเทศไทย
รองผู้อํานวยการองค์การตลาดเพื่อเกษตรกร (รักษาการ
ผู้อํานวยการ)
ผู้อํานวยการองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย
แทนผู้อํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง

33

นางสาวกุลวรา โชติพันธุ์โสภณ

34

นางจารุรัฐ จงพุฒิศิริ

รองผู้อํานวยการสํานักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (รักษาการ
ผู้อํานวยการ)
ผู้อํานวยการสํานักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ

35

นายธนิตย์ เอนกวิทย์

ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

36

นายสุรจิตต์ อินทรชิต

ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

37

นายสุวิทย์ ชัยเกียรติยศ

ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

38

นางวิมลพร ธิติศักดิ์

ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

39

นางสุดารัตน์ วัชรคุปต์ เหล่าวิชยา ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

40

นายสุรพล จารุพงศ์

ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

41

นางกุลรัศมิ์ อนันต์พงษ์สุข

ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

42

นางนฤมล พนาวงศ์

ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

43

นายปริญญา เพ็งสมบัติ

รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์

44

นายสงกรานต์ ภักดีจง

รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร

45

นายคณิต ลิขิตวิทยาวุฒิ

รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร

46

นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดํารง

รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน

47

นายพิศาล พงศาพิชณ์

รองเลขาธิการ มกอช.
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ที่มา : รายชื่อผู้บริหารกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่เข้าร่วมประชุมจาก สร. กษ.

สรุปรายงานตามข้อสั่งการ/มอบหมาย จากการประชุมผูบ้ ริหารระดับสูง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับกรมชลประทาน
ครั้งที่ 2/2559 วันพุธที่ 13 มกราคม 2559
นโยบายรัฐบาล
นโยบาย รมว. กษ.
ข้อสั่งการ/มอบหมาย
ผลการดําเนินงาน
ผู้รบั ผิดชอบ
1.รมว. กษ. แจ้งข้อสั่งการ นรม.
ดังนี้
1. การปกป้ อ งและเชิ ด ชู 2. ยึดถือนโยบายของรัฐ บาล 1 . 1 ใ ห้ ทุ ก ห น่ ว ย ง า น เ ต รี ย ม กรมชลประทานได้ เ ตรี ย มการจั ด - กองประสานงาน
โครงการให้ พ ร้ อ ม เนื่ อ งจากปี กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติในวาระ 70 โครงการอันเนื่องมาจาก
และนายกรัฐมนตรี
สถาบันพระมหากษัตริย์
2559 จะเป็ น ปี ที่ 70 แห่ ง การ ปี ค รองราชย์ และ 84 พรรษา พระราชดําริ
ครองราชย์ของพระบาทสมเด็จพระ สมเด็ จ พระนางเจ้ า ฯ โดยจะได้ ตั้ ง - ส่วนประชาสัมพันธ์และ
เจ้าอยู่หัวฯ
คณะทํ า งานจั ด งาน และมี รู ป แบบ เผยแพร่ กสช.
การจัดกิจกรรม ดังนี้
1. 70ปี ครองราชย์ จัดนิทรรศการ
ที่กรมชลประทาน
และจัดทํา
ภาพยนตร์ สั้ น เฉลิ ม พระเกี ย รติ
(ดําเนินการในช่วงเดือนเมษายน –
มิถุนายน 2559)
2. 84 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ
จั ด ซุ้ ม เ ฉ ลิ ม พ ร ะ เ กี ย ร ติ ที่ ก ร ม
ชลประทาน สามเสน และสํานักงาน
ชลประทานที่ 1 - 17 ในช่วงเดือน
กรกฎาคม – กันยายน 2559
ผู้รายงาน
นางสุภชา แก้วเกรียงไกร นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการ
นางมณฑา ชาวโพธิ์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการ
ส่วนวิเคราะห์นโยบาย กองแผนงาน โทร. 2631
วันที่ 19 มกราคม 2559

หมายเหตุ

