รายงานการประชุมผู้บริหารระดับสูง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ครั้งที่ 28/2559
วันพุธที่ 3 สิงหาคม 2559 เวลา 09.00 น.
ห้องประชุม 134 - 135 ชั้น 3 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
-----------------------------รายชื่อผู้บริหาร กษ. ที่เข้าร่วมประชุม
ฝ่ายการเมือง
1 พลเอก ฉัตรชัย สาริกัลยะ

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

2 นายอานวย ปะติเส

ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

3 พลเอก ปัฐมพงศ์ ประถมภัฏ

ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจากระทรวงเกษตรและสหกรณ์

4 นายวิทยา ผิวผ่อง

ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจากระทรวงเกษตรและสหกรณ์

5 พลเอก ประสาท สุขเกษตร

เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

6 นายปรีชา ใคร่ครวญ

คณะทางาน รมว.กษ.

ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และองค์การมหาชน
7 นายเลิศวิโรจน์ โกวัฒนะ

รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

8 นายโอภาส กลั่นบุศย์

รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

9 นางบริสุทธิ์ เปรมประพันธ์

รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

10 นายวิชาญ เที่ยงธรรม

รองอธิบดีกรมการข้าว

11 นายสุเทพ น้อยไพโรจน์

อธิบดีกรมชลประทาน

12 นายสมปอง อินทร์ทอง

อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

13 นางสาวจูอะดี พงศ์มณีรัตน์

รองอธิบดีกรมประมง

14 นายอยุทธ์ หรินทรานนท์

อธิบดีกรมปศุสัตว์

15 นายเลอศักดิ์ ริ้วตระกูลไพบูลย์

อธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตร

16 นายสุรเดช เตียวตระกูล

อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน

17 นายสมชาย ชาญณรงค์กุล

อธิบดีกรมวิชาการเกษตร

18 นายโอฬาร พิทักษ์

อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร

19 นายวิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข

อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์

20 นายอภัย สุทธิสังข์

อธิบดีกรมหม่อนไหม

-221 นายสรรเสริญ อัจจุตมานัส

เลขาธิการสานักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

22 นางสาวดุจเดือน ศศะนาวิน

เลขาธิการสานักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ

23 นายสุรพงษ์ เจียสกุล

เลขาธิการสานักงานเศรษฐกิจการเกษตร

24 นางสาวจริยา สุทธิไชยา

รองเลขาธิการสานักงานเศรษฐกิจการเกษตร

25 นายธีธัช สุขสะอาด

ผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย

26 นายกมลวิศว์ แก้วแฝก

ผู้อานวยการองค์การตลาดเพื่อเกษตรกร

27 นางวิภา อัครวรทิฆัมพร

รองผู้อานวยการด้านบริหารองค์การสะพานปลา

28 นายณรงค์ฤทธิ์ วงศ์สุวรรณ

ผู้อานวยการองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย

29 นางพรรณพิมล ชัญญานุวัตร

ผู้อานวยการสานักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร

30 นางจารุรัฐ จงพุฒิศิริ

ผู้อานวยการสานักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ

31 นายอนันต์ ลิลา

หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

32 นางปาริชาติ ศรีวิพัฒน์

ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

33 นายนาชัย พรหมมีชัย

ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

34 นายธนิตย์ เอนกวิทย์

ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

35 นายสุวิทย์ ชัยเกียรติยศ

ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

36 นายสุรพล จารุพงศ์

ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

เริ่มประชุมเวลา 9.00 น.
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (พลเอก ฉัตรชัย สาริกัลยะ) เป็นประธานการประชุม
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ
ประธานแจ้งว่า มีการประชุมด่วน เรื่อง การแก้ไขปัญหาประมง การทางานเกิดปัญหาหลาย
เรื่อง หากหน่วยงานใดมีประเด็นปัญหาให้รีบแจ้งให้ทราบจะได้เร่งแก้ไขได้ทันเวลา
ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องเพื่อทราบ
2.1 รายงานการประชุมผู้บริหาร กษ.ครั้งที่ 2 7/2559 เมื่อวันที่ 2 7 กรกฎาคม
2559
รธก. สศก. (นางสาวจริยา สุทธิไชยา) แจ้งที่ประชุม ซึ่งที่ประชุมรับทราบ โดยไม่มีขข้อแก้ไ
มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุม

-3ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง
3.1 การกาหนดตาแหน่งเกษตรและสหกรณ์จังหวัดเป็นระดับสูงขึ้น
รองปลัด กษ. (นายโอภาส กลั่นบุศย์) เสนอผลการกาหนดตาแหน่งเกษตรและสหกรณ์
จังหวัดเป็นระดับอานวยการสูง จะดาเนินการได้ใน 20 จังหวัด ขณะนี้ได้ดาเนินการเสนอ อ.ก.พ.กระทรวงฯ เห็นชอบ
แล้ว ขั้นตอนต่อไป ต้องรายงาน ก.พ. เพื่อทาคาสั่งปรับปรุงการกาหนดตาแหน่ง ทาหนังสือถึง ก.พ. เพื่อขอเงินประจา
ตาแหน่ง และดาเนินการคัดเลือกบุคคล เพื่อเข้ารับการแต่งตั้ง ใช้เวลาประมาณ 25 วัน ไม่เกิน วันที่ 102559
ก.ย.
ซึ่งขณะนี้มีเกษตรและสหกรณ์จังหวัดที่เป็นระดับอานวยการสูงแล้วจานวน 54 จังหวัด ที่เหลืออีก 22 จังหวัด
จะเร่งดาเนินการต่อไป
รมว.กษ. ชมเชยการดาเนินงานที่รวดเร็ว ซึ่งจะทาให้ได้รับสิทธิประโยชน์ เรื่องเงิน
ประจาตาแหน่ง หากเป็นไปได้ให้แล้วเสร็จภายในเดือนสิงหาคม โดยมีเปูาหมายให้ดาเนินการในทุกจังหวัด
เพื่อเป็นขวัญ กาลังใจ และเป็นตัวอย่างที่ดี
มติที่ประชุม

รับทราบ และมอบหมายให้ สป.กษ ดาเนินการโดยเร็ว

3.2 การจัดตลาดคลองผดุงกรุงเกษม
รองปลัด กษ. (นางบริสุทธิ์ เปรมประพันธ์) เสนอแผนงานการจัดตลาดคลองผดุง
กรุงเกษมของ กษ. ร่วมกับกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ใน Theme “เกษตรดิจิตัล” ชื่องาน
“ตลาดคลองผดุงกรุงเกษม : ตลาดเกษตรดิจิตัล” ระยะเวลาจัดงานตั้งแต่วันที่ 5 - 25 ก.ย. 59 และมีกรอบ
การดาเนินงานดังนี้ วันที่ 24 ส.ค. 59 (ช่วงบ่าย) รับมอบปูายตลาดจากกระทรวงยุติธรรม วันที่ 31 ส.ค. 59
(ช่วงบ่าย) จัดแถลงข่าว ณ ตึกนารีสโมสร วันที่ 5 ก.ย. 59 (15.00 น.) พิธีเปิด วันที่ 6 ก.ย. 59 (8.00 น.)
จัดกิจกรรมด้านหน้าตึกบัญชาการ 1 ทาเนียบรัฐบาล และ วันที่ 25 ก.ย. 59 (15.00 น.) พิธีปิดและส่งมอบ
ปูายตลาดให้กระทรวงคมนาคม
กรอบแนวคิดการจัดงาน พื้นที่รวม 129 บูธ แบ่งพื้นที่ออกเป็น 3 ส่วน คือ ส่วนที่ 1
พื้นที่ ICT จานวน 31 บูธ จัดจาหน่ายสินค้า Smart Technology โดยหน่วยงานในสังกัด ICT ส่วนที่ 2 พื้นที่
บูรณาการ จานวน 16 บูธ โดยจัดสินค้า online โดย อตก. และจัดสินค้า ที่มีระบบ ตรวจสอบย้อนกลับ
จาหน่ายอาหารปรุงสุก และ กิจกรรมบนเวที (การแสดง สาธิต ส่งเสริมการขาย การสอนและประกวดแข่งขัน )
และส่วนที่ 3 พื้นที่ กษ. จานวน 77 บูธ จัดแสดงสินค้า จาแนกเป็น (1) สินค้าของ Smart farmer และ
Young Smart Farmer โดย กสก. (2) สินค้า Organic โดย กวก.(3) สินค้า GI โดย กข. (4) สินค้าคุณภาพมี
มาตรฐาน และ (5) สินค้าที่มี Value Added จัดกลุ่มในการบริหาร โดยสินค้าพืชผัก ผลไม้สด/แปรรูป และ
ผลิตภัณฑ์ที่ไม่ใช่อาหาร โดย กสส สินค้าประมง/ประมงแปรรูป โดย กป. สินค้า ปศุสัตว์/ปศุสัตว์แปรรูป โดย
ปศ. ผ้าและผลิตภัณฑ์ โดย มม. พันธุ์ไม้/ไม้ดอกไม้ประดับ และอาหารปรุงสุก โดย อตก. และ (6) ผลผลิตจาก
แปลงเศรษฐกิจพอเพียง/สินค้าเกษตรพื้นที่สูง
นอกจากนี้ กษ. ยังจัดพื้นที่ทางด้านนอกอีก 22 บูธ เพื่อจัดแสดงนิทรรศการ ในส่วน
ของกิจกรรมอื่น กษ. ร่วมดาเนินกิจกรรมในวันเปิดประมูลสินค้าเกษตรล๊อตใหญ่ (พืช ปศุสัตว์ และประมง)
กิจกรรมให้คาปรึกษาบัญชี โดย ตส. ส่งเสริมธุรกิจ โดย SMEs Bank และบริการส่งสินค้า โดยบริษัทไปรษณีย์ฯ
รวมทั้ง ICT ปล่อยสัญญาณ WIFI ภายในงานให้ฟรี
การดาเนินงานขั้นต้นได้ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดาเนินการเรียบร้อยแล้ว
รวบรวมข้อมูลสินค้าได้ 279 รายกา ร 15 หน่วยงาน และ 46 กิจกรรม จาก 9 หน่วยงาน ทั้งนี้ ในการ

-4เตรียมงานขอความร่วมมือ 1) ขอให้แต่ละหน่วยงานพิจารณาคัดเลือกสินค้าที่มีคุณภาพโดดเด่นและมีความ
หลากหลาย 2) ขอให้หน่วยงานเจ้าภาพหลัก ผู้รับผิดชอบโซนพื้นที่บริหารจัดการบูธและตกแต่งให้สวยงาม
พร้อมทั้งจัดทาปูายแสดงคุณลักษณ์มาตรฐานสินค้าที่มีความเฉพาะหรือสัญลักษณ์ในแต่ละโซน และ
3) ทุกหน่วยงานร่วมประชาสัมพันธ์ข้าราชการหรือเกษตรกรจัดกิจกรรมและเข้าเยี่ยมชมงาน
รมว.กษ. ให้ข้อเสนอแนะว่า ในการจัดงานครั้งนี้ เป็นการบูรณาการร่วมกับ
กระทรวง ICT สินค้าบางอย่างสามารถสั่งและส่งทางไปรษณีย์ได้ ซึ่งเป็นจุดขายของงานขอให้แต่ละหน่วยงาน
คัดสรรผลงานตามนโยบายของกระทรวงฯ ในการยกระดับมาตรฐานสินค้าเกษตรผ่าน Smart Farmer หรือ
จากแปลงใหญ่มาจาหน่าย ซึ่งสามารถนามาเพิ่มเติมได้
มติที่ประชุม

มอบหมายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดาเนินการตามข้อเสนอแนะ

3.3 ความคืบหน้าในการดาเนินงานตามนโยบายของหน่วยงาน
1

. เกษตรอินทรีย์จังหวัดยโสธรและการขยายผลไปยังพื้นที่อื่น
ลธก. มกอช. ได้รายงานความก้าวหน้าการขับเคลื่อนยโสธร Model เป็นจังหวัดที่มี
พื้นที่อินทรีย์จานวนมากมีกระบวนการขับเคลื่อน ตั้งแต่ต้นน้า โดยการให้ความรู้ สนับสนุนการผลิต กลางน้า
ดาเนินการตรวจรับรองมาตรฐาน และรวบรวมผลผลิต และปลายน้า การเพิ่มมูลค่าและเชื่อมโยงตลาด โดย
สรุปผลการดาเนินงาน ดังนี้
1) ข้าวอินทรีย์เป็น
สินค้า หลัก โดยประชาสัมพันธ์เชิญชวนเกษตรกรเข้าร่วม
โครงการ สารวจสามะโนกลุ่มต่างๆ 103 กลุ่ม 2,300 ราย 20,000 ไร่ อบรมให้ความรู้ด้านเกษตรอินทรีย์
ดาเนินการแล้วร้อยละ 60 ในพื้นที่แปลงใหญ่ (ขนาดเล็ก 20 ราย ขนาดใหญ่ 180 ราย) ในพื้นที่ ส.ป.ก.
4 แปลง 350 ราย 5,300 ไร่ และในพื้นที่อื่นๆ 14,700 ไร่ ส่งเสริมการผลิต โดยสนับสนุนปัจจัยในการผลิต
ปุ๋ยอินทรีย์ ปุ๋ยหมักชีวภาพ จุลินทรีย์ 17,000 ราย ให้เกษตรกรมีความพร้อมผลิตสินค้าอินทรีย์และปลอดภัย
ได้จัดตั้งธนาคารปุ๋ยอินทรีย์ต้นแบบ 2 แห่ง และจัดหาเมล็ดพันธุ์ข้าวอินทรีย์ 6 กลุ่ม 3,121 ไร่ ส่วนที่เหลือ
เกษตรกรใช้จากศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอินทรีย์ของชุมชน
2) การเพิ่มรายได้โดยการปลูกพืชอินทรีย์หลังนา มีการปลูกแตงโม ถั่วลิสง
หอมแดง พืชผัก โดยมีหน่วยงานต่างๆ ดาเนินการดังนี้ พด. ผลิตเมล็ดพันธุ์พืชบารุงดิน ถั่วพร้า ปอเทือง วก. มี
การวิจัยเรื่องมันสาปะหลัง มีการส่งเสริมปศุสัตว์อินทรีย์ 8 กลุ่ม 76 ราย เพื่อเป็นฟาร์มสาธิต มีการตั้งศูนย์
อาหารสัตว์อินทรีย์ 1 แห่ง โดยโรงสีชุมชนรับซื้อถั่ว พืชหลังนาจากเกษตรกร อยู่ระหว่างรอแจกพันธุ์ไก่อินทรีย์
ภายในเดือน ส.ค. นอกจากนี้ได้จัดทาต้นแบบการเลี้ยงสัตว์น้าอินทรีย์ 1 แห่ง โดยสนับสนุนด้านวิชาการและ
พันธุ์ปลากินพืช พัฒนาให้เป็นสินค้าจากสัตว์น้าอินทรีย์ (ปลาส้ม) อบรมการเลี้ยงปลาในนาข้าวอินทรีย์
สนับสนุนพันธุ์ปลาให้เกษตรกร 50 ราย โดย กป.
3) การตรวจรับรองมาตรฐาน มีการรับรองแบบกลุ่มข้าวอินทรีย์ มกษ. ระยะ
ปรับเปลี่ยน 588 แปลง 6,264 ไร่ รับรองพืชหลังนาแตงโมอินทรีย์ 21 ราย 47 ไร่ เริ่มรับรองมาตรฐาน
ปศุสัตว์อินทรีย์และประมงอินทรีย์ในปี 2560 อบรมการตรวจสอบแบบมีส่วนร่วม (
Participatory
Guarantee System : PGS) จานวน 244 ราย
4) การรวบรวมผลผลิต โดยการสนับสนุนสินเชื่อเพื่อรวบรวมผลผลิต จานวน 14
ล้านบาท อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 4 ต่อปี
5) เพิ่มมูลค่าผลผลิตข้าว มีการพัฒนาการแปรรูปและบรรจุภัณฑ์ 6 กลุ่ม
ดาเนินการปรับปรุงอาคารบรรจุภัณฑ์ 1 แห่ง สนับสนุนเครื่องซีลสูญญากาศ 6 กลุ่ม ออกแบบบรรจุภัณฑ์และ
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ระยะต่อไป
6) เชื่อมโยงตลาด โดยเชื่อมโยงตลาดแตงโมอินทรีย์กับ
Modern Trade จัด
เกษตรอินทรีย์วิถียโสธร ทาโครงการ CSR กับเอกชน
รมว.กษ. ให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมในการดาเนินงาน ดังนี้
1)
ควรแยกเป็นกลุ่มอินทรีย์ที่ทาอยู่แล้ว จะดาเนินการอย่างไร เช่น วิธีการเพิ่ม
รายได้ การขยายบทบาท การสร้างกลุ่มเพิ่มเติมได้อีกกี่กลุ่ม และกลุ่มที่อยู่ในระยะปรับเปลี่ยน การทาให้
เข้มแข็ง จะปฏิบัติอย่างไร และกลุ่มที่ยังไม่เป็นอินทรีย์ จะสร้างให้เกิดอย่างไร ซึ่งแต่ละกลุ่มมีวิธีการและมี
เปูาหมายแตกต่างกัน ให้แบ่งเป็นขั้นตอน จะทาให้ทราบความก้าวหน้าและสามารถรายงานให้เห็นภาพที่
ชัดเจน
2)
การร่วมบูรณาการควรใช้แนวทางประชารัฐ เชื่อมโยงตลาด ให้แต่ละภาคส่วน
เข้ามามีบทบาทร่วมกัน โดยจังหวัดต้องมีส่วนร่วมให้รับรู้ เนื่องจากมีการทา MOU ร่วมกัน ต้องมีแผนงาน
ร่วมกับจังหวัด สร้างเป็น Model ศูนย์กลางของอินทรีย์
มติที่ประชุม รับทราบ และมอบหมาย
ข้อเสนอแนะ

มกอช. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ดาเนินการตาม

2. โครงการปศุสัตว์อินทรีย์ และโครงการปศุสัตว์ OK
อธ. ปศ. ชี้แจงโครงการ ปศุสัตว์ OK ว่าเป็นเรื่องของเนื้อสัตว์ปลอดภัยตลอดห่วงโซ่
การผลิต เริ่มตั้งแต่ฟาร์มที่ได้มาตรฐาน โรงฆ่าสัตว์ที่ถูกสุขอนามัย สถานที่จาหน่ายสะอาด ปราศจากสาร
ตกค้าง ปลอดภัยจากเชื้อจุลินทรีย์ก่อโรค และสามารถตรวจสอบย้อนกลับได้ (Traceability) ดังนี้
1) ดาเนินการตรวจสอบรับรอง เนื้อสัตว์และจุดจาหน่ายในตลาดสดทั่วไป 73 แห่ง
ร้านจาหน่าย (เนื้อจากโรงฆ่าเพื่อส่งออก) 367 แห่ง โมเดิร์นเทรด 2,064 แห่ง รวมทั้งสิ้นแล้ว 2,504 แห่ง
โดยมีการตรวจสอบอย่างสม่าเสมอ
2) จัดทาโครงการไข่สดปลอดภัย ใส่ใจผู้บริโภค มีหลักการเดียวกันกับ ปศุสัตว์
OK
มีการตรวจสอบติดตามทุก 6 เดือน รับรองสถานที่จาหน่ายกระจายตัวทั่วประเทศ ทั้งไข่ไก่ ไข่เป็ด
ไข่นกกระทา ติดตามตั้งแต่ฟาร์มที่ได้มาตรฐาน GAP ศูนย์รวบรวมที่ผ่านการรับรอง สถานที่จาหน่ายที่ถูก
สุขลักษณะ ปลอดภัยจากยาปฏิชีวนะตกค้าง และสามารถตรวจสอบย้อนกลับได้ มีการเก็บตัวอย่างไข่เพื่อนาไป
ตรวจสอบ
3) โครงการปศุสัตว์อินทรีย์
:ไข่ไก่อินทรีย์ มีการรับรองแล้ว 48 ฟาร์ม ผลผลิต
ประมาณ 19,660 ฟอง/วัน มีฟาร์มในยโสธรโมเดลเข้ามาร่วมด้วยเกษตรกร 76 รายๆ ละ 50 ตัว ผลผลิต
1,400 ฟอง/วัน มีตลาดรับซื้อ ซึ่งจะเปิดตัวที่ห้างสรรพสินค้าโลตัส ในวันที่ 2 ก.ย.นี้
ทั้งนี้ ดาเนินการภายใต้ข้อบังคับ ของ มกอช. กาหนดไว้ว่าต้องมีการรับรองวัตถุดิบ/
พืชอาหารสัตว์อินทรีย์ มีการจัดการฟาร์มที่ดี มีการสุ่มตรวจติดตามสินค้าเพื่อวิเคราะห์หายาปฏิชีวนะตกค้าง
โลหะหนัก ยาฆ่าแมลงตกค้าง เชื้อจุลินทรีย์ เพื่อสร้างความปลอดภัยขั้นสูงสุด
4) มีการดาเนินคดี (จับกุม/ตรวจยึด) ทั้งสิ้น 664 ครั้ง มูลค่าของกลาง 191
ล้านบาท จานวนของกลางมากกว่า 1,234,380 กิโลกรัม

-6รมว.กษ. ให้ข้อเสนอแนะ ว่าการดาเนินงานของ ปศ. เป็นการควบคุมการผลิตปศุสัตว์
ทั้งระบบ ซึ่งต้องดาเนินการต่อเนื่องอย่างเข้มงวด
มติที่ประชุม รับทราบ

และมอบหมาย ปศ. ดาเนินการตามข้อเสนอแนะ

3. การจัดที่ดินแปลงรวมและการตรวจสอบผู้ครอบครองที่ดิน ส.ป.ก. โดยมิชอบ
ลธก. ส.ป.ก.รายงานความก้าวหน้าการแก้ปัญหาที่ดินทากินและฟื้นฟูที่ดิน และ
ความก้าวหน้าการดาเนินการกับผู้ครอบครองที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมโดยมิชอบด้วยกฎหมาย
(มาตรา 44) โดยสรุปได้ดังนี้
1) การแก้ปัญหาที่ดินทากินและฟื้นฟูที่ดิน
ดาเนินการ (1) การจัดหาที่ดิน
ดาเนินการ 4 พื้นที่ ใน จ.นครราชสีมา อ.ปากช่อง 2 แปลง จ.สุราษฎร์ธานี อ.พระแสง 1 แปลง
และ
จ.กาญจนบุรี อ.ไทรโยค 1 แปลง คาดว่าจะได้รับพื้นที่จากการจัดหาที่ดิน รวม 4,200 ไร่ รองรับเกษตรกร
700 ราย (2) การฟื้นฟูที่ดินดาเนินการจัดที่ดิน ดาเนินการ 3 พื้นที่ ในจังหวัดอุทัยธานี อ.ลานสัก 3,239-239 ไร่ รองรับเกษตรกรได้ 486 คน ขณะนี้มอบหนังสืออนุญาตให้เกษตรกร 331 ราย ให้เข้าทาประโยชน์
แล้วเมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2559 จังหวัดกาฬสินธุ์ อ.ดอนจาน 776-3-03 ไร่ รองรับเกษตรกรได้ 90 คน
ได้รับการจัดที่ดินให้เข้าทาประโยชน์ 52 ราย อยู่ระหว่างรอการมอบหนังสืออนุญาต และจังหวัดชุมพร
อ.ท่าแซะ 954-0-64 ไร่ รองรับเกษตรกร 115 คน อยู่ระหว่างคัดกรองเกษตรกร
รมว.กษ. ให้แจ้งว่า มีคนชื่นชมการดาเนินงานของ ส.ป.ก. ที่มีความก้าวหน้า
ในการยึดและจัดแปลงส่งมอบให้เกษตรกร ในส่วนของพื้นที่จังหวัดชุมพร หากดาเนินการเสร็จควรเรียนเชิญ
นรม. เป็นประธานในพิธีส่งมอบเอกสารสิทธิให้เกษตรกร
2) ความก้าวหน้าการดาเนินการกับผู้ครอบครองที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดินเพื่อ
เกษตรกรรมโดยมิชอบด้วยกฎหมาย (1) ที่ดินที่ไม่เข้าสู่กระบวนการที่มีเนื้อที่ตั้งแต่ 500 ไร่ขึ้นไป พบในเขต
ปฏิรูปที่ดิน จานวน 431 แปลง 27 จังหวัด เนื้อที่ 437,156.081 ไร่ ดาเนินการปิดประกาศให้ออกจาก
พื้นที่แล้ว 431 แปลง มีผู้ยื่นเอกสารคัดค้านจานวน 195 แปลง 3,495 ราย (2) ที่ดินที่ศาลมี
คาพิพากษาถึงที่สุดแล้วให้ส่งมอบแก่ ส.ป.ก. เนื้อที่ตั้งแต่ 500 ไร่ขึ้นไป ในจังหวัดนครราชสีมา อ.ปากช่อง
เนื้อที่ 535-2-11 ไร่ ครอบครองโดย พล ต.ต.ชาลี เภกะนันทน์ ศาลฎีกาได้มีคาพิพากษา เมื่อ 16 เม.ย.
2558 ให้จาเลยและบริวารออกจากที่ดินพร้อมทั้งรื้อถอนสิ่งก่อสร้าง ซึ่ง รมว.กษ. พร้อม ลธก. ส.ป.ก. ลงพื้นที่
ปิดประกาศเพื่อยึดคืนแล้วเมื่อวันที่ 15 ก.ค. 2559 ทั้งนี้ พื้นที่ดังกล่าวไม่เหมาะสมในการทาการเกษตร เห็น
ควรจัดทาเป็นโครงการอนุรักษ์พันธุ์พืช ซึ่งสอดคล้องและต่อยอดกับวัตถุประสงค์ของสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
อธ.ชป. รายงานผลการดาเนินงานต่อเนื่องจาก ส.ป.ก. ในพื้นที่ อ.ท่าแซะ บริเวณ
ดังกล่าว ชป. ทาเรื่องข อพื้นที่ สร้าง อ่างเก็บน้าท่าแซะ แต่ มติ ครม. เมื่อวันที่ 15 กค. 2551 ให้ ชป.
ชะลอการดาเนินการ เนื่อง จากมีผู้คัดค้าน ในช่วงที่ นรม. เดินทางไปจังหวัดชุมพรต้องการให้ดาเนินการ
ก่อสร้าง และได้แจ้งให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทราบแล้ว ซึ่งปัจจุบันมีการคัดค้านน้อยลงมาก เนื่องจากพื้นที่
สัมปทานปุาไม้ลดลง จึงขอหารือเพื่อให้พื้นที่ สปก. มีความสมบูรณ์ เห็นควรถอนมติ ครม. เพื่อดาเนินการ
ต่อไป
ลธก.ส.ป.ก. ชี้แจงเพิ่มเติมว่าในกรณีพื้นที่ อ.ท่าแซะ ในเขต ส.ป.ก. มี
พื้นที่ รอการ
พัฒนาอีกประมาณ 6,000 ไร่ เป็นพื้นที่สัมปทานปลูกปาล์มเดิมกรมปุาไม้ดาเนินการต่ออายุโดยมิชอบ ขณะนี้
อยู่ระหว่างการสอบสวน
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1) เห็นด้วยกับจะดาเนินการเป็นแหล่งอนุรักษ์พันธุ์พืช เพราะเป็นพื้นที่ รีสอร์ท
ไม่เหมาะสมต่อการเพาะปลูก แต่ต้องยึดกฎหมายเป็นหลัก ส.ป.ก. ต้องศึกษาว่าจะสามารถดาเนินการหรือไม่
2) ให้ สปก.ประสานทีมงาน รมว.กษ. จัดทาแบบฟอร์มสรุปรายงานความคืบหน้า
แยกเป็น 5 ขั้นตอน (1) การเตรียมการ (2) การปิด ประกาศ (3) การเข้าไปปฏิบัติการ (4) การดาเนินการ
ออกแบบจัดสรร (5) เข้าสู่ คสช. เพื่อแจกจ่าย
3) ให้ ส.ป.ก.จาแนกว่ามีผู้คัดค้าน/ไม่คัดค้านจานวนเท่าใด ในพื้นที่กี่ไร่ สามารถเข้า
ดาเนินการได้เมื่อใด กาหนดแผนการดาเนินงานและระยะเวลาให้ชัดเจน สามารถตรวจสอบและแก้ปัญหาได้
4) เห็นด้วยกับการสร้างอ่างเก็บน้า ในพื้นที่ อ.ท่าแซะ เนื่องจากต้องการให้มีแหล่ง
น้ามากที่สุด จึงมอบหมายให้ ชป. ลงพื้นที่ อ. ท่าแซะสารวจความเห็นในพื้นที่ให้ชัดเจน หากไม่มีผู้คัดค้าน ให้ตั้ง
เรื่องขอยกเลิกมติ ครม.
มติที่ประชุม รับทราบ และมอบหมาย ส.ป.ก.

และ ชป. ดาเนินการตามข้อเสนอแนะ

4. การส่งเสริมปลูกหม่อนเลี้ยงไหม ตามแนวทางเกษตรทฤษฎีใหม่
อธ.มม. รายงานการส่งเสริมปลูกหม่อนเลี้ยงไหม ตามแนวทางเกษตรทฤษฎีใหม่ โดยใ
ช้
Agri Map เป็นเครื่องมือในการวางแผน ในพื้นที่ ต.หนองแซง อ.หันคา จ.ชัยนาท มีความเหมาะสมในการปลูก
หม่อน จึงดาเนินการจัดทาเวทีประชาคมตามแนวทางของประชารัฐ มีเกษตรกร เข้าร่วม 300 ราย แล้วเมื่อ
เดือน มี.ค. มีประธานกลุ่ม ต. หนองแซง นาร่องเป็นแปลงต้นแบบ ส่งเสริมการทาเกษตรผสมผสานตาม
แนวทางเกษตรทฤษฎีใหม่ เพื่อลดความเสี่ยงจากการปลูกพืชเชิงเดี่ยว โดยดาเนินการปรับเปลี่ยนพื้นที่ปลูกข้าว
20 ไร่ คงเหลือพื้นที่ปลูกข้าว 5 ไร่ ปลูกหม่อน 10 ไร่ และผักสวนครัว 3 ไร่ และโรงเลี้ยงไหม 2 ไร่ และ
จัดสร้างสระน้า บ่อเลี้ยงปลา โรงเก็บของ โรงเลี้ยงหมู จัดทาโรงเลี้ยงไหมและโรงปุ๋ยอินทรีย์
กิจกรรมส่งเสริมร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ กสก. กป. ปศ. ส.ป.ก. อาทิ นาเมล็ดพันธุ์
ถั่วเขียวปลูกแซมในแปลง เพื่อเพิ่มรายได้และเป็นการปรับปรุงบารุงดิน ส่งเสริมการเลี้ยงหมูโดยพัฒนาสูตร
อาหารด้วยการใช้ใบหม่อนทดแทนอาหารข้น ทาให้ต้นทุนลดลงถึง ร้อยละ 50 นาขี้หมูนาไปเป็นปุ๋ยคอกบารุง
ต้นหม่อน ผลิตแก๊สชีวภาพ (มีเทน) ผลิตน้าหมักชีวภาพ และส่งเสริมการเลี้ยงปลาด้วยใบหม่อน จากการ
ส่งเสริมคาดว่าเกษตรกรผลิตข้าวเพื่อบริโภคตลอดปี และคาดว่ามีรายได้เพิ่มจากการขายรังไหม หมู และปลา
ประมาณ 20,000 บาทต่อเดือน
แนวทางการขับเคลื่อนและเปูาหมายดาเนินงานในปี 2560 มีแผนงาน 1) ตลาดสินค้า
เกษตรอินทรีย์ ได้แก่ ข้าว รังไหม หมู ปลา และปุ๋ยอินทรีย์ และ 2) ขยายพื้นที่ในสมาชิกกลุ่ม ไม่น้อยกว่า
200 ไร่ ซึ่งแนวทางการขับเคลื่อนดังกล่าวเข้าสู่ระบบเกษตรทฤษฎีใหม่ในขั้นตอนที่ 2 การรวมกลุ่ม และ
ขั้นตอนที่ 3 การตลาดต่อไป ทั้งหมดเกิดจากแรงจูงใจของเกษตรกร ตามนโยบายปรับเปลี่ยน โครงสร้างการ
ผลิตของ รมว.กษ
รมว.กษ. เห็นด้วยกับหลักการของ มม.ในการใช้ Agri Map ปรับพื้นที่ และ ผลจาก การ
ปรับเปลี่ยน ทาให้เกษตรกร มีรายได้จากการทาเกษตรแบบผสมผสาน ต้องให้เกษตรกรรายนี้เป็นตัวอย่าง
หากประสบผลสาเร็จ สามารถรายงานผลและประชาสัมพันธ์ได้
มติที่ประชุม

รับทราบ
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. ผลการพัฒนาปรับปรุงพันธุ์สัตว์น้าของกรมประมง
รอง อธ.กป. (
นางสาวจูอะดี พงศ์มณีรัตน์) รายงานผลการปรับปรุงพันธุ์สัตว์น้า สืบเนื่องจาก
การปรับปรุงพันธุ์เป็นฐานรากของการลดต้นทุน ตามนโยบายของ กษ. การเพิ่มผลผลิต การเพิ่มพันธุ์สัตว์น้าให้
หลากหลาย เป็นการสร้างโอกาสให้เกษตรกรนาไปเลี้ยงในพื้นที่ที่เหมาะสม และเป็นการสร้างตลาดจากความ
หลากหลายของพันธุ์สัตว์น้า ที่ผ่านมา กป. ปรับปรุงพันธุ์สัตว์น้าแล้ว 8 ชนิด ซึ่งในรอบปี 2547 – 2558
มุ่งเน้นการปรับปรุงด้านการเจริญเติบโตของสัตว์น้า 4 ชนิด ได้แก่
1) ปลายี่สกเทศผลการปรับปรุงมี
การเจริญเติบโตด้านน้าหนักเพิ่มขึ้นจากเดิมร้อยละ 21.6 2) ปลาตะเพียนขาวผลการปรับปรุงมีผลผลิตสูงกว่า
ปลาตะเพียนขาวปกติ 3) ปลาช่อนมีการเจริญเติบโตด้านน้าหนักเพิ่มขึ้นจากเดิมร้อยละ 20.6
และ
4) ปลาอีกง ผลการปรับปรุงมีการเจริญเติบโตด้านน้าหนักเพิ่มขึ้นจากเดิมร้อยละ 4.5 และในปัจจุบันอยู่ใน
ขั้นตอนการปรับปรุงพันธุ์ปลาอีกหลายชนิด ปัญหา การระบาดของโรค EMS ในกุ้ง ในช่วงที่ผ่านมา เกษตรกร
จึงนาปลานิลไปเลี้ยงร่วมกับกุ้ง ทาให้ในบางพื้นที่ต้องการปลานิลที่ทนความเค็มเล็กน้อย ซึ่ง กป. ได้
ทาการศึกษาเพื่อให้ปลานิลทนความเค็ม เพื่อสามารถเลี้ยงรวมกับกุ้งได้ ส่วนกุ้งขาวมีการปรับปรุงพันธุ์ให้ทนกับ
โรค EMS ซึ่ง กป. จะดาเนินการปรับปรุงพันธุ์สัตว์น้าต่อไป
โครงการวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงปลาซ่อน เพื่อ ให้ ใช้เวลาเลี้ยงน้อยลง เหลือ ประมาณ
3.5 เดือน สามารถผลิตลูกปลาได้เองและเลี้ยงในพื้นที่ที่มีน้าน้อย ต้นทุนการเลี้ยงต่าลง และฟาร์มเลี้ยงถูก
สุขลักษณะสามารถเข้าสู่ระบบมาตรฐาน GAP ซึ่งผลงานการถ่ายเทคโนโลยีและการเพาะเลี้ยงสู่เกษตรกรใน
จังหวัดกาแพงเพชร ปัจจุบันสามารถเพาะพันธุ์และจาหน่ายลูกพันธุ์ปลาช่อนเลี้ยงให้เกษตรกรที่เป็นสมาชิกได้
การเพิ่มผลผลิตสัตว์น้า ปีที่ผ่านมา รมว.กษ. มีนโยบายให้ กป. ปล่อยพันธุ์สัตว์น้าจืด เพื่อให้มี
ความยั่งยืนทางด้านอาหาร ซึ่งดาเนินการ 1) โครงการเพิ่มปริมาณอาหารโปรตีนจากสัตว์น้า เพื่อ เป็นของขวัญ
ปีใหม่ 2559 ปล่อยสัตว์น้า 105.09 ล้านตัว ในแหล่งน้าทั่วประเทศ 669 แห่ง 2.6 ล้านไร่ การประเมิน
เบื้องต้น จะได้ ผลผลิต 1,014.30 ตัน มูลค่า 30.45 ล้านบาท คาดว่าเกษตรกร สามารถ เข้าถึงสัตว์น้า
584,362 ราย สร้างแหล่งอาหารตามนโยบาย รมว. กษ. และ 2) โครงการเพิ่มผลผลิตสัตว์น้าจืด โดยปล่อย
ไข่ปลาและลูกปลาน้าจืด 12 แห่ง ปล่อยปลาไทย 5 แห่ง และปล่อยปลาอื่นๆ อีก 4 แห่ง (พ่อพันธุ์และแม่
พันธุ์ปลา จานวน 500 กิโลกรัม ประมาณ 1,000 ตัว ในแหล่งน้าธรรมชาติ สามารถออกลูกได้ตัวละ
1,000,000 ตัว อัตรารอด 20 %) หลักการเพื่อเพิ่มรายได้และเพิ่มผลผลิต ซึ่งโครงการนี้จะสร้างมูลค่า
ประมาณ 240 ล้านบาท เกษตรกรสามารถเข้าถึงแหล่งอาหาร ประมาณ 40,000 ครอบครัว ซึ่งได้ดาเนินการ
ที่จังหวัดกาญจนบุรีแล้ว หลังจากนี้จะดาเนินให้แล้วเสร็จภายในเดือนกันยายน ก่อนฤดูน้าหลากซึ่งเป็นฤดูที่
ปลาผสมพันธุ์
ผอ.
สวก. รายงานเพิ่มเติมเกี่ยวกับ โครงการวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงปลาช่อนของ กป.
ที่มีความสอดคล้องกับนโยบายของ กษ. ซึ่ง สวก. มีส่วนสนับสนุนงบประมาณการวิจัยและการพัฒนาลูก
ปลาช่อน และการถ่ายทอดลงสู่พื้นที่ สามารถลดต้นทุนลูกปลาช่อน จาก 4 บาท ลงเหลือ 1 บาท และต้นทุน
ของอาหาร ลดการใช้ต้นทุนอาหารมีชีวิต ใช้อาหารเม็ดทดแทน นาไปขยายผลที่ ต.สลกบาตร
จ.กาแพงเพชร ซึ่งเป็นตาบลที่มีการปลูกข้าวและมันสาปะหลัง พด. สนับสนุนการขุดสระแก้ปัญหาภัยแห้ง และ
ในส่วนของ กสก. มีการรวบรวมวิสาหกิจชุมชนเข้ามาดาเนินการ ขณะนี้หมู่บ้านมีจานวน 60 ครัวเรือน ได้
ดาเนินการขุดบ่อเลี้ยงปลาช่อนแล้ว 500 บ่อ 30 ครัวเรือน พื้นที่ 1 งาน ในรอบแรก ได้รับผลตอบแทน
100,000 บาท ซึ่งปัจจุบันเก็บเกี่ยวในรอบที่ 2 ซึ่งขณะนี้ อบต. ให้ความ
ร่วมมือสนับสนุนทุนสร้าง
บ่อเพาะ เลี้ยง และจังหวัดเข้ามาร่วมมือสนับสนุนเพื่อให้เป็นสินค้าเด่นในจังหวัด ซึ่งขั้นตอนต่อไป จะผลิต
อาหารเม็ดจากวัสดุในพื้นที่

-9รมว.กษ. ให้ข้อเสนอแนะว่าควรรายงานผลให้ชัดเจน ว่าดาเนินการในแหล่งน้ากี่แห่ง จานวน
ปลากี่คู่ ขอให้ดาเนินการให้เหมาะสมกับแหล่งน้าซึ่งจะสามารถแก้ปัญหาการขาดแคลนได้
มติที่ประชุม รับทราบ มอบหมายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดาเนินการต่อไป
6. การจัดทาหนังสือกากับการซื้อขายสัตว์น้าอิเล็กทรอนิคส์ (e-MCPD)
องค์การสะพานปลา รายงานความคืบหน้าการจัดทาหนังสือกากับการซื้อขายสัตว์น้า ( FMO
e-MCPD Application) ได้ดาเนินการตาม พระราชกาหนดการประมง พ.ศ.2558 มาตรา 90(3) ปัจจุบันมี
การพัฒนาและจัดฝึกอบรมพนักงานที่ปฏิบัติหน้าที่ในจังหวัดชายทะเล เพื่อเตรียมบุคลากรประจาศูนย์ โดย มี
โครงสร้างศูนย์ปฏิบัติการตรวจสอบย้อนกลับสัตว์น้า ผลิตภัณฑ์ประมงตลอดสายการผลิต ตั้งแต่การทาประมง
ไปจนถึงผู้บริโภค (ม.90) จานวน 15 แห่ง ในช่วงแรกดาเนินการลงนามจัดทาบันทึกข้อตกลงการจัดทาหนังสือ
กากับการซื้อขายสัตว์น้าด้วยระบบอิเล็คทรอนิกส์ และระหว่างองค์การสะพานปลากับสมาพันธ์ผู้ผลิตสินค้า
ประมง เชื่อมโยงการบันทึกข้อมูลเรือประมงถูกกฎหมายและตัวชาวประมง ผ่าน Application ระหว่างศูนย์
ปฏิบัติการตรวจสอบย้อนกลับองค์การสะพานปลา และศูนย์ปฏิบัติการตรวจสอบย้อนกลับท่าเทียบเรือประมง
ภูมิภาค
ในส่วนของโปรแกรมเริ่มดาเนินการในปีที่ผ่านมาในการเก็บข้อมูลเรือและลูกเรือ กิจกรรมเริ่ม
ตั้งแต่ เรือเทียบท่า ขนถ่าย ซื้อขาย คัดเลือก จัดทารายละเอียดการเข้าเทียบท่าและรายงานกรมประมง
ผู้ประกอบการสามารถใช้เอกสารส่งต่อได้ ปัจจุบันเปิดศูนย์ตรวจสอบย้อนกลับใน กทม. ทุกแห่ง มีการปรับ
โครงสร้างการบริหารงาน การเชื่อมโยงข้อมูล การพัฒนาเครื่องมือรวบรวมสัตว์น้า เพื่อเตรียมการขยายการ
ดาเนินการตามจังหวัดชายฝั่งให้ครบทุกหน่วย
รมว.กษ. สั่งการให้ อสป. ทางานร่วมกับ กป. ในเรื่อง IUU ให้สอดคล้องกัน และต้องการ
ให้เกิดความก้าวหน้าด้านสารสนเทศในเรื่องการตรวจสอบที่เป็นมาตรฐาน
มติที่ประชุม

รับทราบและมอบหมาย อสป. และ กป. ดาเนินการตามข้อสั่งการ

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องอื่นๆ
รมว.กษ. ทีมโฆษกระทรวง และคณะทางาน รมว.กษ. (นายปรีชา ใคร่ครวญ) นาวีดีทัศน์
รายงานผลการดาเนินงานของ กษ.ให้ที่ประชุมเห็นภาพวิธีการจัดทาที่ชัดเจนโดยใช้เวลาเพียง 4 นาที และให้
หน่วยงานนาไปใช้ประโยชน์ในเวทีพบปะประชาชน และ ได้แจ้งข้อสั่งการของ นรม.และข้อสั่งการเพิ่มเติมของ
รมว.กษ. ต่อที่ประชุม ดังนี้
4.1 ข้อสั่งการของ นรม.
1) วันที่ 9 สิงหาคม 2559 จะมีการจัดงานสโมสรสันนิบาต
ที่ทาเนียบรัฐบาล
2) การลงทุนในเขตเศรษฐกิจพิเศษ ขอให้จัดลาดับความสาคัญเร่งด่วน และให้มี
ความสอดคล้องโดยให้คงเปูาหมายเดิม
3) เศรษฐกิจของประเทศไทย ไตรมาส 2 มีการเติบโตช้า จากสถานการณ์ตลาดโลก
และปัญหาของประเทศไทย
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น้าคลองผดุงกรุงเกษม
5) ผักตบชวา มอบหมายกระทรวงมหาดไทยเป็นหลัก ให้ ชป. เป็นหน่วยงาน
สนับสนุน นาเรือเก็บผักตบชวาและประชาสัมพันธ์
6) ให้มีการประดับธงตราสัญลักษณ์ 70ปี ครบรอบ 84 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้า
พระบรมราชินีนาถ ให้หน่วยงานตรวจสอบความสวยงามด้วย
7) การเบิกจ่ายงบประมาณปลายปีขอให้เร่งรัดดาเนินการ และให้หน่วยงาน
ตรวจสอบก่อนนามาเสนอใหม่
8) บริหารราชการที่ผ่านมา 2 ปี มีบางกลุ่มไม่ยอมรับ ข้อมูลข่าวสารบิดเบือน
การดาเนินงานต้องมีการประชาสัมพันธ์ ทาให้เกิดความชัดเจน ต้องอธิบายกับสื่อและส่งให้หนังสือพิมพ์ด้วย
4.2 ข้อสั่งการเพิ่มเติมของ รมว.กษ.
1)
มอบหมายให้ ประชาสัมพันธ์ข้อมูลในตัววิ่งทางโทรทัศน์ เพิ่มเติม เนื่องจากที่ผ่านมา
ไม่มีของ กษ.
2)
ได้รับการร้องเรียนเรื่องโรงฆ่าสัตว์ขนาดเล็กไม่ถูกต้องตาม พรบ. ควบคุมการ
ฆ่าสัตว์ฯ มอบหมายให้ ปศ. ชี้แจงสื่อถึงวิธีการควบคุม
3) นรม. จะเดินทางไปประเทศอินเดีย ในวันที่ 20 ส.ค.59 ปลัดกระทรวงการ
ต่างประเทศเดินหน้าพูดคุยกับปลัดกระทรวงการต่างประเทศอินเดีย หน่วยงานใดมีเรื่องที่เกี่ยวข้องให้เร่งส่งไป
ที่ปลัดฯ กษ. เช่น เรื่องยางพารา เพื่อนาไปพูดคุย ให้ทุกหน่วยงานรวบรวมก่อน วันที่ 12 สิงหาคม 2559
4)
มอบหมาย ฝุายเลขาฯ สศก. รวบรวมโครงการช่วยเหลือเกษตรกร ภายใต้
การดาเนินงานของ กษ. อาทิ เงินกู้ดอกเบี้ยต่า หรือ พักชาระหนี้ ส่ง กษ. ภายในวันที่ 10 สิงหาคม 2559
5)
การจัดทาข้อตกลง MOI ระหว่างไทยกับ เกาหลี มอบหมาย ชป. ตรวจสอบคาผิด
ในบรรทัดสุดท้ายของหน้าแรก
6) Agri map ต้องมีการปรับปรุงตลอดเวลา กาหนดให้ชัดว่าจะ ปรับปรุง ทุกปี หรือ
ทุก 2 ปี และให้ดาเนินการให้เสร็จภายในเดือนกันยายน
7)
ให้กวดขันปัจจัยการผลิต เช่น วัคซีน ปุ๋ย ยา ให้ตรวจสอบอย่างต่อเนื่องและ
รายงานผลทุกเดือน
8) มอบหมาย กสก. ติดตามการใช้เงินสนับสนุนจากสานักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล 100
ล้านบาท โดยทาข้อตกลงให้ชัดเจน เพื่อดาเนินการใน ศพก. 882 ศูนย์ ๆ ละ 100,000 บาท
9
) มอบหมาย ส.ป.ก. ตั้งทีมพิเศษวางแผน ชี้แจงทาความเข้าใจเรื่องที่ดินในเขต ส.ป.ก.
กับจังหวัดให้เข้าสู่ระบบทั้งหมด
10)
แปลงใหญ่ ได้รับคาชื่นชม เพราะจะทาให้เกษตรกรเป็นผู้กาหนดราคา ไม่อยู่
ภายใต้ผู้ซื้อหรือนายหน้า ขอให้ทาต่อเนื่องทุกประเภทสินค้า ประชาสัมพันธ์ให้ชัดเจน และสร้างแรงจูงใจ เช่น
เงินกู้ดอกเบี้ยต่า ในการซื้อเครื่องจักรกล และลดต้นทุนการผลิต ขอให้เร่งดาเนินการนาเข้า ครม. ด้วย
11) ชป. เตรียมระบายน้า เก็บกักน้า จัดทาแผนจ่ายเงินเกษตรกรเพื่อเวนคืนที่ดิน
สาหรับจัดทาแก้มลิง
12.) แผนข้าวครบวงจร ให้ กข. ติดตามอย่างใกล้ชิด พื้นที่ 0.57 ไร่ ไม่ปลูกข้าว
ต้องมีวิธีการติดตามแผนและปรับแผนทุกระยะ

- 11 13) การยางแห่งชาติ ต้องทาแผนปฏิบัติการให้ชัดเจน ประชาสัมพันธ์การวางแผน
รักษาระดับราคายาง ขอให้แบ่งทรัพย์สินให้เสร็จ การจัดการคน จัดการยาง ภายในสิ้นเดือนสิงหาคม
14) ตลาด อตก. ให้สรุปรายงานเรื่อง
mini อตก. ในการประชุมคราวหน้า ทาเป็น
ตลาดของเกษตรกร โดยเชื่อมโยงกับ mini อตก. ที่จะดาเนินการในจังหวัดที่เป็นแหล่งท่องเที่ยว
15) อสป. กรณีย้ายคนออกจากพื้นที่เพื่อปิดปรับปรุงท่าเทียบเรือประมงอ่างศิลา
ให้ผ่อนผันผู้ค้าเข้าใช้ประโยชน์ต่อไปอีก จนกว่าจะได้รับจัดสรรเงินงบประมาณดาเนินการ และให้ประกาศ
จัดจ้างควบคู่ไปด้วย
16) การลงประชามติ เชิญชวน ข้าราชการและครอบครัว ไปลงประชามติ
17) รมว.กษ. ไปเกาหลี วันที่ 7 ส.ค. กลับ 10 ส.ค. ไปเรื่องลงนาม
MOU 2 เรื่อง
MOI 1 เรื่อง
18) ให้ทุกหน่วยงานจัดกิจกรรมประดับธงตราสัญลักษณ์ 70 ปี ครบรอบ 84
พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ
19) ขอบคุณข้าราชการ กษ. ที่ให้บริการและช่วยเหลือประชาชนในช่วงวันหยุดยาว
ที่ผ่านมา
20) ขอให้ติดตามการลงพื้นที่ จ.ชัยภูมิ ในรายการเดินหน้าประเทศไทย เวลา
18.00 น. วันนี้ และศุกร์นี้ ไปพื้นที่ภาคตะวันออก สระแก้ว นครนายก ปราจีนบุรี เรื่องแปลงใหญ่ และ ส.ป.ก.
อธ. กสก. รายงานเพิ่มเติมว่าเงินกองสลาก 130 ล้าน ดาเนินการใน 882 ศูนย์ ๆ ละ
150,000 บาท อยู่ระหว่างร่างระเบียบปฏิบัติ ภายใน 2 สัปดาห์ ให้ทุกกรมดาเนินการในศูนย์ฯ ส่วนแปลง
ใหญ่อยู่ระหว่างส่งเรื่องเข้า ครม. VDR รายงานผลการดาเนินงานของรัฐบาลเสร็จเรียบร้อยรอปรับแก้ โครงการ
ปรับเปลี่ยนพื้นที่ปลูกข้าว ไม่เหมาะสมเป็นเกษตรกรรมทางเลือกอื่น ตามแผนข้าวครบวงจร พื้นที่ 570,000
ไร่ แบ่งเป็นพื้นที่ของ กสก. 420,000 ไร่ และพื้นที่ของ ปศ. 150,000 ไร่ ในส่วนของตลาด mini อตก.
ถ้าสามารถเชื่อมโยงกับตลาดเกษตรกรที่จังหวัดราชบุรีก็จะเป็นช่องทางสร้างรายได้ให้กับเกษตรกร
มติที่ประชุม

รับทราบ และให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนาข้อสั่งการของ รมว.กษ. ไปพิจารณาดาเนินการต่อไป

ปิดประชุมเวลา 11.30 น.
นางอัจฉรา อาทรเมทนี
ส่วนนโยบายและแผนพัฒนาเกษตรกรฯ
ผูจ้ ดรายงานการประชุม

นางสาวจริยา สุทธิไชยา
รองเลขาธิการสานักงานเศรษฐกิจการเกษตร
ผูต้ รวจรายงานการประชุม

