สรุปบันทึกชวยจํา
การประชุมผูบริหารระดับสูง กระทรวงเกษตรและสหกรณ ครั้งที่ 27/2559
วันพุธที่ 27 กรกฎาคม 2559 ณ หองประชุม 134 - 135 กระทรวงเกษตรและสหกรณ
ผูสั่งการ

ขอสั่งการ/นโยบาย

หนวยงาน
ระยะเวลาการ
แนวทาง/วิธกี าร
รับผิดชอบ/ปฏิบัติ ดําเนินงาน
ปลัด กษ. 3.4 ผลการเบิกจายงบประมาณป 2559
ทุกสํานัก/กอง
ป 2559
เรงรัดการเบิกจายใหเปนไปตาม
ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ
เปาหมาย
กษ.ยังอยูลําดับหนวยงานที่เบิกจาย ทาง
และกรมชลประทานไดนํางบลงทุน
ลําดับทายๆ (ลําดับที่ 16 จาก 24
มากําหนดเปนตัวชี้วดั ตามแผน
หนวยงาน) จึงขอความรวมมือทุก
ยุทธศาสตรกรมชลประทานอยูแลว
หนวยงานใหความสําคัญกับเรื่องนี้
และ อธ.ชป. ใหความเห็นเพิ่มเติมวา ควร
นํางบลงทุนมาเปนตัวชี้วดั มากกวางบ
ดําเนินงาน

ผลการดําเนินงาน
- งบประมาณรายจายลงทุนเปนไปตามเปาหมาย
ขอมูล ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2559
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
ผลงาน
20.54
46.49
67.77
72.78
เปาหมาย
19
40
61
87
หนวย : รอยละ

- งบรายจายประจํา ไมเปนไปตามเปาหมาย
ขอมูล ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2559
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
ผลงาน
22.47
47.59
70.34
78.66
เปาหมาย
33
55
76
98
หนวย : รอยละ

- งบประมาณภาพรวม ไมเปนไปตามเปาหมาย เนื่องจาก
กรมชลประทาน มีสัดสวนงบรายจายลงทุนสูงถึงรอยละ
81.74 ทําใหผลการเบิกจายในภาพรวมไมเปนไปตาม
เปาหมาย
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ผูสั่งการ

ขอสั่งการ/นโยบาย

หนวยงาน
ระยะเวลาการ
รับผิดชอบ/ปฏิบัติ ดําเนินงาน

แนวทาง/วิธกี าร

ผลการดําเนินงาน
ขอมูล ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2559
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
ผลงาน
20.86
46.68
68.24
73.86
เปาหมาย
30
52
73
96
หนวย : รอยละ

ปลัด กษ. 2) ขอให สปก.ในระดับพื้นที่ เตรียมการ
และติดตามผลความกาวหนา “ลานสัก
โมเดล” จ.อุทัยธานี ซึ่งมี กสส. มม.และ
ชป. เปนหนวยงานรวมบูรณาการดวย
ให สปก. เปนเจาภาพ เชิญ อธ.หนวยงาน
ที่เกี่ยวของ หารือรวมกันในพื้นที่ ทั้งนี้
อธ.ชป. ไดใหขอมูลวา ระบบการกระจาย
น้ํา ชป. สามารถดําเนินการแลวเสร็จได
ภายในปนี้ และมีงบประมาณดําเนินการ
ในป 2560 ดวยแลว

สํานักงาน
ชลประทานที่ 12

ป 2559

กรมชลประทานรวมเปน
คณะอนุกรรมการสงเสริมและ
พัฒนาอาชีพฯ สนับสนุนแหลงน้ํา
โดยจัดตั้งสถานีสูบน้ําพรอมอาคาร
ประกอบในพื้นที่ สปก.
อําเภอลานสัก จังหวัดอุทยั ธานี

ผูรายงาน 1. นายพรชัย ศรีแตงทอง 2. นางจิราพร บูรณัติ 3. นายธนะศักดิ์ โยเซฟ 4. นางสาวรวิสรา รูปสวย
สวนวิเคราะหนโยบาย กองแผนงาน โทร. 2631
2 ส.ค. 2559

2

จํานวนพื้นที่ 2,379 ไร
งบประมาณ ป พ.ศ. 2559 จํานวน 41 ลานบาท
และงบประมาณ ป พ.ศ. 2560 จํานวน 31 ลานบาท
รวม 72 ลานบาท
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รายงานการประชุมผู้บริหารระดับสูง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ครั้งที่ 27/2559
เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2559 เวลา 09.00 น.
ห้องประชุม 134 - 135 ชั้น 3 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
-----------------------------รายชื่อผู้บริหาร กษ. ที่เข้าร่วมประชุม
ฝ่ายการเมือง
1 นายอานวย ปะติเส
2 พลเอก ปัฐมพงศ์ ประถมภัฏ
3 นางจินตนา ชัยยวรรณาการ
4 นายวิทยา ผิวผ่อง
5. พลเอก ประสาท สุขเกษตร
6. นายปรีชา ใคร่ครวญ
7. นายธนพร ศรียากูล

ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจากระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจากระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจากระทรวงเกษตรและสหกรณ์
เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
คณะทางาน รมว.กษ.
คณะทางาน รมว.กษ.

ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และองค์การมหาชน
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

นายธีรภัทร ประยูรสิทธิ
นายศักดิ์ชัย ศรีบุญซื่อ
นายเลิศวิโรจน์ โกวัฒนะ
นางบริสุทธิ์ เปรมประพันธ์
นายอนันต์ สุวรรณรัตน์
นายสุเทพ น้อยไพโรจน์
นายสมปอง อินทร์ทอง
นายมีศักดิ์ ภักดีคง
นายอยุทธ์ หรินทรานนท์
นายเลอศักดิ์ ริ้วตระกูลไพบูลย์
นายสุรเดช เตียวตระกูล
นายสมชาย ชาญณรงค์กลุ
นายโอฬาร พิทักษ์
นายวิณะโรจน์ ทรัพย์สง่ สุข
นายอภัย สุทธิสังข์
นายสุวรรณ บูราพรนุสรณ์
นางสาวดุจเดือน ศศะนาวิน
นายสุรพงษ์ เจียสกุล
นางสาวจริยา สุทธิไชยา
นายจิตรกร วิจิตรถาวร

ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
อธิบดีกรมการข้าว
อธิบดีกรมชลประทาน
อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
รองอธิบดีกรมประมง
อธิบดีกรมปศุสัตว์
อธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตร
อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน
อธิบดีกรมวิชาการเกษตร
อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร
อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์
อธิบดีกรมหม่อนไหม
รองเลขาธิการสานักงานการปฏิรูปที่ดินเพือ่ เกษตรกรรม
เลขาธิการสานักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ
เลขาธิการสานักงานเศรษฐกิจการเกษตร
รองเลขาธิการสานักงานเศรษฐกิจการเกษตร
แทนผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย

-228
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41

นายกมลวิศว์ แก้วแฝก
นายภูมิจิตต์ พงษ์พันธุ์งาม
นายณรงค์ฤทธิ์ วงศ์สุวรรณ
นางพรรณพิมล ชัญญานุวัตร
นางจารุรัฐ จงพุฒิศริ ิ
นางสิรกิ ัญญา จันทร์อาไพ
นายอนันต์ ลิลา
นายธนิตย์ เอนกวิทย์
นายสุรจิตต์ อินทรชิต
นายนาชัย พรหมมีชัย
นายสุวิทย์ ชัยเกียรติยศ
นายสุรพล จารุพงศ์
นายรัตนะ สวามีชัย
นายระพีภัทร์ จันทรศรีวงศ์

ผู้อานวยการองค์การตลาดเพือ่ เกษตรกร
รองผู้อานวยการองค์การสะพานปลา
ผู้อานวยการองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย
ผู้อานวยการสานักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร
ผู้อานวยการสานักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ
แทนผู้อานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นทีส่ ูง
หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
รองโฆษกกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
รองโฆษกกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

เริ่มประชุมเวลา 9.00 น.
ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (นายอานวย ปะติเส) เป็นประธานการประชุม
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ
ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (นายอานวย ปะติเส) แจ้งที่ประชุมว่า
รมว.กษ (พลเอก ฉัตรชัย สาริกัลยะ) ติดราชการ จึงได้มอบหมายให้ทาหน้าที่เป็นประธานการประชุมในครั้งนี้
ปลัด กษ. ได้แจ้งที่ ประชุม และสั่งการว่า (1) งานที่ รมว.กษ. ติดตาม ขอให้ทุกหน่วยงานที่ เกี่ ยวข้อง
ขับเคลื่อนการดาเนินงานตามนโยบายอย่างต่อเนื่อง และมีการรายงานผลความก้าวหน้า (2) จากการเข้าร่วมการประชุม
คณะกรรมการพัฒนาระบบบริหารจัดการขนส่งสินค้าและบริการของประเทศ ( กบส.) มี การรายงานในส่วนขั้นตอนการ
นาเข้า ส่งออกสินค้า ซึ่งรวมถึงสินค้าเกษตร ซึ่งหน่วยงาน กษ. ที่ เกี่ยวข้องได้มี ส่วนร่วมในการดาเนินงานเพื่อปรับลด
ขั้นตอน กระบวนการ ให้เกิดความสะดวก อย่างไรก็ตาม นรม. ได้สั่งการในที่ประชุมให้มี การปรับปรุงระบบขั้นตอนการ
นาเข้าส่งออก จึงขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดาเนินการต่อไป (3) เรื่องการปรับปรุงโครงสร้างส่วนราชการ กษ. ที่แต่ละกรม
ได้ส่งร่างการปรับปรุงฯ ไปยั งส านักพั ฒนาระบบบริ หาร ขณะนี้ได้มอบหัวหน้ากลุ่มภารกิ จ เร่งประชุมพิจารณาใน
ภาพรวมคลัสเตอร์ให้แล้วเสร็จ ภายในเดือนสิงหาคม เพื่อเสนอคณะกรรมการพัฒนาโครงสร้างระบบราชการของกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์
มติที่ประชุม รับทราบ และให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง นาข้อสั่งการ ไปพิจารณาดาเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง
ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องเพื่อทราบ
2.1 รายงานการประชุมผู้บริหาร กษ. ครั้งที่ 26/2559 เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2559
รธก. สศก. (น.ส.จริยา สุทธิไชยา) แจ้งที่ประชุม ซึ่งที่ประชุมรับทราบ โดยไม่มีข้อแก้ไข
จากที่ประชุม

-3มติที่ประชุม

รับรองรายงานการประชุม

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง
3.1 ความก้า วหน้า โครงการส่งเสริมสนับสนุนการใช้ เมล็ดพันธุ์ข้า วหอมมะลิคุณภาพ
ปี 2559/60
อธ.กข. ได้รายงานความเป็นมาของโครงการ ตามมติ นบข. เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2559
มาตรการช่วยเหลือเกษตรกรปีการผลิต 2559/60 ด้านการผลิต ที่เห็นชอบในหลักการโครงการและนาเสนอ
นรม.เพื่อขอใช้งบกลาง ต่อมา มติ ครม.เมื่อวันที่ 31 พ.ค.59 ได้อนุมัติมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรปีการผลิต
2559/60 ด้านการผลิต และในส่วนงบประมาณ ให้เป็นไปตามความเห็นของ สงป. และรับความเห็น สศช.
ทั้งนี้ให้ กษ.จัดทาแผนการใช้จ่ายงบประมาณ และกาหนดพื้นที่ดาเนินโครงการให้ชัดเจน และติดตาม ตรวจสอบ
ประเมินผล ซึ่งสาระสาคัญของโครงการ มีวัตถุประสงค์ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าวหอมมะลิในเขตพื้นที่
ปลูกข้าวหอมมะลิคุณภาพ และส่งเสริมให้ชาวนามีความรู้ความสามารถผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวหอมมะลิคุณภาพดีไว้
ใช้เอง โดยมีเป้าหมายพื้นที่ 23 จังหวัด 640,000 ไร่ เมล็ดพันธุ์ดี จานวน 8,000 ตัน งบประมาณ 206 ล้าน
บาท มีแนวทางดาเนินงาน คัดเลือกพื้นที่เหมาะเป็นแหล่งปลูกข้าวหอมมะลิ เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการเป็นผู้ที่
ขึ้นทะเบียนการปลูกข้าวกับ กสก. สนับสนุนเมล็ดพันธุ์ข้าว 64,000 ครัวเรือนๆละ ไม่เกิน 125 กก. ต่อพื้นที่
ปลูก 10 ไร่ (อัตรา 12.50 กก/ไร่) ซึ่งผลการดาเนินงาน จานวนหมู่ บ้านและเกษตรกรได้รับการช่วยเหลือ
เพิ่มขึ้น มากถึง 1,840 หมู่บ้าน เนื่องจากเกษตรกรบางรายมีพื้นที่เพาะปลูกน้อยกว่า 10 ไร่ และมีการเฉลี่ย
การช่วยเหลือให้เกษตรกรในแต่ละหมู่บ้านได้รับเมล็ดพันธุ์ข้าวอย่างทั่วถึง ทั้งนี้ แนวทางการดาเนินงานต่อไป
ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ สร้างความเข้าใจและถ่ายทอดความรู้ให้แก่เกษตรกรในการจัดการเมล็ดพันธุ์ข้าวไว้ใช้
เองในหมู่บ้าน และคณะอนุกรรมการติดตามกากับดูแล เข้าไปตรวจติดตาม ต่อไป
ที่ปรึกษา รมว.กษ. (นายอานวย ปะติเส) ขอให้มีการสร้างความรู้ความเข้าใจ มีการติดตาม
เป็นระยะเพื่อทราบผล ในแต่ละจังหวัด ว่าสามารถปฏิบัติได้ หรือมีการปรับแผนเช่นไร และควรเสนอให้เห็น
ภาพรวมโครงการภายใต้แผนการผลิตและการตลาดข้าวครบวงจร
เลขานุการ รมว.กษ. (พลเอก ประสาท สุขเกษตร) ให้ข้อคิดเห็นว่า ควรเตรียมการแก้ไข
ในกรณีหากเกิดปัญหาเรื่องการกระจายเมล็ดพันธุ์ไม่ทั่วถึง และการปะปนเมล็ดพันธุ์
ปลัด กษ. ให้ความเห็นและข้อสั่งการเพิ่มเติมว่า ขอให้ กข. ประสานกับฝ่ายเลขานุการ นบข.
แผนงานที่ กษ. มีการปรับเปลี่ยนแผนงาน ได้แก่ กิจกรรมด้านปศุสัตว์ การขุดสระ เป็นต้น และรมว.กษ. ได้มีข้อ
สั่งการ ฝากให้เพิ่มเติมรายละเอียดของพื้นที่ดาเนินการ รวมทั้ง จากกรณี จ.นนทบุรี ที่ อ.ไทรน้อย เจอปัญหาการ
รุกของน้าเค็ม ขอให้ กข.และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ไปพบปะพี่น้องเกษตรกร เพื่อร่วมแก้ไขปัญหาด้วย
3.2 รายงานความก้าวหน้ามาตรการเฝ้าระวังตั๊กแตนไผ่
อธ.วก. นาเสนอสรุปผลการปฏิบัติงานการเตรียมความพร้อมป้องกันกาจัดตั๊กแตนไผ่ ในด้าน
การเฝ้าระวัง การทาความเข้าใจต่อ สาธารณะ การประสานแผนความร่วมมื อกั บ สปป.ลาว การประเมิ น
สถานการณ์การระบาด แผนการดาเนินการ กรณีไม่พบการระบาดและพบการระบาด กลไกการดาเนินการ
ป้องกันและควบคุมการระบาด โดยมีคณะกรรมการอานวยการป้องกันและควบคุมการระบาดของตั้กแตนไผ่
ผช.รมว.ประจา กษ (พลเอก ปัฐมพงศ์ ประถมภัฏ) ให้ข้อสังเกต ความเป็นไปได้ในการใช้โดรน
ในพื้นที่ปฏิบัติงานที่เข้าถึงยาก และ ปลัด กษ. ให้ความเห็นและข้อสั่งการเพิ่มเติมว่าเรื่องแมลงศัตรูพืชเป็นเรื่ องที่
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3.3 ผลการขับเคลื่อนเทคโนโลยีและนวัตกรรมการลดต้นทุน
อธ.วก นาเสนอระบบการถ่ายทอดผลงานวิจัยของกรมวิชาการเกษตร ทั้งหน่วยงานภาครัฐ
ภาคเอกชน/องค์กรอิสระ และ เกษตรกรต้นแบบ ซึ่งมีผลงานที่เน้นการลดต้นทุน 8 เทคโนโลยี ได้แก่ ๑) การ
ผลิตพืชโดยการใช้ไส้เดือนฝอยสายพันธุ์กาจัดแมลงเพื่อลดการใช้สารเคมี ๒) การจัดการธาตุอาหารในสวนปาล์ม
น้ามั นโดยใช้ปุ๋ยเชิง เดี่ยวตามค่าวิเคราะห์ดินและใบ ๓) เทคโนโลยีการผลิตมั นฝรั่งปลอดโรคอย่างครบวงจร
๔) การขยายผลงานวิจัยการปลูกทุเรียนคุณภาพสู่เกษตรกรต้นแบบ จ.ศรีสะเกษ ๕) การลดต้นทุนการผลิตพืช
โดยการใช้ปุ๋ยเคมีอย่างถูกต้อง (ถูกสูตร ถูกวิธี ถูกปริมาณ) มีประสิทธิภาพและการผสมปุ๋ยใช้เอง ๖) เครื่องหยอด
เมล็ดธัญพืชหลังนาสาหรับรถแทรกเตอร์ขนาดกลาง ๗) การลดต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตอ้อยในพื้นที่
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๘) โรงผลิตปุ๋ยหมักเติมอากาศ เพื่อการผลิตพืชระบบอินทรีย์แบบยังยืน (รับรางวัล
บริการภาครัฐประจาปี 2559) นอกจากนี้ มีเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อส่งเสริมขีดความสามารถในการแข่งขัน
และเทคโนโลยีการเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรเพื่อสร้างผลิตภัณฑ์ใหม่ในอนาคต
ปลัด กษ. ให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติมว่า เห็นความสาคัญของงานวิจัยที่ต้องจัดงานนิทรรศการและมี
การสัมมนา โดยนาเสนอนวัตกรรมเทคโนโลยีปัจจุบันและ ๑-๒ ปี ที่ผ่านมา เพื่อให้สังคมรับรู้ และเชื่อมโยงกับ
ฐานข้อมูลงานวิจัยของ สวก. นอกจากนี้ ผอ.อตก. ได้ให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่า ควรมีงานวิจัยรองรับการนาขยะเปลือก
ผลไม้ ต่างๆ ไปใช้ป ระโยชน์ อาทิ เปลือกทุ เรียน ซึ่ง ขณะนี้ อตก.มี ขยะเปลือ กทุเ รียนมาก เห็นว่าควรนาไปใช้
ประโยชน์ต่อเนื่องได้
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๓.๔ ผลการเบิกจ่ายงบประมาณปี 2559 ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ณ วันที่ 22
กรกฎาคม 2559
ลธก.สศก. ได้รายงาน (๑) ภาพรวมผลการใช้จ่ายงบประมาณ - ผลการเบิกจ่ายภาพรวม กษ.
ซึ่ง มติ ครม. เมื่อวันที่ 1 ก.ย. 58 กาหนดเป้าเบิกจ่ายสะสม ภาพรวมทั้งปีอยู่ที่ 96% (ไตรมาส 1 = 30%
ไตรมาส 2 = 52% ไตรมาส 3 = 73% ไตรมาส 4 = 96%) รายจ่ายลงทุน 87% (ไตรมาส 1 = 19%
ไตรมาส 2 = 40% ไตรมาส 3 = 61% ไตรมาส 4 = 87%) ข้อมูล ณ 22 ก.ค. 59 กษ. เบิกจ่ายได้มาก
เป็นลาดับที่ 16 จากทั้งประเทศมี 24 หน่วยงานระดับกระทรวง โดย ในภาพรวม กษ.เบิกจ่ายได้ ๗๔.๘๐ %
(๒) การโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณปี 2559 (ณ วันที่ 25 ก.ค. 59) กษ. ขอโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณฯ
จานวน 9 หน่วยงาน วงเงินรวม 100.21 ลบ. จาแนกเป็น โครงการสาคัญตามนโยบาย กษ. (3 โครงการ) ได้แก่
โครงการ ศพก. ๘๘๒ ศูนย์, โครงการแปลงใหญ่, โครงการโซนนิ่ง/ Agri-Map วงเงินรวม 67.40 ลบ. และ
โครงการที่มีความจาเป็นอื่นๆวงเงินรวม 32.81 ลบ.
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ท้ายๆ (ลาดับที่ 16 จาก 24 หน่วยงาน) จึงขอความร่วมมือทุกหน่วยงานให้ความสาคัญกับเรื่องนี้ โดยเฉพาะ
เรื่องสวัสดิการ สวัสดิภาพของเจ้าหน้าที่ในพื้นที่ทั้งบ้านพัก และ พาหนะ ซึ่งเห็นว่า กสก. ได้เสนอเรื่องดังกล่าวนี้
ต่อ กษ. ก็ควรเร่งดาเนินการ และ อธ.กสก. ได้ให้ข้อมูลเพิ่มเติมในความจาเป็นที่ทางกรม มีการปฏิบัติงานตาม
นโยบายในพื้นที่ค่อนข้างมาก จึงได้จัดทาโครงการเพิ่มประสิทธิภาพงานการเกษตรในระดับพื้นที่เสนอต่อ กษ.
พิจารณาเสนอรัฐบาล
อธ.ชป. ให้ความเห็นเพิ่มเติมว่า ควรนางบลงทุน มาเป็นตัวชี้วัด มากกว่างบดาเนินงาน
อธ.มม. และ อธ. วก. ต่างให้ความเห็นว่า ควรเร่งดาเนินการเรื่องปฏิรูปโครงสร้าง กษ.
มติที่ประชุม
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ระเบียบวาระที่ ๔

เรื่องอื่นๆ

ปลัด กษ.มีความเห็นและข้อสั่งการเพิ่มเติมในเรื่อง
๑) โครงการตามมาตรการช่วยเหลือเกษตรกร ที่ ผ่าน มติ นบข. ขอมอบหมายให้
ปศ. และ กสก. ส่งข้อมูล ความคืบหน้าการดาเนินงาน และข้อมูลรายละเอียดในระดับพื้นที่โครงการ ที่มีการ
ปรับ เปลี่ยน ให้กั บ กข. ภายในวันที่ ๒๘ ก.ค. ๕๙ นี้ และขอให้ กข. ประสาน กั บ ชป. เพื่อดู พื้นที่และการ
ปรับเปลี่ยนปลูกพืชอื่นที่มีความเหมาะสมกับพื้นที่
๒) ขอให้ สปก.ในระดั บ พื้ น ที่ มี ก ารเตรี ย มการ และติ ด ตามผลความก้ า วหน้ า
การบูรณาการดาเนินงานในพื้นที่ “ลานสักโมเดล” จ.อุทัยธานี ซึ่งมี กสส. มม.และ ชป. เป็นหน่วยงานร่วม
บูร ณาการด้วย ซึ่ง อธ.มม. ให้ข้อ สัง เกตว่า การขับเคลื่อนการดาเนินงานได้ ปัจ จัยส าคัญ ที่ ส นับ สนุนและ
เกี่ยวข้อง ได้แก่ กลไกโดยคณะทางานในระดับพื้นที่ ความเหมาะสมของพื้นที่กับ ชนิดพืช โครงสร้างพื้นฐาน
เกษตรกรในพื้ นที่ เห็นควร ให้ สปก. เป็นเจ้าภาพ เชิญ อธ.หน่วยงานที่เ กี่ยวข้อง หารือร่วมกั นในพื้นที่ ทั้ง นี้
อธ.ชป. ได้ให้ข้อมูลว่า ระบบการกระจายน้า ชป. สามารถดาเนินการแล้วเสร็จได้ภายในปีนี้ และมีงบประมาณ
ดาเนินการ ในปี ๒๕๖๐ ด้วยแล้ว
ที่ปรึกษา รมว.กษ .(นายอานวย ปะติเส) ขอให้ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องการบูรณาการ
พื้นที่ “ลานสักโมเดล” ไปหารือร่วมกัน โดยพิจารณาปัญหาเฉพาะหน้าของเกษตรกรในปัจจุบัน และควรมี
แผนปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนงาน ทั้งนี้ ผช.รมว.ประจา กษ. (พลเอก ปัฐมพงศ์ ประถมภัฏ) ได้ขอให้ ผช.รมว.
ประจ า กษ. (นายวิ ท ยา ผิวผ่อ ง) ช่วยก ากั บ การปฏิ บัติง านนี้ด้วย และ ผตร.กษ. (นายธนิต ย์ เอนกวิท ย์ )
ให้ความเห็นว่า ควรเปรียบเที ยบการขับ เคลื่ อนและบูร ณาการ กั บ พื้นที่ ต.ทั บ ช้าง จ.กาฬสินธุ์ ซึ่ง พบว่ า
มีความก้าวหน้า ปลัด กษ. จึงขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องหารือกัน และลงพื้นที่
๓) ปลัด กษ. มีความเห็นและข้อสั่งการเพิ่มเติมในเรื่อง เศรษฐกิจพอเพียง ขอให้
หน่วยงานมี ก ารขับ เคลื่อ น Smart Officer และประชาสัม พันธ์ เพิ่มมากขึ้น ในเรื่อง การเก็บ ออม การลด
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ดาเนินงาน โดยมอบหมายให้ รองปลัด กษ. (นางบริสุทธิ์ เปรมประพันธ์) กากับและ กสก. ดาเนินการ
๔) ผอ.สผง.สปกษ. ได้ ร ายงานผลการด าเนิ น งานศู น ย์ บ ริ ก ารท่ อ งเที่ ย วเฉลิ ม
พระเกียรติฯ ช่วงวันหยุดเทศกาล ๑๖-๒๐ ก.ค.๕๙ ของหน่วยงานในสังกัด กษ. โดย มีจุดอานวยความสะดวก
และบริการด้านเดินทาง จานวน ๖๒๗ จุด มีประชาชนรับบริการ 176,156 ราย จุดบริการท่องเที่ยวเชิงเกษตร
จานวน ๑๔๙ จุด มีประชาชนรับบริการประมาณ ๗๙,๕๐๗ ราย รวม ๒๕๕,๖๖๓ ราย ผลตอบรับจากประชาชน
พบว่ามีความพึงพอใจ และรู้จัก หน่วยงาน กษ. มากขึ้น
มติที่ประชุม

รับทราบ และให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปดาเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง

ปิดประชุมเวลา ๑๑.๑๕ น.
นางเบญจวรรณ ศิริโพธิ์
ผู้อานวยการส่วนนโยบายและแผนการเกษตร
ผู้จดรายงานการประชุม

นางสาวจริยา สุทธิไชยา
รองเลขาธิการสานักงานเศรษฐกิจการเกษตร
ผู้ตรวจรายงานการประชุม

