สรุปบันทึกช่วยจา
การประชุมผู้บริหารระดับสูง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ครั้งที่ 32/2559
วันพุธที่ 31สิงหาคม 2559 ณ ห้องประชุม134-135 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ผู้สั่งการ

ข้อสั่งการ/นโยบาย

รมว. กษ. 1)ให้ ชป. ชี้แจงข้อเท็จจริงและการแก้ไข
ปัญหาต่อสื่อมวลชนเกี่ยวกับปัญหารอยรั่ว
ของอ่างเก็บน้้าในศูนย์การทหารปืนใหญ่
จังหวัดลพบุรี

2)ให้ ชป. และ ฝล. วางแผนการเติมน้้าใน
อ่างเก็บน้้าหรือเขื่อนหลักให้มากขึ้น หาก
คาดว่าจะมีปัญหาขาดแคลนน้้า ต้องส่งต่อ
ข้อมูลให้หน่วยส่งเสริม คือ กสก. ปศ. กป.
พด. ด้าเนินการต่อเรื่องการส่งเสริมอาชีพ

หน่วยงาน
ระยะเวลาการ
แนวทาง/วิธีการ
รับผิดชอบ/ปฏิบัติ ดาเนินงาน
กพก.
เดือนกันยายน - ระยะที่ 1 เร่งด่วน ให้แล้วเสร็จ 2 ก.ย.
59 น้าหินและดินถมหน้าเขื่อนและ
บริเวณที่เกิดรูโพรงเพื่อปิดไม่ให้น้าไหล
- ระยะที่ 2 ตั้งแต่ 3 ก.ย.59 - 1 ต.ค.59
ท้าท้านบกึ่งถาวรและซ่อมแซมท้านบที่
เสียหาย
ทุกสัปดาห์
สบอ.
-ประชุมคณะอนุกรรมการติดตามและ
วิเคราะห์แนวโน้มสถานการณ์น้า
-ประชุมร่วมกับกรมฝนหลวงและการบิน
เกษตร เรื่องการบูรณาการฝนหลวงเติม
น้้าในเขื่อน

ผลการดาเนินงาน
- ระยะที่ 1 ด้าเนินการทันที
- ระยะที่ 2 ผลงาน 25% เป้าหมายให้แล้วเสร็จภายใน 30
ก.ย. 59

- ด้าเนินการติดตามและวิเคราะห์ทุกสัปดาห์

3)ให้ ชป. ร่วมด้าเนินการอย่างใกล้ชิดกับ
กสก. ปศ. กป. เพื่อส่งเสริมให้เกษตรกร
ปลูกท้าการเกษตรใช้น้าน้อย โดยต้อง
ก้าหนดพื้นที่เป้าหมายให้ชัดเจน

สบอ.

ทุกสัปดาห์

เตรียมข้อมูลเพาะปลูกและสถานการณ์ ด้าเนินการติดตามและวิเคราะห์ทุกสัปดาห์
น้้าแล้ง

4)รมว. กษ. จะเดินทางไปตรวจเยี่ยมพื้นที่
บริเวณเขื่อนภูมิพล ขอให้เตรียมข้อมูล
ชี้แจงเกี่ยวกับแผนบริหารจัดการน้้าให้เห็น
ภาพกว้างทั้งระบบ จากเหนือเขื่อนแม่งัด

สบอ.

เดือนกันยายน จัดท้าแผนเตรียมการปลูกข้าวท้ายเขื่อน - น้าเสนอแผนเตรียมการปลูกข้าวท้ายเขื่อนภูมิพลเสนอใน
ภูมิพล และคาดการณ์สถานการณ์น้า ทีป่ ระชุมการบูรณาการฝนหลวงเติมน้้าในเขื่อน
- ได้ด้าเนินการชี้แจงและวิเคราะห์สถานการณ์น้าของอ่าง
เก็บน้้าภาคเหนือ ได้แก่ แม่งัด แม่กวง กิ่วลม กิ่วคอหมา
1

ผู้สั่งการ

ข้อสั่งการ/นโยบาย

หน่วยงาน
ระยะเวลาการ
รับผิดชอบ/ปฏิบัติ ดาเนินงาน

แนวทาง/วิธีการ

แม่กวง กิ่วลม ลงมาถึงเขื่อนภูมิพล รวมทั้ง
วิเคราะห์สถานการณ์เพื่อวางแผนรับมือ
กับปัญหาได้อย่างถูกต้อง รวมทั้งมาตรการ
ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการน้้า
รมว. กษ. 6)งบประมาณปี 2560 ขอให้เร่งเบิกจ่าย กผง./ทุกส้านักกอง ปีงบประมาณ แจ้งมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้
แจ้งข้อสั่งกา การใช้เงินภายในไตรมาสแรก ถ้ามีการซื้อ
พ.ศ. 2560 จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจ้าปี
รนรม. เครื่องจักรกลให้ซื้อที่ผลิตภายในประเทศ
งบประมาณ พ.ศ. 2560
และได้มาตรฐานตามที่ราชการก้าหนด

9)ให้มีการจัดตั้งคณะกรรมการซื้อจ้าง
ระดับกระทรวงและกรม โดยก้าหนดให้มี
คณะกรรมการ 3 คณะ ได้แก่
(1) คณะกรรมการก้าหนดความต้องการ
(2) คณะกรรมการก้าหนดมาตรฐาน
(TOR)
(3) คณะกรรมการซื้อจ้าง

กองพัสดุ

-

ผลการดาเนินงาน
เมื่อวันที่ 2 ก.ย.59

กผง. แจ้งส้านัก/กอง เรื่อง มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการ
ใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ้าปีงบประมาณ
พ.ศ. 2560(ข้อมูล : ส้านักงบประมาณ)
รายจ่าย รวม
ภาพรวม 96
ประจ้า
98
ลงทุน
87
หน่วย : ร้อยละ

ไตรมาส1 ไตรมาส2 ไตรมาส3 ไตรมาส4

30
33
19

22
22
22

21
21
22

23
22
24

1. คณะกรรมการก้าหนดความต้องการ การจัดตั้งคณะกรรมการซื้อจ้าง ควรให้กองพัสดุพิจารณา
ยังไม่ด้าเนินการ
เพื่อด้าเนินการตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีต่อไป
2. คณะกรรมการก้าหนดมาตรฐาน
(TOR) มีหน่วยงานในสังกัดกรมฯ
รับผิดชอบก้าหนดรายละเอียดหรือ
คุณสมบัติเฉพาะอยู่แล้ว
3. คณะกรรมการซื้อจ้าง หน่วยงานใน
สังกัดกรมฯ ปฏิบัติตามระเบียบส้านัก
นายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.
2535

2

ผู้สั่งการ

ข้อสั่งการ/นโยบาย

รมว. กษ.สั่ง เร่งเดินหน้าแก้ไขปัญหาในงานส้าคัญที่
การเพิ่มเติม ส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์ประเทศ/กษ.
เช่น มาตรการก้ากับดูแลเรื่องการลักลอบ
น้าเข้าเนื้อสัตว์ เรื่อง IUU จะต้องวางแผน
เดินหน้าอย่างชัดเจน เรื่องผักตบชวา ทุก
หน่วยงานต้องช่วยกันดูแลก้าจัดผักตบชวา
โดยไม่ต้องรอการสั่งการจากผู้บริหาร

หน่วยงาน
ระยะเวลาการ
แนวทาง/วิธีการ
รับผิดชอบ/ปฏิบัติ ดาเนินงาน
สชป.1-17
ปี 2559 แก้ปัญหาที่มีความส้าคัญกับภาพลักษณ์
เรื่อง
- การก้าจัดผักตบชวา
- การกระจายน้้าเข้าพื้นที่เพาะปลูก
- ความพร้อมใช้งานของอาคาร
ชลประทานและสถานีสูบน้้า

ผู้รายงาน1. นายพรชัย ศรีแตงทอง2. นางจิราพร บูรณัต3ิ . นายธนะศักดิ์ โยเซฟ4. นางสาวรวิสรา รูปสวย
ส่วนวิเคราะห์นโยบาย กองแผนงาน โทร. 2631
6 ก.ย. 2559

3

ผลการดาเนินงาน
- ด้าเนินการก้าจัดผักตบชวาอย่างต่อเนื่อง
- กระจายน้้าเข้าพื้นที่โดยติดตั้งเครื่องสูบน้้าเพื่อช่วยเหลือ
เกษตรกรให้มีน้าพอใช้
- การตรวจสภาพความพร้อมใช้งานของอาคารชลประทาน
และสถานีสูบน้้า เพื่อรองรับสถานการณ์น้า ลดปัญหาและ
อุปสรรคการส่งน้้าและระบายน้้า

รายงานการประชุม
ผู้บริหารระดับสูง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ครั้งที่ 32/2559
วันพุธที่ 31 สิงหาคม 2559
ณ ห้องประชุม 134 – 135 ชั้น 3 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
--------------------------------------------รายชื่อผู้บริหาร กษ. ที่เข้าร่วมประชุม
ฝ่ายการเมือง
1

พลเอก ฉัตรชัย สาริกัลยะ

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

2

พลเอก ปัฐมพงศ์ ประถมภัฏ

ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจากระทรวงเกษตรและสหกรณ์

3

นางจินตนา ชัยยวรรณาการ

ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจากระทรวงเกษตรและสหกรณ์

4

นายวิทยา ผิวผ่อง

ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจากระทรวงเกษตรและสหกรณ์

5

พลเอก ประสาท สุขเกษตร

เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

6

นายปรีชา ใคร่ครวญ

คณะทางานรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และองค์การมหาชน
7

นายธีรภัทร ประยูรสิทธิ

ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

8

นายเลิศวิโรจน์ โกวัฒนะ

รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

9

นายศักดิ์ชัย ศรีบุญซื่อ

รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

10

นายอนันต์ สุวรรณรัตน์

อธิบดีกรมการข้าว

11

นายสุเทพ น้อยไพโรจน์

อธิบดีกรมชลประทาน

12

นายสมปอง อินทร์ทอง

อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

13

นายไพโรจน์ เฮงแสงชัย

รองอธิบดีกรมปศุสัตว์

14

นายอดิศร พร้อมเทพ

อธิบดีกรมประมง

15

นายเลอศักดิ์ ริ้วตระกูลไพบูลย์

อธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตร

16

นายสุรเดช เตียวตระกูล

อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน

17

นายสมชาย ชาญณรงค์กุล

อธิบดีกรมวิชาการเกษตร

18

นายโอฬาร พิทักษ์

อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร

19

นายวิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข

อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์

20

นายอภัย สุทธิสังข์

อธิบดีกรมหม่อนไหม

21

นายสรรเสริญ อัจจุตมานัส

เลขาธิการสานักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

2
22

นางสาวดุจเดือน ศศะนาวิน

เลขาธิการสานักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ

23

นายสุรพงษ์ เจียสกุล

เลขาธิการสานักงานเศรษฐกิจการเกษตร

24

นางสาวจริยา สุทธิไชยา

รองเลขาธิการสานักงานเศรษฐกิจการเกษตร

25

นายสุนันท์ นวลพรหมสกุล

แทนผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย

26

นายกมลวิศว์ แก้วแฝก

ผู้อานวยการองค์การตลาดเพื่อเกษตรกร

27

นางสิริกัญญา จันทร์อาไพ

ผู้แทนสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง

28

นายณรงค์ฤทธิ์ วงศ์สุวรรณ

ผู้อานวยการองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย

29

นางพรรณพิมล ชัญญานุวัตร

ผู้อานวยการสานักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (แทน)

30

นางจารุรัฐ จงพุฒิศิริ

ผู้อานวยการสานักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ

31

นายสุรจิตต์ อินทรชิต

ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

32

นางปาริชาติ ศรีวิพัฒน์

ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

33

นายนาชัย พรหมมีชัย

ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

34

นายสุวิทย์ ชัยเกียรติยศ

ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

35

นางวิมลพร ธิติศักดิ์

ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

36

นางสุดารัตน์ วัชรคุปต์ เหล่าวิชยา

ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

37
38

นายรัตนะ สวามีชัย
นายระพีภัทร์ จันทรศรีวงศ์

รองโฆษกกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
รองโฆษกกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

เริ่มประชุมเวลา 8.30 น.
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (พลเอก ฉัตรชัย สาริกัลยะ) เป็นประธานการประชุม
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ
รมว. กษ. ขอให้ผู้บริหาร กษ. ที่ได้รับการแต่งตั้งและปรับย้ายส่วนราชการตาแหน่ง
ผู้บริหารระดับสูง ระดับ 10 ปฎิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายอย่างเต็มความรู้ความสามารถ ยึด
ประโยชน์ของประเทศชาติเป็นสาคัญ
มติที่ประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องเพื่อทราบ
2.1 การรับรองรายงานการประชุมผู้บริหาร กษ.31/2559
ครั้งที่ เมื่อวันที24่ สิงหาคม 2559
รธก.สศก. (นางสาวจริยา สุทธิไชยา) แจ้งที่ประชุม ซึ่งที่ประชุมรับทราบ โดยไม่มี
ข้อแก้ไข
มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุม
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ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง
ความคืบหน้าในการดาเนินงานของหน่วยงาน
3.1) กรมชลประทาน (ชป.)
อธ.ชป นาเสนอความคืบหน้าในการดาเนินงานของ ชป. ดังนี้
1) การบริหารจัดการน้าตามแผนยุทธศาสตร์บริหารจัดการทรัพยากรน้าปี 2558-2569
โดยได้นาเสนอข้อมูลก่อนปี 2557 มีพื้นที่ชลประทาน 30.22 ล้านไร่ ปริมาณน้าเก็บกัก 79,656.88 ล้าน
ลบ.ม. จากนั้นนาเสนอข้อมูลตามแผนฯ เมื่อสิ้นสุดปี 2569 กาหนดพื้นที่ชลประทานเป้าหมายเพิ่มขึ้นจานวน
8.7 ล้านไร่ ปริมาณน้าเก็บกัก 4,800 ล้าน ลบม. ซึ่งจาแนกเป็นรายปี ได้ดังนี้ ปี 2557 - 2559 มีพื้นที่ ชป.
เพิ่มขึ้นประมาณ 1.35 ล้านไร่ แหล่งน้า ชป. เพิ่มขึ้น 756 ล้าน ลบ.ม. เกษตรน้าฝน 1,319 ล้าน ลบ.ม น้า
บาดาล 150 ล้าน ลบ.มคิดเป็นร้อยละ 15.51 ของพื้นที่เป้าหมาย ปี 2560 วางแผนเพิ่มพื้นที่ ชป. 0.38 ล้าน
ไร่ โดยแหล่งน้า ชป. เพิ่มขึ้น 420 ล้าน ลบ.ม. เกษตรน้าฝน 602 ล้าน ลบ.ม น้าบาดาล 77 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็น
ร้อยละ 4.37 ของพื้นที่เป้าหมาย ปี 2561 - 2564 มีพื้นที่ ชป. เพิ่มขึ้น 4.87 ล้านไร่ แหล่งน้า ชป. เพิ่มขึ้น
2,420 ล้าน ลบ.ม. เกษตรน้าฝน 926 ล้าน ลบ.ม น้าบาดาล 138 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 55.98 ของ
พื้นที่เป้าหมาย ปี 2565 - 2569 มีพื้นที่ ชป. เพิ่มขึ้น 2.10 ล้านไร่ แหล่งน้า ชป. เพิ่มขึ้น 1,205 ล้าน ลบ.ม.
เกษตรน้าฝน 186 ล้าน ลบ.ม น้าบาดาล 7 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 24.14 ของพื้นที่เป้าหมาย เมื่อสิ้นสุด
แผนบริหารจัดการน้า ปี 2569 จะมีพื้นที่ชลประทานเพิ่มขึ้น 100 % ตามที่กาหนดไว้ในแผน คือ 8.7 ล้านไร่
นอกจากนี้ ชป. ได้วางแผนเพิ่มพื้นที่ชลประทานระหว่างปี 2570 - 2579 จานวน 10 ล้านไร่ ซึ่งเป็นการ
ดาเนินการเพื่อสนับสนุนแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปีของรัฐบาล รวมมีพื้นที่ชลประทาน 18.7 ล้านไร่ ปริมาณน้า
เก็บกัก 9,000 ล้าน ลบ.ม. ภายในปี 2579
2) การดาเนินงานตามข้อสั่งการ นรม. และนโยบาย รมว.กษ. (งานตามนโยบาย)
2.1) การดาเนินงานตามข้อสั่งการ นรม. ดังนี้
2.1.1) โครงการแก้มลิงเพื่อการเก็บกักน้าในลุ่มน้าชายแดนระหว่างประเทศ
ระยะเร่งด่วน (งบกลาง) ปี 2558 จานวน 28 รายการ ได้ดาเนินแล้วเสร็สามารถเก็
จ
บกักน้าได้ 12.56 ล้าน ลบ.ม.
ประชาชนได้รับประโยชน์ 5,639 ครัวเรือน พื้นที่ 14,230 ไร่
2.1.2) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการส่งน้า/ระบายน้า โดยก่อสร้างระบบส่งน้า
จานวน 21 รายการ งบประมาณ 183.48 ล้านบาท เมื่อแล้วเสร็จสามารถเพิ่มพื้นที่ชลประทาน 18 ,460 ไร่
ปัจจุบันผลงาน 77.44% เพิ่มพื้นที่ชลประทาน 2,995 ไร่ ส่วนที่เหลือจะแล้วเสร็จในเดือน ก.ย. 59 ในส่วนการ
กาจัดวัชพืชในพื้นที่ชลประทาน จานวน 792 รายการ งบประมาณ 260.79 ล้านบาท ดาเนินการแล้วเสร็จ
สามารถกาจัดวัชพืชได้ 6.32 ล้านตัน ปัจจุบันยังมีการเก็บอย่างต่อเนื่อง
2.1.3)
กรมได้รับอนุมัติงบกลางปี 2559 (งบฉุกเฉิน) จานวน 114.04 ล้านบาท
เพื่อขุดลอกบึงบอระเพ็ด ปริมาตรดินขุด 2 ล้าน ลบ.ม. ปัจจุบันผลเบิกจ่าย 41.26 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ
36.00 ผลงาน 81% จะแล้วเสร็จภายในเดือน ก.ย. 2559
2.2) งานตามนโยบายของ รมว.กษ. ดังนี้
2.2.1) มาตรการให้ความช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผล กระทบ จากภัยแล้ง
การจ้างแรงงานฯ ปี 2558/2559 ปัจจุบันมีการจ้างแรงงาน คิดเป็นค่าจ้างงานแล้ว 2,960.31 ล้านบาท รวม
9,852,911 คน-วัน มีแรงงานรับจ้างทั้งหมด 145 ,687 คน แบ่งเป็น ลุ่มน้าเจ้าพระยา จานวน 29 ,571 คน
ลุ่มแม่น้าแม่กลอง จานวน 10,139 คน และ ลุ่มน้าอื่นๆ จานวน 105,977 คน
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2.2.2)
สนับสนุนการดาเนินงานใน โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแปลงใหญ่
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ดาเนินการทั้งสิ้น 116 รายการ งบประมาณ 393.35 ล้านบาท ดาเนินการแล้ว
เสร็จ 90 รายการ คิดเป็นร้อยละ 77.59
2.2.3)
สนับสนุนการดาเนินงานใน โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการ
ผลิตสินค้าเกษตร 882 ศูนย์ พิจารณาสนับสนุนงบดาเนินงาน (ค่าน้ามัน) ในการปฏิบัติงาน ศพก. ละ 4,000 บาท
ซึ่งมี 120 ศูนย์ที่ขอรับจัดสรรงบประมาณ จานวน 0.48 ล้านบาท
3) การดาเนินงานตามข้อสั่งการ นรม. และนโยบาย รมว.กษ. ในการตรวจเยื่ยมพื้นที่
3.1) การดาเนินงานตามข้อสั่งการ นรม. (ลงพื้นที)่ ดังนี้
3.1.1) จังหวัดอุทัยธานี ดาเนินการสถานีสูบน้าพร้อมอาคารประกอบ พื้นที่
ส.ป.ก. ระยะที่ 1 ได้รับงบประมาณ 41 ล้านบาท ปัจจุบัน ผลงาน 10% สิ้นสุดสัญญาวันที่ 17 พ.ย. 2559
3.1.2) จังหวัดราชบุรี ประตูระบายน้าบางกระ พร้อมอาคารประกอบขนาด
6x5.5 ม. งบประมาณ 48 ล้านบาท ปัจจุบัน กห.ได้รับจัดสรรงบประมาณแล้ว และแจ้งโอนงบประมาณ (วันที่
23 ส.ค. 2559) ให้ ชป. เป็นผู้ดาเนินการแทน (อยู่ระหว่างการดาเนินการตอบรับ)
3.1.3) จังหวัดนครราชสีมา พัฒนาลุ่มน้าลาเชียงไกร 20 รายการ งบประมาณ
525 ล้านบาท ปัจจุบันได้รับงบประมาณเรียบร้อยแล้ว ขณะนี้อยู่ระหว่างประกาศจัดซื้อจัดจ้าง 17 รายการ
และกาหนดลงนามในสัญญาวันที่ 31 ส.ค. 2559 จานวน 3 รายการ
3.1.4) จังหวัดอุดรธานี
- โครงการพัฒนาแหล่งน้าเพื่อส่งเสริมการเกษตรและแก้ปัญหาภัยแล้ง
จ.บึงกาฬ จานวน 2 รายการ คือ โครงการขุดลอ กหนองส้มโฮง งบประมาณ 5 ล้านบาท คาดว่าจะแล้วเสร็จ
31 ธ.ค. 2559 และโครงการปรับปรุงสถานีสูบน้าบ้านท่าศรีชมชื่น งบประมาณ 7 ล้านบาท คาดว่าจะแล้วเสร็จ
เดือน ก.ย. 2559 ผลงาน 50%
- โครงการพัฒนาแก้มลิง 2 รายการ จ.อุดรธานี คือ แก้มลิงอ่างเก็บน้า
หนองสาโรง งบประมาณ 50 ล้านบาท (รอลงนามในสัญญา) และแก้มลิงหนองหมัด งบประมาณ 44.80
ล้านบาท (อยู่ระหว่างจัดจ้าง องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก)
- โครงการจัดหาแหล่งน้าและเพิ่มพื้นที่ชลประทานเพื่อส่งเสริม
การเกษตร จ.หนองคาย 5 รายการ ได้แก่ 1) สถานีสูบน้าด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้าบ้านคาแก้ว 2) สถานีสูบน้า
ด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้าบ้านโคกคอน-ห้วยลาน ระยะที่ 2 3) แก้มลิงหนองโซงเซงพร้อมอาคารประกอบ
4) แก้มลิงหนองปากกรวดพร้อมอาคาร (รายการ 1 - 4 อยู่ระหว่างรอ สงป. โอนจัดสรรงบประมาณ)
5) แก้มลิงหนองเอิบเอ้อพร้อมอาคารประกอบ (ปัจจุบันอยู่ในร่างงบประมาณรายจ่ายปี พ.ศ. 2560)
3.2) การดาเนินงานตามข้อสั่งการ รมว.กษ. ในการตรวจเยี่ยมพื้นที่ ดังนี้
3.2.1) จังหวัดขอนแก่น แก้มลิงหนองเลิงเปือย อ.อุบลรัตน์ งบประมาณ
16.19 ล้านบาท อยู่ระหว่าง สงป.พิจารณางบประมาณ
3.2.2) จังหวัดปราจีนบุรี ระบบส่งน้าอ่างเก็บน้าคลองไม้ปล้อง อันเนื่องมาจาก
พระราชดาริ งบประมาณ 83 ล้านบาท สงป.อนุมัติจัดสรรงบประมาณ วันที่ 22 ส.ค.59 รออนุมัติรับราคา และ
โครงการก่อสร้างสถานีสูบน้าแบบสองทางที่ประตูระบายน้าบางพวง งบประมาณ 90.90 ล้านบาท สงป.อนุมัติ
จัดสรรงบประมาณวันที่ 22 ส.ค. 2559 ประกาศจัดซื้อจัดจ้างวันที่ 29 ส.ค. 2559
3.2.3) จังหวัดกาญจนบุรี ระบบท่อส่งน้าเติมสระเก็บน้าบ้านหนองมะสังข์
งบประมาณ 74.50 ล้านบาท ผลเบิกจ่าย 63.72 ล้านบาท คิดเป็น 85.53 ผลงาน 92.22%
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3.2.4) จังหวัดนครราชสีมา ระบบผันน้าอ่างเก็บน้าลาเชียงไกรตอนบนไปยังอ่าง
เก็บน้าลาเชียงไกรตอนล่าง (ระยะที่ 1) งบประมาณ 41.86 ล้านบาท สงป. อนุมัติจัดสรรงบประมาณ วันที่ 22
ส.ค. 2559 อยู่ระหว่างประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
4) โครงการจัดทาเรือเก็บวัชพืชขนาดเล็ก ในปี 2558 ขยายผลจากการวิจัยและทดลองไว้
จานวน 10 ลา ส่วนในปี 2559 มีการพัฒนาต่อ จานวน 50 ลา ดาเนินการแล้วเสร็จ 35 ลา (ปัจจุบันนาไปใช้
งานแล้ว ซึ่งกระจายทั่วไปในเขตปริมณฑล) แผนเดือน ก.ย. 2559 ดาเนินการต่ออีก 15 ลา และ ปี 2560
มีแผนพัฒนาต่อ 115 ลา โดยใช้งบประมาณของกองทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน
รมว. กษ. ชื่นชมรูปแบบการนาเสนอผลการดาเนินงานของ ชป. ที่สามารถแยกเนื้อหา
อธิบายงานด้านต่างๆ ได้อย่างชัดเจน เข้าใจง่าย เช่น เกษตรน้าฝน น้าบาดาล ทั้งนี้ รมว. กษ. มีข้อสังเกตถึงแผนการ
ดาเนินงานหลังปี 2569 ซึ่งไม่ใช่การดาเนินการภายใต้ แผนยุทธศาสตร์บริหารจัดการทรัพยากรน้า แต่เป็นการ
วางแผนที่ต่อเนื่อง จึงขอให้ปรับการอธิบายข้อมูลในส่วนนี้ให้ชัดเจน และให้นาเสนอ นรม.เพื่อรับทราบต่อไป
มติที่ประชุม

รับทราบและให้ ชป. ดาเนินการตามข้อคิดเห็นของที่ประชุม
3.2) กรมฝนหลวง (ฝล.)

อธ.ฝล. นาเสนอความคืบหน้าในการดาเนินงานของ ฝล. ดังนี้
1) หน่วยปฏิบัติการฝนหลวงประจาปี 2559 (ระหว่างวันที่ 1 - 31 ส.ค. 2559) มีการ
วางแผนการดาเนินงานทั้งหมด 10 หน่วย ได้แก่ เชียงใหม่ พิษณุโลก ตาก กาญจนบุรี ลพบุรี อุดรธานี
อุบลราชธานี นครราชสีมา ประจวบคีรีขันธ์ (หัวหิน) สงขลา และมีฐานเติมสารฝนหลวง 4 หน่วย ได้แก่ แพร่
ขอนแก่น นครสวรรค์ สุราษฎร์ธานี
2) ผลปฏิบัติการ ตั้งแต่วันที่ 15 ก.พ. – 28 ส.ค. 2559 ดาเนินการขึ้นบิน 173 วัน
จานวนเที่ยวบิน 3,460 เที่ยวบิน ฝนตก 165 วัน ในพื้นที่ 73 จังหวัด
3) พื้นที่ปฏิบัติการ
- ระหว่างวันที่ 27 ก.ค. – 2 ส.ค. 2559, วันที่ 3 - 9 ส.ค. 2559 , วันที่ 10-16
ส.ค. 2559 และวันที่ 17 – 23 ส.ค. 2559 ภารกิจเติมน้า 4 เขื่อนหลักในลุ่มน้าเจ้าพระยา (เขื่อนภูมิพล
เขื่อนสิริกิติ์ เขื่อนแควน้อยบารุงแดน และเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์) และ 2 เขื่อนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
(เขื่อนอุบลรัตน์ และเขื่อนลาตะคอง)
4) ปริมาณน้าไหลเข้าอ่างเก็บน้าสะสม วันที่ 15 ก.พ. - 28 ส.ค. 2559 โดยรวม
1,939.729 ล้าน ลบ.ม. จานวนเที่ยวบินทั้งหมด 3 ,460 เที่ยวบิน ซึ่งช่วงที่ขึ้นปฏิบัติงานขึ้นบินทุกวัน ได้แก่
เดือน เม.ย. พ.ค. และ มิ.ย.
5) การคาดการณ์สถานการณ์น้า 4 เขื่อนหลัก ระหว่างวันที่ 1 มิ.ย. – 1 พ.ย. 2559
คาดการณ์น้า ณ วันที่ 1 พ.ย. 2559 น้าใช้การ 6,000 ล้าน ลบ.ม. กรณีไม่มีพายุจร
6) หน่วยปฏิบัติการฝนหลวงประจาปี 2559 (ระหว่างวันที่ 1 ก.ย. – 31 ต.ค. 2559) มี
การวางแผนการดาเนินงานทั้งหมด 10 หน่วย ได้แก่ เชียงใหม่ พิษณุโลก ตาก กาญจนบุรี ลพบุรี ขอนแก่น
อุบลราชธานี นครราชสีมา ประจวบคีรีขันธ์ (หัวหิน) สงขลา และมีฐานเติมสารฝนหลวง 4 หน่วย ได้แก่ แพร่
ขอนแก่น นครสวรรค์ สุราษฎร์ธานี และระยอง
7) ปรับหน่วยปฏิบัติการเพื่อเติมน้าในเขื่อน (ระหว่างวันที่ 1 ก.ย. – 31 ต.ค. 2559)
ฝล. ยังคงเน้นการปฏิบัติการฝนหลวงเพื่อเติมน้าต้นทุนให้กับเขื่อน โดยวางแผนร่วมกับกรมชลประทาน โดย
ภาคเหนือ จะเน้นการโจมตีกลุ่มเมฆเพื่อเพิ่มปริมาณน้ากักเก็บให้กับเขื่อนภูมิพล/แม่งัด -แม่กวง ที่ยังมีน้าอยู่ใน
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เกณฑ์น้อย ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จะเน้นโจมตีกลุ่มเมฆในพื้นที่ตอนล่างของภาคเพื่อเพิ่มปริมาณน้ากักเก็บ
ให้กับเขื่อนลาตะคอง/ลาพระเพลิง/มูลบน/ลาแซะ ที่ยังมีน้าอยู่ในเกณฑ์น้อย ภาคใต้ เน้นการโจมตีกลุ่มเมฆใน
พื้นที่ตอนบนของภาคเพื่อเพิ่มปริมาณน้ากักเก็บให้กับเขื่อนแก่งกระจาน/ปราณบุรี/บางลาง ซึ่งมีปริมาณน้าอยู่ใน
เกณฑ์น้อย ภาคตะวันออก จะเปิดหน่วยปฏิบัติการฝนหลวงจังหวัดระยองในวันที่ 1 ก.ย. 2559 เพื่อเพิ่มปริมาณ
น้ากักเก็บให้กับเขื่อนบางพระ/คลองสียัด ที่มีปริมาณน้าอยู่ในเกณฑ์น้อย
8) การเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติการช่วยเหลือพื้นที่ จ. นครราชสีมา ปฏิบัติการร่วมกัน
ระหว่าง หน่วยฯ จ.ลพบุรี และ จ.นครราชสีมา พื้นที่เป้าหมายอ่างเก็บน้าลาตะคอง ใช้คาราแวน 3 ลา เครื่องบีที 67
จานวน 1 ลา และเครื่องเอยู 23 จานวน 2 ลา
รมว. กษ. มอบหมายให้ ฝล. หาวิธีการอธิบายเรื่องการคิดปริมาณน้าฝนที่เกิดจากการ
ปฏิบัติการฝนหลวง ให้คนทั่วไปสามารถเข้าใจได้ เช่น การแยกแยะระหว่างฝนธรรมชาติกับฝนที่ตกจากการ
ทาฝนหลวง รวมทั้งประเด็นที่บอกว่าสามารถเติมน้าในเขื่อนได้เพิ่มขึ้นอีก ในขณะที่กรมอุตุนิยมวิทยาบอกว่า
ปริมาณฝนทางภาคเหนือจะลดลง ซึ่ง อธ.ฝล. ได้อธิบายว่า การบันทึกปริมาณฝนจากปฏิบัติการฝนหลวง จะนับ
เฉพาะวันที่ขึ้นบินปฏิบัติการและมีการใช้เรดาร์ในการตรวจสอบกลุ่มฝนที่ตกจากการทาฝนหลวง ส่วนกรณีที่
กรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์ว่า ฝนทางภาคเหนือน้อยลงนั้น อธ.ชป. ได้อธิบายว่า ฝนทางภาคเหนือน้อยลงจริง
โดยจะตกถึงเดือนกันยายน โดยจะมีลมตะวันออกเฉียงเหนือพัดไปปะทะกับอากาศหนาวเย็นตอนเหนือบน
แนวเขาด้านตะวันตกของประเทศ ทาให้ฝนตกเหนือเขื่อนมิพล ซึ่งส่งผลให้น้าในเขื่อนภูมิพลเพิ่มขึ้นตลอดเดือน
กันยายน ส่วนเขื่อนอื่นๆ ที่อยู่ทางเหนือขึ้นไปตอนนี้คงมีโอกาสเติมน้าน้อย ขณะนี้ได้ใช้วิธีการควบคุมการระบายน้า
รมว. กษ. สอบถามถึงปัญหารอยรั่ว ของอ่างเก็บน้าในศูนย์ การทหารปืนใหญ่ จังหวัดลพบุรี
ซึ่ง อธ. ชป. ได้ชี้แจงข้อเท็จจริงและการแก้ไขปัญหา โดยทาง ชป. เข้าไปดาเนินการแล้ว จะมีการระบายน้าให้ต่า
กว่าระดับรอยรั่ว คาดว่าจะดาเนินการได้ภายในวันนี้ (31 ส.ค. 59) หลังจากนั้นจะซ่อมแซมรอยรั่วโดยเร็ว
รมว. กษ. มอบหมายให้มีการดาเนินการดังนี้
1) ให้ ชป. ชี้แจงข้อเท็จจริงและการแก้ไขปัญหาต่อสื่อมวลชนเกี่ยวกับปัญหารอยรั่วของ
อ่างเก็บน้าในศูนย์การทหารปืนใหญ่ จังหวัดลพบุรี
2) ให้ ชป. และ ฝล. วางแผนการเติมน้าในอ่างเก็บน้าหรือเขื่อนหลักให้มากขึ้น หากคาด
ว่าจะมีปัญหาขาดแคลนน้า ต้องส่งต่อข้อมูลให้หน่วยส่งเสริม คือ กสก. ปศ. กป. พด.
ดาเนินการต่อเรื่องการ
ส่งเสริมอาชีพ
3) ให้ ชป. ร่วมดาเนินการอย่างใกล้ชิดกับ กสก. ปศ. กป. เพื่อส่งเสริมให้เกษตรกรปลูก ทา
การเกษตรใช้น้อย โดยต้องกาหนดพื้นที่เป้าหมายให้ชัดเจน
4) รมว. กษ. จะเดินทางไปตรวจเยี่ยมพื้นที่บริเวณเขื่อนภูมิพล ขอให้เตรียมข้อมูลชี้แจง
เกี่ยวกับแผนบริหารจัดการน้าให้เห็นภาพกว้างทั้งระบบ จากเหนือเขื่อนแม่งัด แม่กวง กิ่วลม ลงมาถึงเขื่อนภูมิพล
รวมทั้งวิเคราะห์สถานการณ์เพื่อวางแผนรับมือกับปัญหาได้อย่างถูกต้อง
รวมทั้งมาตรการที่เกี่ยวข้องกับการ
บริหารจัดการน้า
มติที่ประชุม

รับทราบและมอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดาเนินการตามข้อคิดเห็นของที่ประชุม
3.3) กรมพัฒนาที่ดิน (พด.)
อธ.พด. นาเสนอความคืบหน้าในการดาเนินงานของ พด. ใน 4 ประเด็น ดังนี้
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1) ปรับปรุงคณะทางานบริหารจัดการพื้นที่เกษตรกรรม โดยปรับเปลี่ยนชื่อคณะทางานเป็น
“คณะทางานขับเคลื่อนการดาเนินงานบริหารจัดการพื้นที่เกษตรกรรม ( Zoning by Agri-Map)” เพิ่มเติม
องค์ประกอบ และปรับปรุงอานาจหน้าที่เพื่อให้การขับเคลื่อนงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
2) ดาเนินการปรับเปลี่ยนการเกษตรในพื้นที่ไม่เหมาะสม ปี 2559 โดยการเจียดจ่าย
งบประมาณของกรมต่างๆ (ข้าว อ้อย มันสาปะหลัง และอื่นๆ) ในพื้นที่ 49 จังหวัด จานวน 32
,618 ไร่
เกษตรกรจานวน 10,502 ราย
3) การปรับเปลี่ยนพื้นที่ตามโครงการข้าวครบวงจร เป้าหมายลดพื้นที่ปลูกข้าว 5.7 แสนไร่
โดยมี 2 หน่วยงานที่ร่วมดาเนินการ ได้แก่ ปศ. และ กสก. ซึ่ง ปศ. ดาเนินการในพื้นที่ 40 จังหวัด 150 ,000
ไร่ โดยการปรับเปลี่ยนพื้นที่ไม่เหมาะสมกับการปลูกข้าวเป็นการส่งเสริมการเลี้ยงกระบือ โคเนื้อ แพะ และ
นาหญ้า และกรมส่งเสริมการเกษตรดาเนินการในพื้นที่ 30 จังหวัด
420,000ไร่ โดยปรับเปลี่ยนพื้นที่ไม่
เหมาะสมกับการปลูกข้าวเป็นเกษตรกรรมทางเลือก (ผสมผสาน) ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการคัดเลือกพื้นที่และ
เกษตรกรเพื่อเข้าร่วมโครงการ
4) แผนการขับเคลื่อนในพื้นที่ไม่เหมาะสม ปี 2560 ดาเนินการจัดทาแผนการขับเคลื่อน
10 ปี (2559 - 2568) โดยจัดทาโครงการนาร่องในพื้นที่ 10 จังหวัด ประกอบด้วย ชัยภูมิ บุรีรัมย์ กาฬสินธุ์
อุทัยธานี พิจิตร อุตรดิตถ์ ราชบุรี กาญจนบุรี พัทลุง และนครศรีธรรมราช ในพืชหลัก 4 ชนิด ของแต่ลจัะงหวัด ใน
แผนฯ สามารถลดพื้นที่ไม่เหมาะสมในการปลูกข้าวได้ จานวน 571 ,561 ไร่ ลดพื้นที่ไม่เหมาะสม ในการปลูก
อ้อยได้จานวน 74,262 ไร่ และลดพื้นที่ไม่เหมาะสมในการปลูกมันสาปะหลังได้ จานวน 68,345 ไร่
รองปลัด กษ. (นายเลิศวิโรจน์ โกวัฒนะ) ให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่า Agri-Map เป็นเครื่องมือใน
การบริหารจัดการพื้นที่ ขณะนี้ได้ตั้งคณะทางานขึ้นมาดูแลในการนาข้อมูลที่เกี่ยวข้องทั้งหมดมาลงใน Agri-Map
พร้อมทั้งกาหนดชั้นของการเข้าถึงข้อมูลว่าจะอนุญาตให้ใครใช้บ้าง ส่วนการ update ข้อมูล Map จะกาหนด
ช่วงเวลาในการ update ไม่เท่ากัน โดยภายใน 3 เดือน จะมีการupdate ข้อมูลตามที่ รมว.กษ. สั่งการให้แล้วเสร็จ
รมว. กษ. ให้ข้อคิดเห็นและให้มีการดาเนินการ ดังนี้
1) ให้ พด. ปรับปรุงข้อมูล Agri – Map ให้ถูกต้องและทันสมัย กาหนดแล้วเสร็จภายใน
3 เดือนนับจากวันนี้ โดยเมื่อเริ่มปี 2560 กษ. จะประกาศว่า Agri – Map มีความทันสมัยและถูกต้อง พร้อม
นาไปใช้งาน และกาหนดให้มีการปรับปรุง Agri – Map ทุก 2 ปี
2) ในการปรับเปลี่ยนพื้นที่เพื่อลดพื้นที่ปลูกข้าว ให้ พด. วางแผนการดาเนินงานให้
สอดคล้องกับแผนบริหารจัดการข้าวของ กข. รวมทั้งการจัดเตรียมงบประมาณ
3) ให้ พด. ทบทวนระยะเวลาของแผนการขับเคลื่อนในพื้นที่ไม่เหมาะสม (
S3/N) ที่
กาหนด 10 ปี (2559 – 2568) ยาวเกินไป ขอให้ปรับแผนใหม่ให้เหมาะสม ในปี 2560 – 2561 โดย
พิจารณาหาจุความเร่งด่วนว่า ปี 2560 - 2561 ควรจะดาเนิน การเรื่องใด ในพื้นที่ได ซึ่งการดาเนินการเรื่องนี้
รวมถึงการดาเนินการในพื้นที่ของ ส.ป.ก. ด้วย
4) ให้ ส.ป.ก. พิจารณากาหนดพื้นที่ที่ยึดคืนมาว่าจะสามารถเชื่อมโยงนา Agri-Map มาใช้
ประโยชน์ได้อย่างไร เช่น ส่งเสริมการผลิตตามระบบแปลงใหญ่ในพื้นที่เหมาะสม นาระบบสหกรณ์ไปใช้เพื่อให้
เกิดความเข้มแข็งในระดับพื้นที่
5) ในการดาเนินการเรื่องแปลงใหญ่ ให้ กสส. นาสหกรณ์การเกษตรมาเป็นฐานในการ
ขับเคลื่อนด้วย เพื่อให้สหกรณ์มีความเข้มแข็ง
มติที่ประชุม

รับทราบและมอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดาเนินการตามข้อคิดเห็นของที่ประชุม

8
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องอื่นๆ
4.1 งานแสดงพืชสวนโลก International Horticultural Exposition : EXPO 2016
ANTALYA ณ สาธารณรัฐตุรกี
อธ.กสก. นาเสนอ VTR การจัดงาน EXPO 2016 ANTALYA เป็นงานมหกรรมพืชสวน
โลก จัดขึ้นที่เมือง อัลทาลยา สาธารณรัฐตุรกี ระหว่างวันที่ 23 เม.ย. – 30 ต.ค. 2559 เป็นงานแสดงพืชสวน
นานาชาติระดับ A1 ซึ่งได้รับการรับรองจากสานักงานจัดงานมหกรรมนานาชาติ ( BIE) และสมาคมพืชสวน
ระหว่างประเทศ ( AIPH) สาหรับการจัดงานในปีนี้ จัดขึ้นภายใต้หัวข้อ Flower and Children เพื่อให้เด็กมี
โอกาสเรียนรู้เกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ การพัฒนาที่ยั่งยืน กิจกรรมภายในงานประกอบด้วย การประชุม
วิชาการ การจัดแสดงนิทรรศการภายนอกและภายในอาคาร การจัดแสดงสวนนานาชาติ และการแสดงทาง
วัฒนธรรม โดยมีประเทศที่เข้าร่วมงาน จานวน 55 ประเทศ
สืบเนื่องจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศสาธารณรัฐตุรกี ได้เข้าพบ
นายกรัฐมนตรีของประเทศไทย โดยขอความร่วมมือจากประเทศไทยจัดสวนแบบสวนถาวรและยินดีดูแลสวน
ภายหลังเสร็จสิ้นงาน การร่วมกิจกรรมของประเทศไทยจึงเป็นการจัดสวนภายนอกอาคารแบบถาวร บนพื้นที่
510 ตรม. ดาเนินงานในรูปแบบ Team Thailand ร่วมกับ กรมศิลปากร การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
กระทรวงวัฒธรรม กระทรวงพาณิชย์ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง แนวคิดการจัดงานของประเทศไทย คือ
Growing Green Generations เพื่อสื่อถึงเด็กรุ่นใหม่ให้มีความคิดและตระหนักถึงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
สวนประเทศไทย ประกอบด้วย สวนไทยและศาลาไทย การออกแบบสวนไทยเป็นการ
นาเสนอวิถีชีวิตแบบไทยๆ ประกอบด้วย ศาลาไทย ซุ้ม 6 เหลี่ยม เรือนต้นไม้ และสวนเด็กเล่น ตกแต่งด้วยต้นไม้
ไทย เช่น เฟื่องฟ้า กล้วยไม้ ลีลาวดี ไทร และปทุมมา การก่อสร้างศาลาไทย เป็นศาลาไทยประยุกต์ชั้นเดียว
หน้ามุก พื้นที่ภายในจัดแสดงนิทรรศการและกิจกรรมของประเทศไทย มีข้อมูลประเทศไทยในด้านการเกษตร
การท่องเที่ยว ศิลปวัฒนธรรม แก่ผู้เข้าชมงาน โดยมีเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานประจาสวนประเทศไทยตลอดการจัด
งาน การจัดนิทรรศการสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์นี้เป็นนิทรรศการถาวร แบ่งออกเป็น 4 ส่วนหลัก คือ
นิทรรศการกล้วยไม้ นิทรรศการผลไม้ นิทรรศการผัก และนิทรรศการสมุนไพร นอกจากนี้ยังจัดนิทรรศการ
หมุนเวียนระหว่างการจัดงาน จานวน 8 ครั้ง
สาหรับกิจกรรมสัปดาห์ประเทศไทยซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 10 - 14 ก.ย. 2559 ภายใต้หัวข้อ
Thai Food and Culture จะมีพิธีเปิดงานในวันที่ 10 ก.ย. 2559 โดยมีการจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ
การแสดงสาธิตประกอบอาหารไทย การชิมผลไม้ สาธิตการใช้สมุนไพรไทย การสาธิตศิลปวัฒนธรรมไทย และ
การแสดงนาฏศิลป์ไทย เมื่อเสร็จสิ้นการจัดงานในนามรัฐบาลไทย จะมอบสวนประเทศไทยให้สาธารณรัฐตุรกี
ต่อไป เพื่อเป็นการเฉลิมฉลอง ครบรอบ 60 ปี ความสัมพันธ์ไทย - ตุรกีในปี 2561
มติที่ประชุม

รับทราบ

4.2 เกษตรแปลงใหญ่ เกษตรประชารัฐ
รมว. กษ. ให้นา VTR ที่นาเสนอต่อ ครม. เรื่อง เกษตรแปลงใหญ่ประชารัฐ มานาเสนอ
ต่อที่ประชุมผู้บริหาร โดยเนื้อหาที่สาคัญของ VTR สรุปได้ว่า เกษตรแปลงใหญ่ประชารัฐ รัฐบาลได้วางรากฐาน
ให้เกษตรกรมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ต้นทุนการเกษตรลดลง มีอาชีพทางการเกษตรที่สามารถเลี้ยงดูตนเองได้อย่าง
มั่นคง และยั่งยืน กษ. จึงได้จัดทาโครงการส่งเสริม ระบบการเกษตรแบบแปลงใหญ่ โดยมีเป้าหมายในการพัฒนา
เกษตรกร ให้เกิดการรวมกลุ่ม ร่วมคิด ร่วมทา ร่วมกันจัดหาปัจจัยการผลิตและ ร่วมผลิตจนถึง ร่วมกันจัดการ
การตลาด เพื่อนาไปสู่การลดต้นทุน การเพิ่มผลผลิต มีการผลิตสินค้าเกษตรที่มีคุณภาพ ซึ่งเป็นการเพิ่มโอกาส
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และขีดความสามารถในการแข่งขันของสินค้าเกษตร ภายใต้การสนับสนุนและบูรณาการของหน่วยงานภาครัฐฯ
หน่วยงานภาคีต่างๆ
กษ. มีเป้าหมายในการขับเคลื่อนแปลงใหญ่
ในปี 2559 จานวน 650 แปลง ปัจจุบันมี
จานวนแปลงที่เข้าสู่ระบบการส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่แล้ว จานวน 580 แปลง พื้นที่ 1.4 ล้านไร่
เกษตรกร จานวน 88,400 ราย ปัจจุบันผลสาเร็จของโครงการมีให้เห็นเป็นรูปธรรม เช่นแปลงใหญ่ข้าว อ.ห้วยทับ
ทัน จ.ศรีสะเกษ เกษตรกร จานวน 297 ราย พื้นที่จานวน 3 ,780 ไร่ มีจุดเด่น ในการบริหารจัดการใช้
เครื่องจักรกล ปรับเปลี่ยนวิธีการปลูกข้าวนาหว่านเป็นนาดาและนาหยอด โดยการสนับสนุนของ บ.สยามคูโบต้า
จากัด ปลงใหญ่มันสาปะหลัง อ.เสิงสาง จ.นครราชสีมา เกษตรกรจานวน 369 คน พื้นที่จานวน 10 ,000 ไร่
จุดเด่น มีการใช้ระบบน้าหยด เพื่อเพิ่มผลผลิตโดยได้รับการสนับสนุนการวางท่อเพื่อส่งน้าต้นทุน จากโรงงานแป้ง
มันเอี่ยมเฮงอุตสาหกรรมจากัด แปลงใหญ่โคนม อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี เกษตรกรจานวน 859 คน พื้นที่จานวน
10,928 ไร่ ขับเคลื่อนกิจกรรมแปลงใหญ่ โดยสหกรณ์ โคนมไทยมิลค์ จากัด ผ่านกิจกรรมการปลูกหญ้าเนเปีย
เพื่อผลิตอาหารสัตว์ โดยจัดทาโรงงานผลิตอาหารสัตว์คุณภาพดี ใช้เทคโนโลยีปรับเปลี่ยนวิธีการรีดนมดิบเป็น
ระบบปิดเพื่อให้ได้ผลิตผลที่สะอาดปลอดภัยในฟาร์มต้นแบบ 50 ฟาร์ม แปลงใหญ่ปลานิล อ.พานทอง และ
อ. พนัสนิคม จ.ชลบุรี เกษตรกรจานวน 300 คน พื้นที่จานวน 3 ,235 ไร่ เกษตรกรได้รวมกลุ่มจัดตั้งสหกรณ์
ทาให้เกิดความเข้มแข็งสามารถลดตันทุนการผลิต และพัฒนาการเลี้ยงปลานิลให้มีคุณภาพ
รมว. กษ. ให้หน่วยงาน กษ. ร่วมบูรณาการทางานร่วมกัน โดยในปี 2560 ขอให้ทุก
หน่วยงาน เร่งแก้ไขปัญหาที่คนในพื้นที่ยังไม่เข้าถึงข้อมูลหรือรับรู้แผนการขับเคลื่อนตามนโยบายที่สาคัญของ
กษ. รวมทั้งให้ขยายผลหรือสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพของเกษตรกรและสถาบันเกษตรกรในทุกกลุ่มสินค้า
เช่น ข้าว มันสาปะหลัง โคนม/ผลิตภัณฑ์น้านมดิบ เช่น สหกรณ์ไทยมิลค์
อธ. กสก. แสดงข้อคิดเห็นถึงปัญหาการขับเคลื่อนงานนโยบาย กษ. ในพื้นที่ที่ยังไม่สามารถ
ขับเคลื่อนไปได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ เกิดจากหลายสาเหตุ อาทิ จานวนแปลงและชนิดสินค้าที่มี
ค่อนข้างมากและมีความหลากหลาย การบริหารจัดการจึงแตกต่างกัน ความไม่พร้อมของข้อมูลที่ให้แก่เกษตรกร
ข้อจากัดและรูปแบบการบริหารจัดการของแต่ละจังหวัดที่จัดการต่างกัน เป็นต้น รวมทั้งได้รายงานถึงผลการ
ดาเนินการเรื่องสินเชื่อของ ธกส. โครงการแปลงใหญ่ ซึ่งขณะนี้ อยู่ระหว่างให้เกษตรกรเสนอโครงการขอสินเชื่อ
รมว. กษ. ขอให้ กสก. โดยเกษตรอาเภอและเกษตรจังหวัด รวมทั้ง Single Command ซึง่
ต้องบูรณาการ เร่งดาเนินการช่วยเหลือและสนับสนุนเกษตรกรในเรื่องการจัดทาเอกสารโครงการเสนอ ธกส.
เพื่อขอสินเชื่อ เนื่องจากเกษตรกรอาจมีข้อจากัดในเรื่องของการจัดเตรียมเอกสาร
มติที่ประชุม

รับทราบและมอบหมายให้ กสก. ดาเนินการตามข้อคิดเห็นของที่ประชุม

4.3 ข้อสั่งการ นรม. ใน
ที่ประชุม ครม. เมื่อวันที่ 30 ส.ค.2559
รมว. กษ. แจ้งข้อสั่งการของ นรม. ใน ครม. ดังนี้
1) ให้ทุกหน่วยงานส่งเสริมและสนับสนุนสมุนไพรไทย
2) ให้ทุกหน่วยงานส่งเสริมและรณรงค์ให้ข้าราชการการแต่งกายผ้าไทยและการนุ่งซิ่น
3) ให้ทุกหน่วยงานสนับสนุนและดาเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป ในการตรวจเยี่ยม
พื้นที่ของ นรม. ที่จังหวัดร้อยเอ็ด เช่น การพัฒนาด้านชลประทาน การปลูกพืชหลังนา การแปรรูปและพัฒนา
ผลผลิต เช่น ถั่ว เป็นต้น ทั้งนี้ รมว. กษ. ยกตัวอย่างของถั่วป่านทองที่มีความอร่อยมาก เป็นผลิตภัณฑ์ตาม
โครงการประชารัฐ ซึ่ง นรม. มีแนวคิดจะให้นาไปบริการบนเครื่องบิน ทั้งนี้ รมว. กษ. ให้ กสส. มาช่วยพัฒนา
ด้านบรรจุภัณฑ์
4) ให้ทุกหน่วยงานให้ความสาคัญกับทรัพย์สินทางปัญญา ให้มีการจัดทาแผน Road
Map เรื่องนี้
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5) การวิจัยพัฒนาด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม เป็นเพียงการสร้างต้นแบบ ขอให้
พัฒนาต่อยอดหรือนาไปใช้ประโยชน์ได้ในเชิงพาณิชย์ เช่น การวิจัยพัฒนาด้านเครื่องจักรกลการเกษตร ขอให้เร่ง
วิจัยและพัฒนา โดยใช้วัตถุดิบภายในประเทศ
6) งบประมาณปี 2560 ขอให้เร่งเบิกจ่ายการใช้เงินภายในไตรมาสแรก ถ้ามีการซื้อ
เครื่องจักรกลให้ซื้อของที่ผลิตภายในประเทศ และได้มาตรฐานตามที่ราชการกาหนด
7) ให้หน่วยงานที่ทางานใกล้ชิดกับเกษตรกรกร พิจารณาว่า สินค้าใดนาไปขึ้นทะเบียน
เป็นสินค้าบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) ให้ส่งเสริมเกษตรกรเพื่อดาเนินการผลิตให้ได้มาตรฐานและสร้างมูลค่าเพิ่ม
8) นรม. มีกาหนดเดินทางไปประชุมสุดยอดผู้นาอาเซียนที่ประเทศลาว ระหว่างวันที่
6 - 8 กันยายน 2559
9) ให้มีการจัดตั้งคณะกรรมการซื้อจ้าง ระดับกระทรวงและกรม โดยกาหนดให้มี
คณะกรรมการ 3 คณะ ได้แก่ (1) คณะกรรมการกาหนดความต้องการ (2) คณะกรรมการกาหนดมาตรฐาน
(TOR) (3) คณะกรรมการซื้อจ้าง
รมว. กษ. เสนอความเห็นว่า กษ. ควรมีการจัดทาแผนความต้องการในช่วงเวลา
5 ปี เช่น การจัดซื้ออุปกรณ์เครื่องมือในแต่ละปี มอบหมายให้ปลัด กษ. ดาเนินการในเรื่องนี้ และให้ สศก. เข้ามา
ช่วยในเรื่องการจัดทาแผนด้วย
10) ครม. อนุมัติเรื่องแปลงใหญ่ ให้มีการติดตามและประเมินผลการดาเนินงาน
ทุก 3 เดือน
11) มีประเด็นต่างชาติเข้ามาลงทุนทาการเกษตรในประเทศไทย ขอให้ระวัง
ผลกระทบอาจที่เกิดขึ้นกับภาคเกษตร ซึ่งขณะนี้เกิดผลกระทบต่อ สปป. ลาว ดังนั้น ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดย
กษ. กากับดูแลเรื่องนี้ ส่งเสริมให้เกิดการแข่งขันที่เป็นธรรมภายในประเทศ ให้เกษตรกรมีความเข้มแข็ง รวมทั้งให้
ตรวจสอบว่า จาเป็นต้องปรับแก้ไขกฎหมายเรื่องใด หรือไม่
12) นรม. ให้จัดทาโครงการจัดหาเครื่องมือทาการเกษตร เช่น รถไถ รถเกี่ยว
เครื่องอบ รมว. กษ. มอบหมายให้ปลัด กษ. ดาเนินการในเรื่องนี้ โดยขอให้เชื่อมโยงกับการดาเนินงานในแปลง
ใหญ่ ให้คิดรูปแบบการสนับสนุนและเสนอในนาม กษ.
13) เรื่องการให้จัดภูมิทัศน์สองฝั่งลาน้าเจ้าพระยาให้สวยงาม นรม. ตั้งใจจะผลักดัน
เรื่องนี้ต่อไป
14) ให้ทุกหน่วยงานจัดทาโครงการใหม่ที่ส่งผลประโยชน์ในวงกว้างกับเศรษฐกิจของ
ประเทศ และใช้งบประมาณไม่มาก ส่งให้ สศก. รวบรวมเสนอ รมว. กษ.
15) กองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร (กฟก.) ต้องรับดาเนินการเพื่อให้เกษตรกร
เข้าถึงและใช้ประโยชน์เงินจากกองทุน รอง นรม. พฃเอก ประวิตร กากับดูแล และ รมว. กษ. เป็นผู้รักษาการตาม
พรบ. กฟก. ทั้งนี้ ครม. ได้อนุมัติเงิน 3,000 ล้านบาท ซึ่งที่ผ่านมายังไม่ได้ใช้ เพราะปัญหาภายในองค์กร นรม.
ให้เร่งแก้ไขปัญหาโดยเร็ว
16) ให้ทุกหน่วยงานสร้างการรับรู้หรือสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับเศรษฐกิจของ
ประเทศ ขณะนี้รัฐบาลได้แก้ไขอะไรบ้างและประชาชนได้ประโยชน์อย่างไร โดยมีข้อมูลทางวิชาการสนับสนุน
ขอให้ทุกหน่วยงานไปสื่อสารสร้างความเข้าใจ
17) การเบิกจ่ายงบประมาณปี 2560 ขอให้เคร่งครัดดาเนินการตามกฎระเบียบ
และกติกา ทั้งนี้ รัฐบาลเข้มงวดในการกากับดูเรื่องนี้
4.4 ข้อสั่งการเพิ่มเติมจาก รมว. กษ.
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1) ในการเดินทางไปปฏิบัติราชการที่ประเทศรัสเซียและเกาหลีใต้ของ รมว. กษ. โดยมี
การลงนามความร่วมมือ (MOU) ในเรื่องต่างๆ ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตามและเร่งเดินหน้าต่อไป
2) การขับเคลื่อนนโยบายไปสูการปฏิบัติ โดยเฉพาะโครงการที่ ครม. อนุมัติงบประมาณ
แล้ว พบว่า ยังมีเกษตรกรจานวนมากยังไม่ได้รับทราบข้อมูลและข้อเท็จจริงที่ชัดเจน ดังนั้น ให้ทุกหน่วยงาน
รวมทั้ง Single Command ดูในสายงานตนเอง ข้าราชการ กษ. ทุกคนต้องรับรู้งานนโยบาย ต้องเร่งขับเคลื่อน
แผนงานตามนโยบายสาคัญของ กษ. และสร้างการรับรู้ในทุกรูปแบบ ให้ครอบคลุมทั้งระดับเจ้าหน้าที่
ผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่ และเกษตรกร เช่น การประชุมทางไกล ( Conference) โดยเฉพาะในเรื่องแปลงใหญ่
เพื่อให้มีความพร้อมที่จะขับเคลื่อนไปทั้งแผ่นดิน เช่น แปลงใหญ่ ตอนนี้มีเป้าหมาย 650 แปลง พื้นที่เพียง 14
ล้านไร่ จะต้องมีการขยายเพิ่มขึ้น ต้องกาหนดเป้าหมายว่า จะขยายปีละกี่เปอร์เซ็นต์ของพื้นที่เกษตรทั่วประเทศ
ควรกาหนดว่าแต่ละจังหวัดจะมีแปลงใหญ่กี่แปลง ถ้าเพิ่มจานวนแปลงใหญ่ให้เป็น 1,000 แปลงได้ไหม ให้ไป
พิจารณากัน
3) ให้ กยท. เร่งจัดทาข้อมูลข้อเท็จจริง
เพื่อเตรียมชี้แจงต่อสื่อมวลชน กรณีมี
ผู้ประกอบการเอกชน 2 ราย ประกาศงดรับซื้อยางพาราจากเกษตรกรในภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่ใช้
กรดซัลฟุลิกผสมในยางก้อนถ้วยหรือน้ายาง
4) เร่งเดินหน้าแก้ไขปัญหาในงานสาคัญที่ส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์ประเทศ/กษ. เช่น
มาตรการกากับดูแลเรื่องการลักลอบนาเข้าเนื้อสัตว์ เรื่อง IUU จะต้องวางแผนเดินหน้าอย่างชัดเจน เรื่อง
ผักตบชวา ทุกหน่วยงานต้องช่วยกันดูแลกาจัดผักตบชวา โดยไม่ต้องรอการสั่งการจากผู้บริหาร
ปิดประชุมเวลา 10.30 น.
นางสาวอุษา โทณผลิน
ผู้อานวยการส่วนนโยบายและแผนพัฒนาระบบโลจิสติกส์
ด้านการเกษตร กองนโยบายและแผนพัฒนาการเกษตร
ผูจ้ ดรายงานการประชุม

นางสาวจริยา สุทธิไชยา
รองเลขาธิการสานักงานเศรษฐกิจการเกษตร
ผูต้ รวจรายงานการประชุม

