สรุปบันทึกชวยจํา
การประชุมผูบริหารระดับสูง กระทรวงเกษตรและสหกรณ ครั้งที่ 31/2559
วันพุธที่ 24 สิงหาคม 2559 ณ หองประชุม134 - 135 กระทรวงเกษตรและสหกรณ
ผูสั่งการ

ขอสั่งการ/นโยบาย

รมว. กษ. 1. ใหทุกหนวยงานชวยกันกําจัด
ฝากเรื่องที่ ผักตบชวา โดยการบูรณาการทํางานใน
นรม.สั่งการ สวนของ กษ. ซึ่ง รมว.กษ. มอบให ชป.
รวมมือกับหนวยงานอื่นๆ เชน
กองทัพบก พิจารณาดําเนินการในคลอง
ทางน้ําในระบบชลประทาน
3. ใหทุกกระทรวงเชื่อมโยงงานของ
กระทรวงกับ Thailand 4.0 รมว.กษ.
มอบให สศก. ดําเนินการ รมว.กษ.
แนะนําวากอนอื่นตองดูวาหลักของ
Thailand 4.0 คืออะไร และงานของ
กษ. ไปตอบรับอยางไร
6.1 มาตรการสนับสนุนการเบิกจายของ
ภาครัฐในไตรมาสที่ 4 ป 2559

หนวยงาน
ระยะเวลาการ
แนวทาง/วิธีการ
ผลการดําเนินงาน
รับผิดชอบ/ปฏิบัติ ดําเนินงาน
สบอ., สชป.10,
ภายใน
ตรวจสอบพรอมกําจัดวัชพืชที่กีดขวางใน สํานักงานชลประทานดําเนินการตรวจสอบพรอมกําจัด
สชป.11, สชป.12, กันยายน 2559 คลองสงน้ํา คลองระบายน้ํา และทางน้ํา วัชพืชที่กีดขวางในคลองสงน้ํา คลองระบายน้ํา และทางน้ํา
สชป.13
ชลประทาน ใหมีสภาพพรอมใชงาน
ชลประทาน ใหมีสภาพพรอมใชงาน

สบค./
ทุกสํานัก/กอง

ภายใน
จัดสัมมนา เรื่อง แผนยุทธศาสตรกรม จัดสัมมนาครั้งที่ 1 เมื่อ 23 ส.ค. 59 จ.เชียงใหม
กันยายน 2559 ชลประทานกับนโยบายปฏิรูปเศรษฐกิจ จัดสัมมนาครั้งที่ 2 เมื่อ 30 ส.ค. 59 จ.ขอนแกน
ของประเทศไทย ที่ขับเคลื่อนดวย
นวัตกรรม (ประเทศไทย 4.0)

กผง. /
ทุกสํานัก กอง

ปงบประมาณ ใหทุกสํานัก กอง เรงรัดการเบิกจายงบ
พ.ศ. 2559 ดําเนินงานและงบรายจายอื่นๆ ให
เปนไปตามเปาหมาย

ผลการเบิกจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.2559

ณ วันที่ 29 สิงหาคม 2559 (ขอมูล : จากระบบ GFMIS)
งบประมาณ
รายจาย หลังโอน
เปลี่ยนแปลง
รวม
46,110.23
ประจํา
8,527.79
ลงทุน
37,582.43

หนวย : ลานบาท

1

ผลการเบิกจายสะสม เปาหมาย
รัฐบาล
จํานวนเงิน รอยละ ไตรมาส 4
36,883.18 79.99
96.00
7,356.69 86.27
98.00
29,526.48 78.56
87.00

ผูสั่งการ

ขอสั่งการ/นโยบาย
6.2 มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช
จายงบประมาณรายจายประจําป
งบประมาณ 2560

6.3 รายงานผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงาน
และการใชจายงบประมาณ พรอมทั้ง
ปญหาอุปสรรคประจําปงบประมาณ
พ.ศ. 2559 (ไตรมาส 3)

หนวยงาน
ระยะเวลาการ
แนวทาง/วิธีการ
รับผิดชอบ/ปฏิบัติ ดําเนินงาน
กผง./ทุกสํานักกอง ปงบประมาณ แจงมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช
พ.ศ. 2560 จายงบประมาณรายจาย ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2560

กผง./ทุกสํานักกอง ปงบประมาณ รายงานผลการเบิกจายและผลการ
พ.ศ. 2559 ดําเนินงาน พรอมปญหาอุปสรรค
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559
(ไตรมาส 3)

ผูรายงาน1. นายพรชัย ศรีแตงทอง2. นางจิราพร บูรณัต3ิ . นายธนะศักดิ์ โยเซฟ4. นางสาวรวิสรา รูปสวย
สวนวิเคราะหนโยบาย กองแผนงาน โทร. 2631
30 ส.ค. 2559

2

ผลการดําเนินงาน
กผง. แจงสํานัก/กอง เรื่อง มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการ
ใชจายงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ
พ.ศ. 2560(ขอมูล : สํานักงบประมาณ)
รายจาย รวม
ภาพรวม 96
ประจํา
98
ลงทุน
87
หนวย : รอยละ

ไตรมาส1 ไตรมาส2 ไตรมาส3 ไตรมาส4

30
33
19

22
22
22

21
21
22

23
22
24

กผง. รายงานผลการเบิกจายและผลการดําเนินงาน พรอม
ปญหาอุปสรรค เมื่อ 26 สิงหาคม 2559

รายงานการประชุมผูบริหารระดับสูง กระทรวงเกษตรและสหกรณ
ครั้งที่ 31/2559
วันพุธที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2559เวลา 09.00 น.
หองประชุม 134 - 135 ชั้น 3 กระทรวงเกษตรและสหกรณ
-----------------------------รายชื่อผูบริหาร กษ. ที่เขารวมประชุม
ฝายการเมือง
1. นายอํานวย ปะติเส
ที่ปรึกษารัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ
2. พลเอก ปฐมพงศ ประถมภัฏ
ผูชวยรัฐมนตรีประจํากระทรวงเกษตรและสหกรณ
3. นายวิทยา ผิวผอง
ผูชวยรัฐมนตรีประจํากระทรวงเกษตรและสหกรณ
4. พลเอกประสาท สุขเกษตร
เลขานุการรัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ
สวนราชการ รัฐวิสาหกิจ และองคการมหาชน
5. นายศักดิ์ชัย ศรีบุญซื่อ
รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ
6. นางบริสุทธิ์เปรมประพันธ
รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ
7. นายอนันต สุวรรณรัตน
อธิบดีกรมการขาว
8. นายทองเปลว กองจันทร
รองอธิบดีกรมชลประทาน
9. นางกฤษณา กฤษณวรรณ
รองอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ
10. นายเกียรติศักดิ์ โฆษิตชัยวัฒน
ผูแทนกรมประมง
11. นายไพโรจน เฮงแสงชัย
รองอธิบดีกรมปศุสัตว
12. นายเลอศักดิ์ริ้วตระกูลไพบูลย
อธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตร
13. นายสุรเดช เตียวตระกูล
อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน
14. นายสมชายชาญณรงคกุล
อธิบดีกรมวิชาการเกษตร
15. นายโอฬาร พิทักษ
อธิบดีกรมสงเสริมการเกษตร
16. นายวิณะโรจน ทรัพยสงสุข
อธิบดีกรมสงเสริมสหกรณ
17. นายอภัยสุทธิสังข
อธิบดีกรมหมอนไหม
18. นายธนู มีแสงเงิน
รองเลขาธิการสํานักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
และผูตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ
19. นายอานัติวิเศษรจนา
รองเลขาธิการสํานักงานมาตรฐานสินคาเกษตรและอาหารแหงชา
20. นายสุรพงษเจียสกุล
เลขาธิการสํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร
21. นางสาวจริยาสุทธิไชยา
รองเลขาธิการสํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร
22. นายธีธัช สุขสะอาด
ผูวาการการยางแหงประเทศไทย
23. นายณรงค คุมภัยเพื่อน
รองผูอํานวยการองคการตลาดเพื่อเกษตรกร
24. นายณรงคฤทธิ์วงศสุวรรณ
ผูอํานวยการองคการสงเสริมกิจการโคนมแหงประเทศไทย
25. นางพรรณพิมลชัญญานุวัตร
ผูอํานวยการสํานักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร
26. นางรุจิรา ริมผดี
ผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง
27. นางจารุรัฐจงพุฒิศิริ
ผูอํานวยการสํานักงานพิพิธภัณฑเกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ
28. นายอนันต ลิลา
หัวหนาผูตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ
29. นายสุรจิตตอินทรชิต
ผูตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ
30. นายนําชัย พรหมมีชัย
ผูตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ

-231.
32.
33.
34.
35.
36.
37.

นายธนิตยเอนกวิทย
นางวิมลพร ธิติศักดิ์
นายสุวิทย ชัยเกียรติยศ
นางสุดารัตน วัชรคุปต เหลาวิทยา
นายสุรพลจารุพงศ
นายรัตนะ สวามีชัย
นายระพีภัทรจันทรศรีวงศ

ผูตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ
ผูตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ
ผูตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ
ผูตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ
ผูตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ
รองโฆษกกระทรวงเกษตรและสหกรณ
รองโฆษกกระทรวงเกษตรและสหกรณ

เริ่มประชุมเวลา 09.00 น.
ที่ปรึกษารัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ (นายอํานวย ปะติเส) เปนประธานการประชุม
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจงที่ประชุมทราบ
ประธานแจงวา รมว. กษ.ได ฝาก เรื่องที่ นรม. ไดสั่งการ ในที่ประชุม ครม.
เมื่อวันที่ 23 ส.ค.2559 ซึ่ง เลขานุการ รมว.กษ.พลเอกประสาท
(
สุขเกษตร) ไดแจงตอที่ประชุมดังนี้
1. ผักตบชวา นรม. ใหทุกหนวยงานชวยกันกําจัดผักตบชวา โดยการบูรณาการ
ทํางานในสวนของ กษ. ซึ่ง รมว.กษ. มอบให ชป. รวมมือกับหนวยงานอื่น ๆ เชน กองทัพบก พิจารณา
ดําเนินการในคลองทางน้ําในระบบชลประทาน
2. ขาวหอมมะลิ นรม. ขอใหพัฒนารักษาคุณภาพขาวหอมมะลิที่มีความหอม
เปนจุดเดนของขาวมะลิไทย ซึ่ง นรม. มีความเห็นวาความหอมนอยลงไป รมว.กษ. มอบให กข. เปนหนวยงานหลัก
นําไปพิจารณาดําเนินการ
3. ใหทุก กระทรวง เชื่อมโยงงานของกระทรวงกับ Thailand 4.0รมว.กษ.
มอบให สศก. ดําเนินการ รมว.กษ. แนะนําวากอนอื่นตองดูวาหลักของ Thailand 4.0 คืออะไร และงานของ
กษ. ไปตอบรับอยางไร
4. นรม. ขอบคุณทุกหนวยงานที่ชวยกั นบริหารจัดการน้ําในชวงเวลาที่ผานมา
และปจจุบันขอใหเก็บกักน้ําใหไดมากที่สุด ซึ่ง รมว.กษ. มอบหมายให ชป. เปนหนวยงานหลักในการดําเนินการ
ฝล. พิจารณาในการเติมน้ําลงเขื่อน
5. นรม. ใหความสนใจสินคา OTOP โดยขอใหทุกหนวยงานพัฒนาและใหการ
สนับสนุนสินคา OTOP
6. สงป. ไดฝากเรื่องใหทุกกระทรวงไปติดตามกํากับดูแลดังนี้
6.1 มาตรการสนับสนุนการเบิกจายของภาครัฐในไตรมาสที่ 4 ป 2559
6.2 มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใชจายงบประมาณรายจายประจําป
งบประมาณ 2560
6.3 รายงานผลสัมฤทธิ์การปฎิบัติงานและการใชจายงบประมาณ พรอมทั้ง
ปญหาอุปสรรคประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559 (ไตรมาส 3)
รมว.กษ. ไดมอบหมายให ปลัด กษ. สั่งการหนวยงานที่เกี่ยวของและกํากับดูแล
ตามที่ สงป. เสนอ
มติที่ประชุม รับทราบ หนวยงานที่เกี่ยวของรับไปดําเนินการ

-3ระเบียบวาระที่ 2เรื่องเพื่อทราบ
2.1รายงานการประชุมผูบริหาร กษ.ครั้งที่ 30/2559เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2559
รธก. สศก. (นางสาวจริยา สุทธิไชยา) แจงที่ประชุม ซึ่งที่ประชุมรับทราบ โดยไมมีขอแกไข
มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุม
ระเบียบวาระที่ 3เรื่องสืบเนื่องความคืบหนาในการดําเนินงานของหนวยงาน กษ.
3.1การยางแหงประเทศไทย (กยท.)
ผูวาฯ กยท. รายงาน
ผลการดําเนินงาน ป 2559 และแผนการดําเนินงานของ กยท. ป 2560
1) ความกาวหนาในการดําเนินงานป2559
(1) โครงการควบคุมปริมาณการผลิต โดยลดพื้นที่ปลูกยางพารา และปริมาณ
ผลผลิต สงเสริมการปลูกแทนดวยพืชเศรษฐกิจชนิดอื่นๆ ตามความเหมาะสมของพื้นที่ ลดตนทุน และเพิ่มรายได
ใหแกเกษตรกรโดยมีเปาหมาย โคนยางเกา400,000 ไร/ปมีผลการปลูกแทนรวมจํานวน 180,482.25 ไร
โดยปลูกแทนดวยยางพันธุดี 85,169.35 ไร และปลูกแทนดวยพืชอื่น95,312.90 ไร มีตัวอยางเกษตรกร
ที่ประสบความสําเร็จตามโครงการอาทินางสมบุญ ภูสันติภาพ เปนเกษตรกรชาวสวนยาง อ.ทองผาภูมิ
จ.กาญจนบุรี ที่ปลูกพืชแซมในสวนยาง ไดแก มะละกอ ขา และขมิ้น เพื่อสรางรายไดกอนสวนยางเปดกรีด
โดยเฉพาะขมิ้นมี ราคาสูงสามารถขายไดกิโลกรัมละ18 บาท สรางรายไดประมาณ 20
,000 บาท/ไร
นายเสวย และนางกิมหวาน เพ็ชรเลิศ เปนเกษตรกรชาวสวนยาง อ.กระสัง จ.บุรีรัมย ที่โคนยางเกาบางสวนมา
ปลูกฝรั่งพันธุกิมจู โดยใชระบบน้ําหยด และ นําปุยคอกจากมูลวัวมาใสบํารุงตนฝรั่งลดตนทุนการผลิต สามารถ
สรางรายไดใหเกษตรกรประมาณ 100,000 บาท/ป
(2) โครงการสงเสริมการแปรรูปผลิตภัณฑยาง ไดสนับสนุน 10 กลุม/สถาบันฯ
ที่แปรรูปผลิตภัณฑยางเปนหมอนยางพารา ในพื้นที่จังหวัดตราด จันทบุรี ชุมพร สุราษฎรธานี นครศรีธรรมราช
ตรัง พัทลุง และปตตานี กําลังการผลิตตั้งแต 50-250 ใบ/วัน และมี ปริมาณการขายจํานวน 84 ,000 ใบ
(เดือนเม.ย.– ก.ค. 59)
(3) โครงการพัฒนาตลาดยางพารา ซึ่งกยท. ได รวมเดิน ทางไปกับ รมว. กษ
เพื่อเขารวมการเจรจาเปดตลาดยางพาราณ กรุงนิวเดลี สาธารณรัฐอินเดีย เมื่อวันที่ 7-8 มิ.ย. 2559 โดย
อินเดียจะซื้อยางธรรมชาติจากประเทศไทย
ที่ กยท. เปนผูสงออก เพิ่มขึ้น จากเดิม 100,000 ตัน
เปน2 00,000 ตัน และผูประกอบการ ในอินเดียรวมลงทุนสรางโรงงานอุตสาหกรรมลอรถยนต และโรงงาน
ผลิตภัณฑยางอื่นในประเทศ (Rubber City) รวมทั้งการ รวมลงทุนระหวา งผูประกอบการอุตสาหกรรมยางของ
อินเดียกับ กยท.
(4) งานวิจัยของ กยท. เปนการนํานวัตกรรม มาสูการปฎิบัติในเชิงพาณิชย อาทิ
การถายทอดแบบแปลนเครื่องผสมยางพาราชนิดน้ํายางขนกับยางมะตอยใหองคการบริหารสวนจังหวัดตรัง
และถายทอดสูตรน้ํายางพาราเคลือบถุงมือผาให บริษัท ป.เกรียบกุงอุตสาหกรรมอาหาร จํากัด
2) แผนการดําเนินงาน ป 2560
(1)โครงการเปดตลาดซื้อยางพาราจีเอ็มพี ( GMP) เพื่อ เพิ่มชองทางในการ
จําหนายยางแผนรมควันอัดกอน (GMP) ใหกวางขึ้นทั้งในและตางประเทศเปนการเพิ่มมูลคาและราคายางพารา
ของเกษตรกรชาวสวนยางใหสูงขึ้น และเปนศูนยกลางรวบรวมและจําหนายยางแผนรมควันอัดกอน( GMP)
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ยางพาราจากเกษตรกร และสามารถขายใหกับผูประกอบการและเพิ่มมูลคไาด
(2) การจัดตั้งสถาบันการรับรองไมเศรษฐกิจแหงชาติ ( Thailand forest
Certification Council; TFCC) ซึ่งในการประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตรการจัดการปาไม
อยางยั่งยืน เมื่อวันที่ 25พ.ค. 2559 ให กยท. เปนหนวยงานรับรองมาตรฐานCertification
(
Body; CB)และสภา
อุตสาหกรรม เสนอให กยท. มีการดูแลสวนยางตั้งแตปลูกจนถึงโคนเพิ่มจากเดิมที่ดูแลแคขอรับทุนสงเคราะห
จนถึงสวนยางเปดกรีด (เวลา 6 ปครึ่ง)
ซึ่ง กยท. ไดทําโครงการนํารอง ในจังหวัดนครศรีธรรมราช
และระยอง รวมกับ Program for the Endorsement of Forest Certification Scheme(PEFC)เพื่อเปน
การศึกษาความเปนไปได และเตรียมความพรอมทั้งในสวนของบุคลากรของ กยท. และในสวนของเกษตรกร
ชาวสวนยางดวยทั้งนี้การเรงรัดรับรองไมทําใหสามารถขยายการสงออกไมยางพาราไปยังยุโรปได
(3) การทําบันทึกขอตกลงความรวมมือ ( MOU) กยท. ไดทําบันทึกขอตกลง
ความรวมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ และสภาเกษตรกรแหงชาติ
พรอมแตงตั้งคณะกรรมการรวมไตรภาคี เพื่อขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร มุงพัฒนานวัตกรรมยางพารา
และสงเสริมการใชยางพาราภายในประเทศ ชูถนนยางพาราพอลิเมอร ดินซีเมนตสรางถนน 1 กม.ใชปริมาณน้ํา
ยางพาราประมาณ 12,000 ก.ก. และการขยายตลาดผลิตภัณฑยางในประเทศ โดยการเจรจาเปดตลาดยาง
กับบริษัท ยางโอตานิ จํากัด ซึ่ง การดําเนินงานอยูระหวางรอผลการทดสอบคุณภาพยางเพื่อใชเอง
ในหนวยงานภาครัฐ
(4)โครงการเพื่อชวยเหลือเกษตรกรชาวสวนยางมี 4 โครงการ ประกอบดวย
1) โครงการสนับสนุนสินเชื่อเปนเงินทุนหมุนเวียนแกผูประกอบการยาง 2 ) โครงการสนับสนุนสินเชื่อสถาบัน
เกษตรกรชาวสวนยาง 3) โครงการพักชําระหนี้สถาบันเกษตรกรชาวสวนยาง และ4) โครงการยางพาราแลกปุย
บํารุงภายใตแนวทางพัฒนายางพาราทั้งระบบ ซึ่ง กยท. ไดสงโครงการดังกลาวให สศก. รวบรวมแลว
ที่ปรึกษา รมว.กษ. (นายอํานวย ปะติเส ) ไดใหขอเสนอแนะ ใน 2 เรื่อง
1)ขอให กยท.เรงรัดออกกฎหมายลําดับรอง ตามมาตรา 4 9(2)(3)(4)(5) (6) ใหแลวเสร็จ เพื่อสามารถนําเงิน
จากกองทุนพัฒนายางพาราไปใชในการพัฒนาใหถึงมือเกษตรกร เนื่องจากมีเกษตรกรรองเรียน2)การดําเนิน
ธุรกิจ ของ กยท. ซึ่งตองหากําไรใหกับองคกรแตการดําเนินธุรกิจของ กยท. ขณะนี้มีรายจายสูงกวารายรับ
จึงขอใหพิจารณาจัดทําแผนธุรกิจ ตองหาวิธีใหมีรายไดเพิ่มขึ้นและลดรายจาย อาทิ การเพิ่มตลาด
ภายในประเทศ ทั้งนี้ให กยท. เสนอรายงานงบดุลรายเดือนในการประชุมคณะกรรมการ กยท.ดวย
ลธก. สศก. ไดใหขอมูลเพิ่มเติมวา โครงการชวยเหลือเกษตรกร สศก. ได
รวบรวมเสนอที่ประชุมผูบริหารแลวเมื่อวันที่ 10 ส.ค. 2559 และเสนอปลัด กษ. เพื่อพิจาราณา
ตามความเห็นของที่ประชุมแลว
มติที่ประชุม

รับทราบ และมอบหมายให กยท. ดําเนินการ

3.2สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (สวพส.)
ผอ. สวพส. ไดรายงานความกาวหนาการดําเนินงาน ดังนี้
1)โครงการศึกษาการพัฒนาชุมชนโครงการหลวงเพื่อเปนชุมชนคารบอนต่ํา
และยั่งยืน เปนการดําเนินงานพื่อสอดคลองกับพันธกรณีระหวางประเทศ COP 21ที่ประเทศไทยจะลดกาซเรือน
กระจก รอยละ 20 จากกรณีปกติในป ค.ศ. 2030 รวมทั้งมีความสอดคลองกับยุทธศาสตร ชาติ ยุทธศาสตรที่ 5
ดานการสรางการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
ที่กําหนด อนาคตประเทศไทยป 2579
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สีเขียว ระดับการปลอยกาซคารบอนไดออกไซดต่ํา พื้นที่สีเขียวใหญขึ้น ประชาชนมีพฤติกรรม
การผลิต และบริโภคที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม โครงการศึกษาดังกลาวเนนปรับเปลี่ยน และลดกิจกรรมการปลอย
กาซเรือนกระจกที่เกิดจากมนุษย วัตถุประสงค เพื่อศึกษาและพัฒนาตนแบบชุมชนบนพื้นที่สูงคารบอนต่ําและ
ยั่งยืนและประเมินชุมชนโครงการหลวงในบริบทของชุมชนคารบอนต่ําและยั่งยืน รวมทั้ง พัฒนาและยกระดับ
ชุมชนโครงการหลวงใหเปนตนแบบของชุมชนบนพื้นที่สูงคารบอนต่ําและยั่งยืนดําเนินการเปนระยะเวลา 3 ป
(ป 2559-2561)รวมกับ 3 หนวยงาน คือ มูลนิธิโครงการหลวง มหาวิทยาลัยมหิดล และสวพส.
ผลการดําเนินงานมี 3 มิติ ประกอบดวย 1) มิติดานการฟนฟูและอนุรักษปาตนน้ําลําธารสงเสริมและสนับสนุน
การมีสวนรวมของชุมชน ไดแก การปลูกปา ปลูกไมริมถนน/พื้นที่สาธารณะ และฟนฟูปาตนน้ําลําธาร
โดยไดประชุมจัดทําแผนงานฟนฟูและอนุรักษทรัพยากรปาไมในพื้นที่ศูนยพัฒนาโครงการหลวง 11 แหง
2) มิติดานการจัดการสิ่งแวดลอมในชุมชนสนับสนุน สงเสริมใหครัวเรือนและชุมชนบนพื้นที่สูงมี ระบบจัดการขยะ
และน้ําเสียที่ดี ไมสงผลกระทบตอสิ่งแวดลอมและครัวเรือนและชุมชนมีสุขอนามัย และความสะอาดที่ดี
3) มิติดานความเขมแข็งของชุมชนในการรองรับการเปลี่ยนแปลงกิจกรรมสําคัญที่สนับสนุนการพัฒนาชุมชน
ในมิตินี้ พบวารอยละ 67 ดําเนินการครบทุกกิจกรรมแลว ตัวอยางเชน กลุมออมทรัพย การมีแผนชุมชน
การรวมกลุมเปนสหกรณการเกษตร การมีหมูบานปลอดยาเสพติด มีการฟนฟู และถายทอดภูมิปญญาทองถิ่น
รวมทั้งสืบสานวัฒนธรรมประเพณีทองถิ่น
2) ผลการดําเนินงานอุทยานหลวงราชพฤกษ (ชวงกรกฎาคม – สิงหาคม
2559) ไดจัดกิจกรรมมหัศจรรยโลกของเด็ก Kid’s World มหัศจรรยโลกของเด็ก ป 4 ภายใตแนวคิด
Green Wonderland มหัศจรรยโลกสีเขียว สูการเรียนรูจากธรรมชาติระหวางวันที่ 25 – 31 กรกฎาคม
2559 เวลา 09.00 - 18.00 น. ภายในงานประกอบดวยกิจกรรมการเรียนรูและศึกษาธรรมชาติตามแนว
พระราชดําริ กิจกรรมสรางสรรคที่เกี่ยวเนื่องกับการเปนนักอนุรักษตัวนอยโดยเรียนรูรวมไปกับการอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม การผจญภัยตามสวนของหนวยงานภาคี รวมทั้งกิจกรรมจากหนวยงาน
ที่เกี่ยวของ มีผูรวมงานจํานวน 15,526คน และจัดพิธีถวายเครื่องราชสักการะ จุดเทียนชัยถวายพระพร เนื่อง
ในโอกาสวันคลายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เมื่อวันที่ 28
กรกฎาคม 2559 โดยมีขาราชการและประชาชนทุกหมูเหลา รวมแสดงความรําลึกในพระมหากรุณาธิคุณ
รวม 1 ,028 คน รวมทั้งจัดกิจกรรม “ปลูกขาววันแม ” เพื่อเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์
พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 84 พรรษา เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2559
โดย ใหทุกภาคสวนรวมทั้งนักทองเที่ยวไดเรียนรูวิธีการปลูกขาวตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ณ สวนเกษตรทฤษฎีใหม อุทยานหลวงราชพฤกษ และไดรวมกันปลูกขาวบนพื้นที่ 3 งาน มีกลาพันธุขาว
2 พันธุ ไดแก “ขาวขาวดอกมะลิ 105 ” และ “ขาวไรซเบอรรี่ ” และในโอกาสเดียวกันนี้ยังไดรับความรวมมือ
จาก กข.ใหนําเมล็ดพันธุขาวพระราชทานจากการประกอบพระราชพิธีพืชมงคล จรดพระนังคัลแรกนาขวัญ
ที่บริเวณมณฑลพิธีทองสนามหลวงมาแจกใหแกผูรวมงานทุก คน เพื่อความเปนสิริมงคลดวย ในชวงระหวาง
วันที่ 1 ธ.ค. 2559 – 28 ก.พ. 60จะมีการจัดงาน เทศกาลชมสวนฤดูหนาว The King Royal Park
และไดมีการปรับปรุงสถาปตยกรรมหอคําหลวง และจัดนิทรรศการทรงงานโครงการหลวง เกี่ยวกับ ดิน น้ํา ปา
บานเฮมพ (อาคารที่ทําจากเฮมพเปนสวนผสม) บอพวง องคความรูจากศูนยศึกษ าตางๆและกิจกรรมเก็บไมผล
(หมอน องุน) สําหรับ เปาหมายการดําเนินงาน ป2560 กําหนดผูเขารับการเรียนรูและนักทองเที่ยวจํานวน
859,210 คนรวบรวมพรรณไม 15,000 รายการซึ่งสามารถสรางรายได47.75 ลานบาท
อธ. มม. ใหขอสังเกตวา เฮมพหรือกัญชง ที่มีการสงเสริมการปลูก ในพื้น ที่ราบ
เห็นควรให มม. กํากับดูแล
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ใหมีการศึกษา อนุรักษ เฮมพหรือกัญชง ไวเพื่อเปนภูมิปญญาทองถิ่น ในป จจุบัน การปลูกเฮมพหรือกัญชง มี
กฎหมายควบคุม เนื่องจากเปนพืชที่มีสารเสพติด THC ซึ่งเปนสารชนิดเดียวกับกัญชา ซึ่งมีการ ขออนุญาตจาก
ใหปลูก เพื่อการศึกษาวิจัยไดเทานั้น และ สศช. ไดรับมอบหมายใหสนองพระราชเสาวนียดังกลาว
จึงเรงดําเนินการโดย สศช. ไดหารือรวมกับ โครงการหลวง และสวพส. และเริ่มดําเนินการตั้งแตป พ.ศ. 2548
เปนตนมา อยางไรก็ตาม สวพส. ไดทําการวิจัยเพื่อใหเฮมพมีสารเสพติ
THC
ด ต่ํา มีคาไมเกิน 0.3 % ซึ่งทาง สวพส.
ไดทําการวิจัยไดแลว และเริ่มไดมีการตอยอดผลงานวิจัย โดยการใชพันธุเฮมพ THC ต่ําที่ไดขึ้นทะเบียนพันธุกับ
วก.แลวในการทดสอบปลูกในพื้นที่นํารองตามแผนยุทธศาตรฯ ขณะนี้มีโรงงานยาสูบใหความสนใจและมารวม
ลงนาม MOU กับ สวพส. แตก็ยังเปนเพียงการผลิตในเชิงวิจัยเทานั้น ทั้งนี้ สวพส. ไดมีการดําเนินการอยาง
ตอเนื่องในการขออนุญาตเพื่อการศึกษาวิจัย จาก อย. อยางถูกตองตามกฎหมาย
มติที่ประชุม รับทราบ
3.3สํานักงานพิพิธภัณฑเกษตรเฉลิมพระเกียรติ์ (พกฉ.)
ผอ. พกฉ.รายงานผลการดําเนินงาน ดังนี้
1) การจัดงาน 84 พรรษา ปวงประชาสุขใจเกษตรรักแม ในวันที่ 6-7 ส.ค.
2559 เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระ
ชนมพรรษา 7 รอบ 12 สิงหาคม 2559 มีผูเขารวม จํานวน 10,000 ราย
2)เผยแพรพระเกียรติคุณและพระอัจฉริยภาพพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ฯ
ดานการเกษตรถายทอดองคความรูเกษตรเศรษฐกิจพอเพียง และจัดกระบวนการเรียนรูโครงการลดเวลาเรียน
เพิ่มเวลารู มีนักเรียนเขารวมจํานวนมากทั้งจากในและตางประเทศ
โดยมีกิจกรรม จัดการแขงขันเกมส
“Eco Challenge ๒๐๑๖” Aqua Republica international Game Competition ปที่ ๔ รวมกับ
วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม และรวมกับหนวยงานระดับประเทศ คือ UNEP-DHI
Center for Water and Environment, Hydroinformatics Society (Singapore) และ UNESCO
BANGKOK วันที่ 5 ส.ค 2559 รวมทั้งได ดําเนินโครงการอนุรักษพันธุกรรมพืช รวมกับสถาบันเทคโนโลยี
พระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง วิทยาเขตชุมพรเขตอุดมศักดิ์ จังหวัดชุมพร วันที่ 28 ก.ค. 2559
มติที่ประชุม รับทราบ

ป 2560ดังนี้

3.4 สํานักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.)
ผอ.สวก รายงานการสนับสนุนการวิจัยตามนโยบาย กษ. ป 2559 และแผนงานริเริ่ม

1) การสนับสนุนการวิจัยตามนโยบาย กษ. ป 2559
(1) การสนับสนุนการวิจัยตามนโยบาย กษ มี 5 เรื่อง
(1.1) การจัดการทรัพยากรประมงทะเล ยั่งยืนเปนการรวมมือกับ กป.
และอีก 8 หนวยงาน งบประมาณ 36.97 ลานบาท เพื่อพัฒน านโยบายการจัดการประมงอยางมีประสิทธิภาพ
บนพื้นฐานระบบนิเวศ-สังคม ภายใตธรรมาภิบาลที่ดี เพื่อความยั่งยืน ทางการประมงในพื้นที่อาวไทยตอน ใน
ซึ่งสามารถนําขอมูลจากการวิจัยใชในการกําหนดแนวทาง และขอกําหนดหรือระเบียบตางๆใหมีความ เหมาะสม
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ตรวจสอบยอนกลับได และ ทําใหภาครัฐกําหนดทิศทางและนโยบายที่เหมาะสมในการควบคุม
การทําประมงทั้งปริมาณการทําประมงและจํานวนเรือ
(1.2) การวิจัยและพัฒนาระบบอากาศยานไร คนขับ (UAV) สําหรับการตรวจ
อากาศชั้นบน เปนการ เพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติการฝนหลวง ซึ่งไดมี การรวมมือกับ ฝล. งบประมาณ
9.64 ลานบาท ซึ่งเทคโนโลยีปจจุบันที่กรมฝนหลวงใชคือบอลลูนตรวจวัดสภาพอากาศซึ่งมีคาใชจาย
21,000 บาท/ครั้ง โดยปกติ ฝล. จะปลอยบอลลูน วันละ 5 ลูก หรือปละ 1 ,825 ลูก คิดเปนเงินประมาณ
38 ลานบาท/ป การพัฒนาเทคโนโลยีดังกลาวจะทําใหคาใชจายในการปฏิบัติงาน
ตรวจวัดสภาพอากาศ
เพื่อการทําฝนหลวงลดลงกวา 50%
(1.3) เครื่องหยอดเมล็ดพันธุขาว เปนการรวมมือกับ สปก. งบประมาณ
1.27 ลานบาทเพื่อพัฒนาตอยอดเครื่องหยอดเมล็ดพันธุขาว รุน ALRO 1 โดยใชการมีสวนรวมของเกษตรกร
ในการพัฒนาเครื่องจัดทําแปลงทดสอบ เก็บขอมูลและขอจํากัดของการใชงานแตละพื้นที่ ทําใหเกิดการยอมรับ
เทคโนโลยีของเกษตรกร ผลที่ไดคือ การลดตนทุนการผลิต 1,000 บาท/ไร (ลดการใชเมล็ดพันธุได
ลดการใชปุยเคมี ลดขั้นตอนการทํานา ลดขั้นตอนการดูแลบํารุงรักษา)ใชแรงงานนอยลง และสงเสริมเกษตรกร
ปรับเปลี่ยนมาใชเครื่องหยอดเมล็ดพันธุขาว 50% ของพื้นที่ปลูกขาวทั้งหมด (39.5 ลานไร) จะลดตนทุนการ
ผลิตได39,500 ลานบาท/ฤดูกาลผลิต
(1.4) การศึกษาการปลูกพืชผักปลอดภัยประหยัดน้ําดวยเทคนิค
Cement ring และการใชจุลินทรียปรับความสมบูรณของดิน งบประมาณ 4.03 ลานบาท ซึ่งเปนนโยบาย
ของ นรม. ในการพัฒนาอาชีพใหแกเกษตรกรในเขตพื้นที่ปากันชน ใหคนอยูได ปาอยูได บนพื้นฐานของความ
ยั่งยืน ภายใตการดําเนินตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง และยุทธศาสตรประชารัฐ
(1.5) การพัฒนาระบบเรดารเพื่อการจัดทําแผนที่ใตดินสําหรับการเกษตร
งบประมาณ 5.85 ลานบาท เพื่อ นําไปสูการจัดทําแผนที่ใตดินซึ่งเปนเครื่องมือที่มีความสําคัญ เพื่อ ใชเปน
ขอมูลในการตัดสินใจบริหารจัดการทางการเกษตร ใหสอดคลองกับหลักการ
precision agriculture
หรือนโยบายการสงเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญของภาครัฐ
(2) การจัดทําฐานขอมูลผลงานวิจัย กษ. ซึ่ง สวก. รวมกับหนวยงาน กษ.
17 หนวยงานจัดทําระบบฐานขอมูลผลงานวิจัย กษ. ขึ้น Website แลว 3,763 เรื่อง จําแนกประเภทเปน
1) พืช 1,114 เรื่อง2) ปศุสัตว 323 เรื่อง3) ประมง 934 เรื่อง 4) ดิน ปุย ศัตรูพืช 649 เรื่อง 5) น้ํา 388 เรื่อง
และ6) อื่นๆ 355 เรื่องสําหรับขอมูลสามารถเขาเยี่ยมชมในหนาเว็บ สวก.www.arda.or.th
2) แผนงานริเริ่มในป 2560 ประกอบดวย
(1) ทุนการศึกษาปริญญาเอกเฉลิมพระเกียรติทรงครองราชย 70 ปเพื่อเฉลิม
พระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ฯ เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ 70 ป
ดําเนินโครงการตามยุทธศาสตรชาติ 20 ป และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 จํานวน
70 ทุน ทุนละ5 ป งบประมาณ 109 ลานบาท เปาหมายขาราชการ กษ. ซึ่งจะสามารถสรางนักวิจัยจํานวน
70 คน
(2) การกําหนดโจทยวิจัย เฉพาะเรื่อง เพื่อแกปญหายกระดับมาตรฐานความ
เปนอยูของเกษตรกร ตามนโยบาย รมว. กษ.เพิ่มโอกาสในการแขงขันในภูมิภาคอาเซียนและตลาดโลก เชน
Seed Hub (วก.) กุงขาว (กป.) และวัคซีน (ปศ.) เปนตน
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เชื่อมตอขอมูลระหวาง สวก. กับ 5 หนวยงานวิจัยหลักของ กษ. และ 1 มหาวิทยาลัย (มก.) เพื่อเชื่อมโยงงาน
ดานวิจัยดานการเกษตรไวทั้งหมด
เลขานุการ รมว. กษ. ใหขอสังเกตวา ควรมีการเชื่อมโยงนักวิจัยของหนวยงาน
ทั้งในและตางประเทศ และควรมีการหาขอมูลวิจัยในตางประเทศเพื่อสนับสนุนนโยบาย กษ.
อธ. วก. ใหขอสังเกตวาปกติหนวยงานจะเปน member ขององคกรดานการวิจัย
นานาชาติที่เกี่ยวของ เชน หนวยงานสังกัด กษ. รวมกับมหาวิทยาลัยตางๆ ทั่วโลกที่มีการทําวิจัยรวมกัน
และเปนสมาชิกองคกร เพื่อแลกเปลี่ยนเรื่องเทคโนโลยีตางๆ เชน สาธารณรัฐเกาหลี และญี่ปุน สงเจาหนาที่
รวมกันวิจัยสําหรับ สวก. ควรจะเปนหนวยงานที่ดําเนินการนําผลงานวิจัยที่มีศักยภาพไปพัฒนาตอยอด
ในเชิงพาณิชยมากกวาดําเนินงานวิจัยพื้นฐาน
มติที่ประชุม รับทราบและดําเนินการ ในสวนที่เกี่ยวของ
ระเบียบวาระที่ 4เรื่องอื่นๆ
4.1 ผลการเบิกจายงบประมาณป 2559 ของ กษ.
ลธก. สศก. ไดรายงานผลการเบิกจายงบประมาณป 2559 ในภาพรวมของ กษ.
วา ผลการเบิกจาย ณ 19 ส.ค. 2559ภาพรวมไดรับจัดสรร 88,539.42 ลานบาท เบิกจายได 71,976.58
ลานบาท คิดเปนรอยละ 81.29 ซึ่งต่ํากวาเปาหมาย
ที่รัฐบาลกําหนด
รอยละ 4.21
สวนรายจายลงทุน ไดรับจัดสรร 44,458.73 ลานบาท เบิกจายได 34,175.22 ลานบาท คิดเปนรอยละ
76.87 สูงกวาเปาหมาย รอยละ 1.74 ทั้งนี้ เมื่อเปรียบเทียบกับทุกกระทรวง กษ. อยูลําดับที่ 15 จาก 24
กระทรวง โดยมีการ คาดการณเบิกจาย จนถึง 30 ก.ย. 2559 ภาพรวม กษ. จะ สามารถ เบิกจายได
85,211.95ลานบาท คิดเปนรอยละ 96. 24แยกเปน รายจายลงทุน จะสามรถเบิกจายได 41,377.45
คิดเปนรอยละ 93.07 และรายจายประจํา จะสามารถเบิกจายได 43,834.50 ลานบาท คิดเปนรอยละ
99.44 ซึ่ง เปนไปตามเปาหมายที่รัฐบาลกําหนดไว และจะมีวงเงินที่เบิกจายหลัง 30 ก.ย. 2559 ประมาณ
3,292.38 ลานบาท ในสวนของมาตรา การเพิ่มประสิทธิภาพการใชจายงบประมาณป 2560 ครม.เห็นชอบ
แลว เมื่อวันที่ 23 สิง หาคม 2559 มีแนวทางการดําเนินงานสําหรับ จายงบลงทุน วงเงินไมเกิน 2 ลานบาท
จะตองกอหนี้ผูกพัน และเบิกจายใหแลว เสร็จภายในไตรมาส 1 และ รายการที่วงเงินตั้งแต 2 – 999 ลานบาท
ขอใหกอหนี้ผูกพัน ใหแลวเสร็จภายในไตรมาส 1 และเบิกจายตามงวดงาน สวนวงเงินเกิน 1,000 ลานบาท
ขอใหกอหนี้ผูกพันใหแลวเสร็จภายในไตรมาส 2 และเบิกจายตามงวดงาน
มติที่ประชุม รับทราบและดําเนินการตามที่

สศก.เสนอ

4.2 การติดตามงานนโยบายของ รมว. กษ
เลขานุการ รมว. กษ. ขอความคิดเห็นจากที่ประชุมในการใหหนวยงานติดตามงาน
ในโครงการสําคัญ 3 เรื่อง ( ศูนยเรียนรูการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร การปรับเปลี่ยนพื้นที่
ไมเหมาะสมตาม Agri-Map และระบบสงเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ)ของ รมว.กษ. ซึ่งหนวยงานที่ไมใช
หนวยงานระดับจังหวัด เปนหนวยงานระดับเขต เชน วก. กป. ปศ. กสก. พด. ตส. สศก. เปนตน ไดมีสวน
ชวยติดตามงานนโยบายไดหรือไม อยางไร

-9อธ. กสก รายงานวา กสก. มีระบบตามงานของหนวยงานในระบบ
Single commandจะติดตาม กํากับ ดูแล เปนภาระกิจของหนวยงานอยูแลว ซึ่งสามารถรายงานไดตลอดเวลา
ผูชวย รมว.กษ. ( พลเอก ปฐมพงศ ประถมภัฏ ) ชี้แจงวา รมว.กษ. ขอใหเจาหนาที่
เกี่ยวกับของรายงานความกาวหนาใหทราบ อยางตอเนื่องเปนระยะๆ
ลธก. สศก. รายงานวา สศข. 1-12 เปนหนวยงานวิชาการดูแลการเก็บขอมูล
สารสนเทศ การประเมินผล และสนับสุนน กษ. จังหวัด เทานั้น ในการติดตามโครงการดังกลาวไมไดดําเนินการ
รอง อธ. ปศ. ( นายไพโรจน เฮงแสงชัย ) รายงานวา กํากับดูแลตามนโยบายของ
รมว. กษ. และรายงานความกาวหนาตามนโยบาย กษ. อยูแลว และเปนผูชวย ผตร. กษ. ดวย
อธ. พด. รายงานวา พด. ทั้ง 12 เขต เปนผูชวย ผตร.กษ. กํากับดูแลทั้ง
77 จังหวัด และขับเคลื่อนไดดําเนินการตามนโยบาย กษ.และรายงานมายังสวนกลางของ พด.
รอง อธ. ตส. ( นางกฤษณา กฤษณวรรณ ) รายงานวา ตส. เปนผูชวย ผตร.กษ.
และไดดําเนินการตามนโยบายของ กษ.
ผูแทน กป. ไดรายงานวา หนวยงานของ กป. ผตร. กรม ไดอยูในทีมของ ผตร. กษ.
อยูแลว
ผตร. กษ. (สุรจิตตอินทรชิต) ชี้แจงวา นโยบาย รมว. กษ.ทั้ง 3 เรื่อง อยูในแผนการ
การตรวจพื้นที่ และไดรับทราบความกาวหนาจาก ผูชวย ผตร. อยูแลว แตรายละเอียดที่เปน Real timeยังไมมี
ขอมูลแบบนั้น
ปดประชุมเวลา 10.45 น.
นางสาวกัลยา สงรอด
นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการพิเศษ
ผูจดรายงานการประชุม

นางสาวจริยา สุทธิไชยา
รองเลขาธิการสํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร
ผูตรวจรายงานการประชุม

