สรุปบันทึกชวยจํา/ขอสั่งการ รมว.กษ.
การประชุมผูบริหารระดับสูง กระทรวงเกษตรและสหกรณ ครั้งที่5 /2560
วันพุธที่ 2พฤศจิกายน2559 ณ หองประชุม134 - 135 กระทรวงเกษตรและสหกรณ
หนวยงาน
ระยะเวลาการ
แนวทาง/วิธีการ
รับผิดชอบ/
ผูสั่งการ
ขอสั่งการ/นโยบาย
ดําเนินงาน
ปฏิบัติ
รมว.กษ. ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องอื่นๆ
4.2 แผนการเพาะปลูกพืชฤดูแลงนโยบายและ
สบอ. และ
ปงบประมาณ 1. ดําเนินการประชุมรวมระหวางกรม
มาตรการการเพาะปลูกพืชฤดูแลงป 2559/60
สชป.1-17
พ.ศ. 2560 สงเสริมการเกษตร กรมพัฒนาที่ดิน
กรมการขาว และกรมชลประทานเพื่อวาง
แผนการเพาะปลูกพืชฤดูแลง

4.3 รายงานสถานการณน้ํา
2. ใหชป.สั่งการไปยังชลประทานจังหวัดหรือ
ชลประทานเขตในทุกพื้นที่ ใหมีการตรวจแนวคันกั้น
น้ํากอนเขาหนาฝน หากพบวาคันกั้นน้ําไมแข็งแรง
ตองรายงานหนวยงานที่รับผิดชอบในจังหวัดใหทํา
การปรับปรุงซอมแซม และเก็บหลักฐานไววา ชป.ได
แจงเตือนแลว เพื่อไมใหเกิดปญหาเหมือนจังหวัด
เพชรบุรี โดยขอใหมีการสั่งการไปทุกพื้นที่ทั่วประเทศ

2. ดําเนินการประชุมคณะกรรมการ
ปองกันและแกไขปญหาภัยพิบัติดาน
การเกษตรเพื่อกําหนดแผนการเพาะปลูก
พืชฤดูแลง นโยบายและมาตรการการ
เพาะปลูกพืชฤดูแลงป 2559/60
สบอ. และ
สชป. 14-17

ปงบประมาณ มอบหมายให สชป. 14-17 ตรวจสอบ
พ.ศ. 2560 สภาพความพรอมใชงานของอาคาร
ชลประทาน

1

ผลการดําเนินงาน
1. ผลการประชุมเมื่อวันที่ 3 พ.ย. 59
กรมสงเสริมการเกษตร กรมพัฒนาที่ดิน
กรมการขาวจะกําหนดเปาหมาย วางแผน
เรื่องการเพาะปลูก โดยกรมชลประทาน
สนับสนุนน้ําตามแผนที่กําหนดไว
2. รมว.กษ. กําหนดประชุม
คณะกรรมการปองกันและแกไขปญหา
ภัยพิบัติดานการเกษตร ครั้งที่ 1/2559
วันที่ 21 พ.ย. 59 ณ หองประชุม 134135 กระทรวงเกษตรและสหกรณ
สบอ.มีบันทึกที่ Eสบอ 338/2559
ลงวันที่ 2 พ.ย. 59 ให สชป. 14-17
ดําเนินการดังนี้
1. ตรวจสอบสภาพความพรอมใชงาน
ของอาคารชลประทาน ระบบสงน้ํา
ระบบระบายน้ํา คันกั้นน้ําใหสามารถใช
งานไดอยางมีประสิทธิภาพ
2. เตรียมความพรอมของเครื่องจักร
เครื่องมือ เครื่องสูบน้ําเคลื่อนที่ เครื่อง

ผูสั่งการ

ขอสั่งการ/นโยบาย

4.5 ความกาวหนาโครงการสงเสริมการเกษตรทฤษฎี
ใหมและเกษตรผสมผสานของชป. จํานวน 76จังหวัด

หนวยงาน
รับผิดชอบ/
ปฏิบัติ

สบอ. และ
สชป. 1-17

4.6 เรื่องที่ รมว.กษ. สั่งการเพิ่มเติม
4. ใหทุกหนวยงานที่เกี่ยวของ ติดตามสถานการณฝน
ที่จะเริ่มเคลื่อนลงไปตกทางภาคใต ใหหนวยงานใน
สบอ. และ
พื้นที่ติดตามสถานการณ และเตรียมการชวยเหลือ
สชป. 1-17
เกษตรกรในสถานการณที่อาจจะเกิดขึ้น เชน น้ําทวม
ดินถลม เปนตน
8. ใหทุกหนวยงาน กษ. หาแนวทางการชวยเหลือ
เกษตรกร และสรางความสัมพันธ ที่ดีกับเกษตรกร
สบค. และ
ซึ่งสามารถดําเนินการไดในหลายมิติ เชน การจัด
สํานัก/กอง/
กิจกรรมชวยซื้อขาวจากชาวนา การใหหนวยงานใน
กลุม/ศูนย
พื้นที่เยี่ยมเยียนพบปะเกษตรกร เปนตน
(กรมชลประทาน
สามเสน)

ระยะเวลาการ
ดําเนินงาน

แนวทาง/วิธีการ

ผลการดําเนินงาน

ผลักดันน้ํา ใหสามารถชวยเหลือไดทันที
เมื่อเกิดปญหาน้ําทวม
3. ตรวจสอบความพรอมใชงานของ
ระบบปองกันน้ําทวมของหนวยงานอื่น
ทั้งจังหวัด เทศบาล องคกรปกครองสวน
ทองถิ่น หากพบวามีปญหาใหทําหนังสือ
แจงหนวยงานที่รับผิดชอบใหเรงซอมแซม
ปรับปรุง
ปงบประมาณ ดําเนินการรวบรวมขอมูลความกาวหนา สบอ.กําลังดําเนินการรวบรวมขอมูลการ
พ.ศ. 2560 การดําเนินงานโครงการสงเสริมการเกษตร ดําเนินโครงการสงเสริมการเกษตรทฤษฎี
ใหมและเกษตรผสมผสานจาก
ทฤษฎีใหมและเกษตรผสมผสาน
สชป. 1-17
ปงบประมาณ ดําเนินการติดตามสถานการณน้ําฝนราย
พ.ศ. 2560 3 ชั่วโมง ของกรมอุตุนิยมวิทยา ผานศูนย
ประมวลวิเคราะหสถานการณน้ํา เพื่อ
กําหนดแนวทางบริหารจัดการน้ํา

อธช. สั่งการผาน รธบ. โดย ผส.บอ.
ดําเนินการประสานขอมูล เพื่อใหการ
บริหารจัดการน้ําสอดคลองกับ
สถานการณฝน

ปงบประมาณ ดําเนินโครงการจําหนายขาวสารตาม
พ.ศ. 2560 มาตรการชวยเหลือชาวนา

กรมชลประทาน สามเสน จัดตั้งจุด
จําหนายขาวสาร ณ บริเวณหนาอาคาร
ฝายวิชาการในเดือน พ.ย. 59 ทุกวัน(เวน
วันหยุดราชการ) ทั้งนี้ สบค. ไดมีบันทึกที่
สบค 2267 ลงวันที่ 8 พ.ย.59 ขอ
ความรวมมือใหสํานัก/กอง/กลุม/ศูนย

2

ผูสั่งการ

ขอสั่งการ/นโยบาย

หนวยงาน
รับผิดชอบ/
ปฏิบัติ

ระยะเวลาการ
ดําเนินงาน

แนวทาง/วิธีการ

ผลการดําเนินงาน
(กรมชลประทาน สามเสน) จัดสง
เจาหนาที่มาชวยจําหนายขาวสารตามวัน
และเวลาดังกลาว

ผูรายงาน1. นายพรชัย ศรีแตงทอง2. นางจิราพร บูรณัติ3. นายธนะศักดิ์ โยเซฟ4. นางสาวรวิสรา รูปสวย
สวนวิเคราะหนโยบาย กองแผนงาน โทร. 2631
8พฤศจิกายน 2559

3

รายงานการประชุมผูบริหารระดับสูงกระทรวงเกษตรและสหกรณ
ครั้งที่ 5/2560
วันพุธที่ 2 พฤศจิกายน 2559 เวลา 09.00 น.
หองประชุม 134 - 135 ชั้น 3 กระทรวงเกษตรและสหกรณ
--------------------------------------------ฝายการเมือง
1

พลเอก ฉัตรชัย สาริกัลยะ

รัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ

2

นายอํานวย ปะติเส

ที่ปรึกษารัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ

3

พลเอกปฐมพงศ ประถมภัฏ

ผูชวยรัฐมนตรีประจํากระทรวงเกษตรและสหกรณ

4

นางจินตนา ชัยยวรรณาการ

ผูชวยรัฐมนตรีประจํากระทรวงเกษตรและสหกรณ

5

พลเอก ประสาท สุขเกษตร

เลขานุการรัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ

6

นายปรีชา ใครครวญ

คณะทํางาน รมว.กษ.

สวนราชการรัฐวิสาหกิจ และองคการมหาชน
7

นายธนิตยเอนกวิทย

รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ

8

นายนําชัย พรหมมีชัย

รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ

9

นายสุรพงษเจียสกุล

รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ

10

นายสัญชัย เกตุวรชัย

อธิบดีกรมชลประทาน

11

นายสุรสีห กิตติมณฑล

อธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตร

12

นายสุรเดช เตียวตระกูล

อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน

13

นายสมปอง อินทรทอง

เลขาธิการสํานักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

14

นายอนันต สุวรรณรัตน

อธิบดีกรมการขาว

นางอุมาพรพิมลบุตร

รองอธิบดีกรมประมง

นายอภัย สุทธิสังข

อธิบดีกรมปศุสัตว

17

นายสุวิทยชัยเกียรติยศ

อธิบดีกรมวิชาการเกษตร

18

นางสุดารัตน วัชรคุปต เหลาวิชยา อธิบดีกรมหมอนไหม

19

นายสมชาย ชาญณรงคกุล

อธิบดีกรมสงเสริมการเกษตร

20

นายวิณะโรจน ทรัพยสงสุข

อธิบดีกรมสงเสริมสหกรณ

21

นางบริสุทธิ์ เปรมประพันธ

อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ

นางสาวดุจเดือน ศศะนาวิน

เลขาธิการสํานักงานมาตรฐานสินคาเกษตรและอาหารแหงชาติ

15
16

22

4

4

4
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23

นางสาวจริยา สุทธิไชยา

เลขาธิการสํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร

24

นายสุรจิตตอินทรชิต

หัวหนาผูตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ

25

นายสุรพลจารุพงศ

ผูตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ

26

นายปริญญา เพ็งสมบัติ

ผูตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ

27

วาที่ ร.ต.ไพเจน มากสุวรรณ

ผูตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ

28

นายโอภาส ทองยงค

ผูตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ

29

นายดิเรก ตนพยอม

ผูตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ

30

นายสุวรรณ บูราพรนุสรณ

ผูตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ

31

นางสาวจูอะดี พงศมณีรัตน

ผูตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ

32

นายประยวน พันธสวัสดิ์

ผูตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ

33

นายเสนอ ชูจันทร

ผูตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ

34

นายคณิต ลิขิตวิทยาวุฒิ

ผูตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ

35

นายรัตนะ สวามีชัย

รองโฆษกกระทรวงเกษตรและสหกรณ

36

นายระพีภัทรจันทรศรีวงศ

รองโฆษกกระทรวงเกษตรและสหกรณ

37
38

นายกมลวิศว แกวแฝก
นายณรงคฤทธิ์ วงศสุวรรณ

ผูอํานวยการองคการตลาดเพื่อเกษตรกร
ผูอํานวยการองคการสงเสริมกิจการโคนมแหงประเทศไทย

39

นางพรรณพิมล ชัญญานุวัตร

ผูอํานวยการสํานักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร

40

นางจารุรัฐจงพุฒิศิริ

ผูอํานวยการสํานักงานพิพิธภัณฑเกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ

41

นายธีธัช สุขสะอาด

ผูวาการการยางแหงประเทศไทย

42

นายมานพ กาญจนบุรางกูร

ผูอํานวยองคการสะพานปลา

43

นายอินทร มาสุวรรณ

แทนผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง

4

เริ่มประชุมเวลา 09.00 น.
รัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ(พลเอก ฉัตรชัย สาริกัลยะ)เปนประธานการประชุม
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจงที่ประชุมทราบ
ไมมี ขอให ลธก.สศก. นําเสนอวาระการประชุมตามลําดับตอไป
มติที่ประชุม รับทราบ
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ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องเพื่อทราบ
2559

2.1 การรับรองรายงานการประชุมผูบริหาร กษ. ครั้งที่ 4/2560เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม
ลธก. สศก. แจงที่ประชุม ซึ่งที่ประชุมรับทราบ โดยไมมีขอแกไข

มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุม
2.2 ผลการดําเนินงานกิจกรรมแสดงความจงรักภักดีและถวายความอาลัยแด
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยใหบริการยอมผาสีดํา และแจกโบวสีดําฟรีแก
ประชาชนตลอดเดือนตุลาคม 2559
อธ.มม. นําเสนอผลการดําเนินงานโครงการแสดงความสํานึกในพระมหากรุณาธิคุณ
พอหลวงของแผนดิน โดยมีการจัดกิจกรรมใหบริการยอมผาสีดําและบริการแจกโบวสีดําแกประชาชน ตั้งแต
วันที่ 20 -31 ตุลาคม 2559 เพื่อถวายเปนพระราชกุศลแดพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
ซึ่งการจัดงานมีผูมาขอรับบริการยอมผา จํานวน 10,827 ราย ผาที่ยอมจํานวน 37,981 ชิ้น และมีการแจก
โบวสีดําใหกับประชาชน จํานวนมากวา 100,000 ชิ้น ซึ่งจะมีการนําสวนที่เหลือไปแจกที่ทองสนามหลวงดวย
กิจกรรมดังกลาวไดรับความรวมมือในการดําเนินงาน จากภาคราชการ สถาบันการศึกษาภาคประชาชน
ภาคเอกชน และสถาบันการศึกษาโดยกลุมแมบานและประชาชน ที่เขารวมกิจกรรม ไดรับความรูใน
กระบวนการยอมผา สามารถนําความรูที่ไดจากกิจกรรมนี้ไปพัฒนาสรางรายไดใหตนเองได
หน.ผตร. (นายสุรจิตตอินทรชิต) รายงานวา ตามที่ปลัด กษ. ไดมอบหมายใหเขารวม
การประชุม ศูนยบัญชาการติดตามสถานการณ (ศตส.) เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2559 ที่ประชุมไดมอบหมายให
ทุกหนวยงานรายงานกิจกรรมแสดงความจงรักภักดีและถวายความอาลัยแดพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา
ภูมิพลอดุลยเดชไปยัง ศตส. จึงไดทําหนังสือแจงไปยังหนวยงานของ กษ. เพื่อจะไดรวบรวมจัดสงรายงานให
ศตส. ทราบตอไป
รมว.กษ. ใหขอคิดเห็นและขอสั่งการเพิ่มเติมดังนี้
1. การยอมผาใหกับประชาชนตองมีมาตรฐานในการยอมตามหลักวิชาการ ใหมี
คุณภาพที่ดี รวมถึงคํานึงถึงผลกระทบตอสิ่งแวดลอมเชน การบําบัดน้ําเสียที่เกิดจากการยอมผากอนการทิ้ง
2. ใหหนวยงานที่เกี่ยวของในการดําเนินกิจกรรมแสดงความจงรักภักดีและถวาย
ความอาลัยแดพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช สรุปและรายงานผลการดําเนินกิจกรรม
ภาพรวมของ กษ. ทุกสัปดาห เพื่อรายงานให ศตส.ทราบ โดยมอบหมายรองปลัดสุรพงษ
3. การจัดเตนทบริการประชาชนของ กษ. บริเวณทองสนามหลวง ขอใหเนนเรื่อง
ความสะอาด และใหมีขาราชการระดับสูงของหนวยงานหมุนเวียนกันเขารวมใหบริการประชาชน เพื่อให
ประชาชนเห็นความตั้งใจของ กษ. ในการดูแลพี่นองประชาชน
มติที่ประชุม

รับทราบ และใหหนวยงานที่เกี่ยวของดําเนินการตามขอสั่งการของรมว.กษ.
2.3 ศูนยสวัสดิภาพและธรรมาภิบาลแรงงานประมงสงขลา

ผอ. อสป. นําเสนอการดําเนินงานศูนยสวัสดิภาพและธรรมาภิบาลแรงงานประมง
สงขลา ซึ่งมีเปาหมายในเรื่องมนุษยธรรมการคุมครองแรงงานประมงและบุตรหลานชาวประมงที่เขามา
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ประกอบอาชีพประมงและธุรกิจประมง โดยมีวัตถุประสงค ไดแก 1) สรางความเขมแข็งและเครือขายการ
ใหบริการชวยเหลือผูเสี่ยงตกเปนเหยื่อคามนุษย 2) เปนศูนยดูแลพยาบาลและคัดกรองโรคเบื้องตนแกกลุม
แรงงานประมง 3) เปนศูนยเรียนรู อบรม สงเสริมอาชีพแกผูปกครองและบุตรแรงงานตางดาว 4) เปนศูนยการ
เรียนของบุตรแรงงานตางดาวกอนเขารับการศึกษา ซึ่งกลุมวิชาที่สอน ไดแก ภาษาไทย และคณิตศาสตร
เบื้องตน 5) เปนกลไกลขับเคลื่อนนโยบายการปองกันการคามนุษย 6) สรางสภาพแวดลอมที่เอื้อตอการ
ใหบริการคุมครอง ชวยเหลือผูเสี่ยงตกเปนเหยื่อคามนุษย ซึ่งกลุมเปาหมายของศูนยฯ ไดแก บุตรหลานแรงงาน
ประมง ลูกเรือประมง แรงงานที่เสี่ยงตอการคามนุษย และแรงงานเด็ก ทั้งนี้ ศูนยฯ เกิดจากการประสานความ
รวมมือระหวางองคการสะพานปลา บริษัทเจริญโภคภัณฑอาหาร จํากัด (มหาชน) กรมสวัสดิการและคุมครอง
แรงงาน สมาคมวางแผนครอบครัวแหงประเทศไทย และศูนยอภิบาลผูเดินทางทางทะเล ( Stella Maris
Songkla) โดยมีการลงนามในบันทึกขอตกลง เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2559
มติที่ประชุม

รับทราบ และให อสป. ดําเนินการตอไป

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง
3.1 แผนปฏิบัติงานประจําป 2560 ของกรมการขาว
อธ.กข. นําเสนอแผนการดําเนินงานที่สําคัญของ กข. ในปงบประมาณ 2560 ซึ่งจะ
มีการตอยอดจากนโยบายของ รมว.กษ. ในป 2559 ซึ่งเปนปแหงการลดตนทุน และเพิ่มโอกาสในการแขงขัน
โดยในปงบประมาณ 2560 กข. จะดําเนินงานตามนโยบาย 3 เรื่องสําคัญ ไดแก 1) ศพก. 882 ศูนย 2) แปลง
ใหญ 650 แปลง และ3)Agri-Map รวมถึงแผนการผลิตและการตลาดขาวครบวงจร โดยมีรายละเอียดัดงนี้
1.ศพก. 882 ศูนย กข. จะปรับโครงสรางศูนยขาวชุมชน 1,650 ศูนย ที่ไดจัดตั้ง
เปนเครือขายเชื่อมโยงกับศูนยวิจัยขาว และศูนยเมล็ดพันธุขาว โดยจะสงเสริมใหศูนยขาวชุมชนเปนศูนย
เครือขายของศพก.
2. แปลงใหญ ในป 2559 มีแปลงใหญขาว 381 แปลง สวนใหญจะเนนเรื่องการลด
ตนทุน เพิ่มประสิทธิภาพการผลิต ยังขาดการสรางความเขาใจในแนวคิดเรื่องแปลงใหญ รวมทั้งยังมีในปญหา
เรื่องการพัฒนาดานการบริหารจัดการ และการเชื่อมโยงตลาด ดังนั้น ในป 2560 กข. จึงจะสรางความเขาใจ
ในแนวคิดเรื่องแปลงใหญใหแกเจาหนาที่ และจะสนับสนุนการทําแปลงใหญ (ขาว) ในรูปแบบประชารัฐใหมากขึ้น
รวมถึงจะชวยเหลือเกษตรกรในการทํา Business-Plan เพื่อประกอบการพิจารณาตามเงื่อนไขการใหสินเชื่อ
ของ ธ.ก.ส. ทั้งนี้ ในป 2559 ธ.ก.ส. ไดพิจารณาอนุมัติสินเชื่อไปเพียง 8 แปลง จากแปลงที่ยื่นขอรับสนับสนุน
ทั้งสิ้น 76 แปลง (มีแปลงที่มีศักยภาพในการดําเนินการเพียง 56 แปลง) เนื่องจากขาดการทํา Business- Plan
ตามเงื่อนไขของ ธ.ก.ส.
3.Agri-Map โดยกข.ไดประสานกับ พด. ในการพิจารณาทบทวนพื้นที่ไมเหมาะสม
ของขาว (N ขาว) จากเดิม 11 ลานไร ไดแยกพื้นที่ออกเปนพื้นที่ที่สามารถปลูกขาวหอมกับขาวเหนียวได จึเงหลือ
พื้นที่ N ขาวที่ไมเหมาะสมจริงๆ อยูประมาณ 8 ลานไร ซึ่งจะเปนพื้นที่เปาหมายในการปรับเปลี่ยนไปทํา
กิจกรรมเกษตรอื่นๆ ในปงบประมาณ 2560นอกจากนี้จะมีการดําเนินงาน
Zoning by Agri-Map ตามชนิดกลุมขาว
เชนขาวหอมมะลิ ขาวหอมปทุม ขาวขาว ขาวเหนียวใหเกิดเปนรูปธรรม
4. แผนการผลิตและการตลาดขาวครบวงจร ในป 2559 ไดมีการบูรณาการรวมกัน
4 กระทรวง ภายใต คณะอนุกรรมการกํากับติดตามแผนการผลิตและการตลาดข าวครบวงจร ซึ่งในป 2560
กษ.จะตองเพิ่มบทบาทการกําหนดแผนงานในแตละชวง ไดแก 1) ชวงกําหนดอุปสงค-อุปทาน 2) ชวงการผลิต
3) ชวงการเก็บเกี่ยว/หลังเก็บเกี่ยว 4) ชวงการตลาดภายในประเทศ และ 5) ชวงการตลาดตางประเทศเพื่อ
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ประกอบการวางแผนการผลิต การตลาดขาวครบวงจร โดยจะพิจารณาใหความสําคัญในเรื่องขอมูลดาน
การตลาด เพื่อการกําหนดอุปสงค-อุปทานขาวของป 2560/61 ใหมีความสมดุลมากขึ้น ซึ่งตองมีการปรับ
เปาหมายผลผลิตขาวเปน 28 ลานตัน เพื่อใหมีความสอดคลองกับเปาหมายของ สศก. โดยอนาคตอาจมีการ
แตงตั้งคณะทํางานดานขอมูลขาว เพื่อจัดทําขอมูลดานการผลิตขาวของ กษ.ใหมีความเปนเอกภาพ
หน.ผตร. (นายสุรจิตตอินทรชิต) ไดรายงานเพิ่มเติมวา จากผลการตรวจราชการ
เมื่อป
ที่ผานมา พบวาแผนการผลิตขาวฯ ในเรื่องอุปสงค-อุปทานของประเทศ มีความชัดเจน แตแผนในระดับจังหวัดซึ่ง
เปนหนวยปฏิบัติงาน ยังขาดความสอดคลองเนื่องจากขาดการบูรณาการระหวางสวนกลางกับระดับจังหวัด
และขาดเจาภาพหลักในการดําเนินงาน ซึ่งตองมีการปรับปรุงตั้งแตเรื่องของการกําหนดเปาหมาย ปริมาณการผลิต
การตลาดรวมกันกับทางจังหวัดใหชัดเจนมากขึ้น
ผูชวยรัฐมนตรีประจํากระทรวงเกษตรและสหกรณ (นางจินตนา ชัยยวรรณาการ) ให
ความเห็นวา ในปนี้ กษ. ควรกําหนดจํานวนพื้นที่เพาะปลูก และปริมาณผลผลิตใหชัดเจน เพื่อใชประกอบใน
การกําหนดแผนการผลิตขาวฯ ของประเทศใหเสร็จ ภายในเดือนมกราคม 2560 เพื่อใหทันตอระยะเวลาการ
วางแผนสําหรับการเพาะปลูกในฤดูกาลถัดไป ซึ่งจะตองมีการบูรณาการ เพื่อจัดทําแผนและกระบวนการ
ปฏิบัติงานในระดับจังหวัดใหมีความสอดคลองกับแผนการผลิตขาวฯ ของประเทศมากขึ้น ทั้งนี้ กข. กสก. และ
สศก. ควรปรับปรุงขอมูลที่จะใชในการวางแผนใหมีความเปนเอกภาพรวมกัน
อธ.กสก. รายงานวา การจัดทําขอมูลในปนี้ จะมีความชัดเจนมากขึ้น เนื่องจากไดสั่งการ
ใหเจาหนาที่สงเสริมการเกษตรในพื้นที่ ดําเนินการวาดขอบเขตแปลงเพาะปลูกเปนรายแปลง และไดประสาน
ขอมูลจากกรมที่ดินมาใชในการจัดทําขอมูลเกษตรกร ไมใชเฉพาะการเก็บขอมูลที่ไดจากการขึ้นทะเบียน
เกษตรกรเทานั้น ขอมูลจึงนาจะมีความแมนยํามากขึ้น สําหรับเรื่องของการอนุมัติสินเชื่อจาก ธ.ก.ส. ของแปลง
ใหญ ขอมูลเมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2559 ไดมีการอนุมัติวงเงินไปเพียง 53 ลานบาท จากเปาหมาย 4,000
ลานบาท ซึ่งถือวามีความลาชามาก เนื่องจากเกษตรกรขาด Business-Plan (แผนธุรกิจของกลุมแปลงใหญ)
Individual Farming Production (แผนธุรกิจรายบุคคล) ตามเงื่อนไขของ ธ.ก.ส. จึงทําใหการอนุมัติใหสินเชื่อ
ลวงเลยชวงฤดูทํานาไปแลว ดังนั้น ในปงบประมาณ 2560 จะมีการแกไขปญหาดังกลาว โดยจะเจรจากับ ธ.ก.ส.
เพื่อปรับเงื่อนไขใหสามารถอนุมัติสินเชื่อไดรวดเร็วขึ้น หากไมสามารถอนุมัติเปนกลุมก็ใหอนุมัติเปนรายบุคคล
รมว.กษ. ไดมอบแนวทางในการดําเนินงานเพิ่มเติม ดังนี้
1. แผนการดําเนินงานของ กข. สอดรับกับเปาหมายการปฏิรูปประเทศ แตควรให
ความสําคัญในกําหนดแผนงานใหทันกับระยะเวลาการเพาะปลูก โดยแผนการผลิตขาวครบวงจร ควรมีการ
ประชุมหารือเปนระยะ เพื่อติดตามและปรับเปลี่ยนแผนงานใหทันตอสถานการณ ปจจุบันผลผลิตขาวมีปริมาณ
มากกวาที่ไดประมาณการไว เนื่องจากการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ สงผลใหผลผลิตตอไรเพิ่มสูงขึ้น โดยมี
พื้นที่เพาะปลูกเทาเดิม ทําใหเกิดปญหาราคาตกต่ํา ชี้ใหเห็นวา จําเปนตองปรับแผนขาวครบวงจรเปนระยะ ดัง
นั้นกษ.ควรบูรณาการการทํางานรวมกันโดยตองมีการตรวจสอบขอมูลในทุกดาน ทั้งดานปริมาณและ ดานราคา
อาจตองอาศัยวิธีการแกปญหาอื่นๆ เพิ่มเติม เชน การหาตลาดขาวเพิ่ม การชะลอการระบายขาวสูตลาด เพื่อ
สามารถแกไขปญหาไดทันเวลากวานี้
2. ให สศก. กข. และ กสก. หารือรวมกัน เพื่อกําหนดอุปสงค-อุปทานขาว และขอให
หนวยงานตางๆ นําปญหาและขอผิดพลาดจากปกอนมาวางแผนปองกันปญหาในป 2560
ทั้งนี้ รมว.กษ. ไดเสนอเรื่องที่ นรม. ไดแจงมาวามีผูเขียนบทความ ซึ่งเปนขอเท็จจริง
เกี่ยวกับ วิธีการขายขาวของเกษตรกรใหกับโรงสีขาว ซึ่งโรงสีขาวจะมีการตกลงกันเองวาใครจะรับซื้อขาวของ
เกษตรกรในพื้นที่ใด และจะไมรับซื้อขาวของเกษตรกรที่อยูนอกพื้นที่ตามที่ตกลงกันไว เกษตรกรจึงไมสามารถ
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ขายขาวใหแกโรงสีขาวที่ใหราคาดีกวา นอกจากนี้เกษตรกรไดพึ่งพาโรงสีในการกูยืมเงินมาใชในการซื้อปจจัย
การผลิต จึงจําเปนตองขายขาวใชหนี้คืนใหโรงสีโดยไมมีทางเลือก เรื่องนี้จึงเปนเรื่องที่ กษ.ตองแกไขปญหา โดย
ใชวิธีการของสหกรณ การทําแปลงใหญ รวมถึงการปรับแกไขกฎหมายที่เกี่ยวของตางๆ
ที่ปรึกษา รมว.กษ. (นายอํานวย ปะติเส) ใหความเห็นวา เรื่องดังกลาวเปนเรื่องจริงที่
เกิดกับเกษตรกร เกษตรกรจะตองขายขาวใหโรงสี เนื่องจากไปยืมเงินมาซื้อปจจัยการผลิต โดยเปนชองทางที่
งายและไดเงินเร็ว แตกตางจากระบบการปลอยสินเชื่อของ ธ.ก.ส.ที่ไมไดอํานวยความสะดวกแกเกษตรกร
เทากับนายทุนหรือโรงสีขาวที่อยูในพื้นที่ สงผลใหกลไกตลาดทั้งหมด อยูที่นายทุน วิธีแกไขปญหา คือตองสนับสนุน
ใหเกิดการรวมกลุมของเกษตรกรในรูปแบบสหกรณ ที่มีการจัดระบบทั้งการขายปจจัยการผลิต การรับซื้อผลผลิต
จากสมาชิกเกษตรกร และการเขาถึงแหลงเงินทุน ดอกเบี้ยต่ําได
รมว.กษ. ไดใหเสนอแนวทางการแกไขปญหาดังกลาว ดังนี้
1. การแกไขปญหาดังกลาว ตองใชหลายวิธีประกอบกัน ไมวาจะเปนการดําเนินงาน
โครงการสงเสริมเกษตรทฤษฎีใหมและเกษตรผสมผสาน การสรางศักยภาพและความเขมแข็งใหแกสหกรณ
รวมกับการดําเนินงานเรื่องแปลงใหญ ที่เนนการรวมตัวกัน เพื่อบริหารจัดการสินคาเกษตรใหมีประสิทธิภาพ
ยิ่งขึ้น สงผลใหเกษตรกรมีอํานาจตอรองมากขึ้น ตลอดจนสามารถตอยอดพัฒนาเกษตรกรไปสูการเปนนักธุรกิจ
ที่มีการรวมตัวกันในรูปแบบแปลงใหญได
2.มอบหมายเลขาธิการ สศก. ใหเรงดําเนินการจัดตั้ง Dream Teamที่เปนขาราชการ
รุนใหมจากหนวยงานของ กษ. ในการจัดทํา ขอเสนอแนะในการแกไขปญหาที่เกิดขึ้นใหรอบดาน เพื่อให
เกษตรกรสามารถพึ่งพาตนเองไดและมีความเขาใจในหลักเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระปรมินทร
มหาภูมิพลอดุลยเดช โดยเสนอเปนแผนงานในภาพรวมที่ภาครัฐจะสนับสนุนแนวทางตางๆ เพื่อลดปญหา และ
สงเสริมการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตการตลาดควบคูกัน โดยนําเสนอใหผูทรงคุณวุฒิพิจารณากลั่นกรอง
แนวทางที่เสนอมา ซึ่ง ที่ผานมามีการทํางานเปนชิ้นๆ จะตองเอาแตละชิ้นมาตอกันใหเปนภาพใหญ เพื่อรวมกัน
แกปญหา เนื่องจากการแกปญหาตองอาศัยหลายๆ ทาง ตองมีแผนในระยะ 3-5 ป เพราะการแกปญหาอาจไม
เสร็จในปเดียว
มติที่ประชุม รับทราบ และใหหนวยงานที่เกี่ยวของนําขอสั่งการของ รมว.กษ. ไปพิจารณาดําเนินการ
ตอไป
3.2การยกระดับตลาดยางใหเปนตลาดยาง Good Manufacturing Practice (GMP)
และการอกใบรับรองมาตรฐานยางพาราในประเทศ
ผูวาการ กยท. นําเสนอการยกระดับคุณภาพยาง โดยชี้แจงวา ใน 2-3 สัปดาหที่ผาน
มา ราคายางปรับตัวสูงขึ้นอยางตอเนื่อง เนื่องจากฝนตกชุกทางภาคใต สงผลใหปริมาณยางมีจํานวนลดลง
ประกอบกับจีนมีความตองการใชยางสูงขึ้น ซึ่งเปนผลจากการเติบโตจากภาคการผลิตในชวงเดือนตุลาคมที่ผาน
มา รวมถึงนโยบายตางๆของ กษ. เพื่อยกระดับราคายาง เชน การสงเสริมการใชยางในประเทศ การยกระดับ
คุณภาพยาง ซึ่ง กยท. ไดนํานโยบายดังกลาวมากําหนดใหปงบประมาณ 2560 เปนปแหงการยกระดับ
คุณภาพยางไทย กาวไกลสูตลาดตางประเทศโดยมีโครงการนํารอง 2 โครงการ ไดแก
1. โครงการตลาดยาง
Good Manufacturing Practice (GMP) สืบเนื่องจากที่ผาน
มาผลผลิตยางของกลุมเกษตรกร/สถาบันเกษตรกร ไมไดการรับรองมาตรฐานคุณภาพ GMPทําใหไมสามารถ
ขายยางใหกับประเทศคูคาโดยตรงได จึงตองขายยางผานโรงงานเอกชนที่ไดรับมาตรฐาน
GMP ดังนั้น ใน
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ปงบประมาณ 2560 กยท. จะเปนหนวยงานกลางในการสนับสนุนความรู อุปกรณ และเครื่องมือ เพื่อจัดวางระบบ
ใหแกกลุมเกษตรกร/สถาบันเกษตรกรตามมาตรฐาน GMP โดยมีเปาหมายดําเนินการ 176 แหง ซึ่งใน ไตรมาส
แรก ไดดําเนินการไปแลว 7 แหง ไดแก จังหวัดตรัง 4 แหง จังหวัดพัทลุง 2 แหง และจังหวัดสุราษฎรธานี1 แหง
สามารถลดการสูญเสียในกระบวนการผลิตและสามารถสรางมูลคาเพิ่มทําใหเกษตรกรมีรายไดเพิ่มขึ้น
เปน
720,000 บาท/ป ในไตรมาสที่ 2-4 มีเปาหมายที่จะสงเสริมใหกลุมเกษตรกร/สถาบันเกษตรกร 20 แหงเขาสู
ระบบมาตรฐาน GMP ซึ่งจะดําเนินการตอเนื่องในป 2561 ใหครบตามเปาหมาย 176 แหงทั่วประเทศ
2. โครงการออกใบรับรองมาตรฐานไมยางพาราในประเทศ ซึ่งในตางประเทศมีการ
ออกมาตรฐานการรับรองระดับสากล 2 มาตรฐาน ประกอบดวย มาตรฐาน FSC (Forest Stewardship
Council) เปนมาตรฐานการรับรองของประเทศเยอรมัน และมาตรฐาน PEFC (Programme for the
Endorsement of Forest Certification)เปนมาตรฐานการรับรองของประเทศสวิสเซอรแลนดสงผลกระทบ
ตอการสงออกไมยางของไทยไปประเทศที่ใชการรับรองมาตรฐานดังกลาว จากขอมูลกรมการคาตางประเทศ
พบวา ในการสงออกไมและผลิตภัณฑไมของไทย มีมูลคาประมาณ 72,000 ลานบาท คิดเปนสัดสวนรอยละ
2 ของโลก แตในชวงป 2555-2558 การสงออกมีอัตราลดลง เนื่องจากไมยางที่สงออกไมไดมีการ รับรอง
มาตรฐานดังกลาว ซึ่งถือเปนขอกีดกันทางการคา ดังนั้น ในเดือนธันวาคม 2559 กยท. จะรวมกับสภาอุตสาหกรรม
จัดตั้งสถาบัน TFCC (Thailand Forest Certification Council) ใหเปนหนวยงานรับรองไมยาง
ภายในประเทศ โดยจะสามารถออกใบรับรองมาตรฐานไมยางไดตั้งแตเดือนมกราคม 2560 เปาหมายในไตร
มาสที่ 1 จะดําเนินการใน 4 จังหวัดของภาคใตตอนกลาง
ในสวนของขอมูลการใชยางพาราใน
ประเทศ กระทรวงอุตสาหกรรมไดเรงรัด การ
จัดทํามาตรฐานอุตสาหกรรมที่เกี่ยวของกับยางพาราจํานวน 150 มาตรฐานครอบคลุมผลิตภัณฑยางพาราที่ใช
ในประเทศเพื่อใหสินคาจากยางพาราของไทยมีมาตรฐานปลอดภัย และเปนที่ยอมรับ ทั้งนี้ ไดทําหนังสือแจงไป
ถึงหนวยงานที่ไดแจงความประสงคที่จะใชยางแลวโดยจะมีประชุมหารือรวมกับกระทรวงมหาดไทยเพื่อสงเสริม
การใชยางในหนวยงานภาครัฐสวนเรื่องการ ระบายยางพาราในสตอก ตอนนี้ กยท. ไดรวบรวมความตองการใน
การซื้อยางจากหลายประเทศ เชน สิงคโปร จีน รวมทั้งสิ้นประมาณ 20 บริษัท ซึ่งคาดวาจะมีการประชุมบอรด
การยางภายในสัปดาหหนา
รมว.กษ. มีความเห็นวา กยท.มีแผนงานที่มีความชัดเจน ซึ่งไดมีการนํานโยบายการ
ยกระดับมาตรฐานสินคาเกษตรมาเปนกรอบแนวทางดําเนินงานโดยขอใหเรงรัดจัดประชุม เพื่อพิจารณาการ
สงเสริมการใชยางในประเทศ รวมถึงขอใหเรงดําเนินการระบายยางพาราในสตอก เพราะเปนภาระที่เปน
คาใชจายของรัฐบาลในการเก็บรักษา stock ซึ่งจะตองมีการกําหนดวิธีและแนวทางการระบายยางพาราใหชัดเจน
อาจใชรูปแบบเหมือนกับการระบายขาวแบบ G to G การเปดประมูลแบบทั่วไปภายในประเทศ หรือภายนอก
ประเทศอยางเดียว เพื่อไมใหเกิดผลกระทบราคายางพาราในประเทศ
มติที่ประชุม

รับทราบ และใหกยท. นําขอเสนอแนะของ รมว.กษ. ไปพิจารณาดําเนินการ
ตอไป

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องอื่นๆ
4.1 ขาวสารสหกรณชวยชาวนา (กลไกเครือขายขบวนการสหกรณและพันธมิตรรวม)
อธ.กสส. นําเสนอกลไกเครือขายขบวนการสหกรณและพันธมิตรรวม เพื่อชวยเหลือ
เกษตรกรที่ไดรับผลกระทบจากราคาขาว ใน 2 แนวทาง ไดแก
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1. ใหสหกรณทั่วประเทศเก็บ Stockขาว เพื่อสอดรับกับนโยบายชะลอการระบาย
ผลผลิตขาว ตามที่ประชุม ครม. เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2559 มีมติ ให ธ.ก.ส.ดําเนิน มาตรการชวยเหลือ
เกษตรกรและรักษาเสถียรภาพราคาขาว ปจจุบันสหกรณมีศักยภาพในการบริหาร Stock อยูที่ประมาณ
200,000 ตันขาวเปลือก/ป ทั้งนี้ คาดวาตั้งแตวันที่ 10 พฤศจิกายน 2559 เปนตนไป จะมีปริมาณขาวหอม
มะลิเขาสูตลาดจํานวนมาก จึงไดมอบหมายใหสหกรณหาพันธมิตรรวมกับภาคเอกชนที่มีโกดังและมีความพรอม
เพื่อขยายปริมาณการเก็บstock ขาว โดยในวันจันทรที่ 7 พฤศจิกายน 2559 จะมีการประชุมรวมกับสหกรณ
ที่เกี่ยวของในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เพื่อเตรียมความพรอมในการดําเนินงาน
2. การบริหารผลผลิตขาวสารเกาที่มีอยูเดิม โดยเรงการจําหนายออกสูตลาด เพื่อให
มีพื้นที่ในการเก็บStock สินคาเพิ่มขึ้น โดยไดวางรูปแบบใหชุมนุมสหกรณการเกษตรขายขาวสารใหแกผูบริโภค
เพิ่มมากขึ้น จากในปที่ผานมาขายไดเพียง 250,000 ตัน ในขณะที่กําลังการบริโภคในขบวนการสหกรณทั้ง
ประเทศมีประมาณ 3 ลานตัน ซึ่งไดกําหนดกลไกการดําเนินงานตั้งแตตนน้ําจนถึงตลาด โดยใหสหกรณรับซื้อ
ผลผลิตขาวเปลือกจากเกษตรกร แลวนํามาแปรรูปจําหนายเปนขาวสารบรรจุถุงโดยใชตราสินคาของสหกรณ
ราคาตั้งแต 165-175 บาท ขนาดบรรจุ 5 กก. โดยมีการรับรองคุณภาพมาตรฐานเดียวกันทั้งประเทศ ซึ่ง
ขณะนี้ไดมีการประชุมหารือรวมกับผูบริหารของชุมนุมสหกรณการเกษตร เพื่อสํารวจและรวบรวมปริมาณความ
ตองการขาวสารของสมาชิกสหกรณ
0

ปจจุบันมีสหกรณผลิตขาวเชิงพาณิชย ซึ่งมีโรงสีขนาด 40 ตันขึ้นไป มีจํานวน 47
แหงทั่วประเทศ ซึ่งจะเปนกลไกในการผลิตขาวหลักของโครงการนี้ และจะใหสหกรณหาโรงสีขาวเอกชนมารวม
ดําเนินการ เพื่อเพิ่มกําลังการผลิตขาว ใหเพียงพอตอความตองการของตลาด ภายใตตราสินคาของสหกรณ
โดย กสส. จะสนับสนุนงบประมาณในการสรางตราสินคา ซึ่งไดผานการพิจารณาอนุมัติการใชตราสินคาจาก
พณ.แลว ในการกระจายสินคาใหแกสมาชิกสหกรณ จะใชศูนยกระจายสินคาสหกรณ (CDC) 24 แหง และ
CDC ยอย 122 แหงทั่วประเทศ ใน กทม. จะใชชุมนุมสหกรณการเกษตร เปนแกนกลางในการบริหารจัดการ
สินคาไปสูผูบริโภค รวมกับการจัดจุดจําหนายสินคาในพื้นที่ของหนวยงานราชการ รวมถึงการประชาสัมพันธ
การซื้อขาวเปนของขวัญปใหม ในรูปแบบกระเชาของขวัญ และการขายผานระบบ
E-commerce ที่จะ
ดําเนินการรวมกับ อ.ต.ก. นอกจากนี้ กสส.จะดําเนินการจัดคาราวานสินคาเกษตร (เชนเดียวกับคาราวานสินคา
สหกรณ รวมใจชวยเหลือผูประสบภัยแลง ) โดยเฉพาะในจังหวัดทางภาคใต ที่มีพื้นที่ปลูกขาวนอย แตมีความ
ตองการบริโภคขาวปริมาณมาก สําหรับแนวทางการดําเนินงานในระยะตอไป กสส.จะพัฒนาโรงสีขาวชุมชน
ขนาดไมเกิน 24 ตัน ประมาณ 40 แหง เพื่อใหสมาชิกสามารถพึ่งพาตนเองได และจะรับซื้อผลผลิตสวนที่เหลือ
จากการบริโภคมาจําหนาย ทั้งนี้ กลไกดังกลาวนี้ จะใชในการบริหารจัดการสินคาอื่นๆ เพื่อใหเกิดการพัฒนา
สินคาเกษตรอยางยั่งยืนตอไปดวย
ผูชวยรัฐมนตรีประจํากระทรวงเกษตรและสหกรณ (นางจินตนา ชัยยวรรณาการ) ให
ความเห็นวา สหกรณที่มีคุณภาพ เชน สุรินทร รอยเอ็ด เชียงใหม (สหกรณการเกษตรพราว จํากัด) สามารถ
เปนตนแบบของสหกรณเชิงพาณิชยใหแกสหกรณอื่นๆได ในสวนของการใชชุมนุมสหกรณการเกษตร เพื่อทํา
การตลาดในประเทศ อาจทําไดไมดีนัก ควรให อ.ต.ก. ทําการตลาดและกระจายผลผลิต จะสนับสนุนงานได
ดีกวา ทั้งนี้ หากสหกรณไดรับตราสินคาที่ไดรับการรับรองจากกรมการคาภายใน ก็จะไดรับการยอมรับจาก
ตลาด ดังนั้นจึงควรสนับสนุนใหมีการจําหนายขาวสารบรรจุถุงภายใตตราสินคาของสหกรณ เพื่อไมใหมีผูกขาด
ตลาดแคโรงสีขาวและผูสงออก ทั้งนี้อาจขอรับการสนับสนุนงบประมาณในการดําเนินการดังกลาวจาก นบข.
ซึ่งตองมีแผนการตลาดที่ชัดเจน วาเปนการดําเนินงานเพื่อสรางความเขมแข็งใหเกษตรกร
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อธ.กสก. ใหความเห็นวา ควรใหความสําคัญในการจัดการ Stock ขาว โดยผานทาง
กลไกของสหกรณ เพื่อเปนการบริหาร Supply ของสินคาขาวอยางเปนระบบ และควรจัดพื้นที่ในการจําหนาย
ขาวของสหกรณใหแกประชาชนทั่วไปไดมีโอกาสเขามาเลือกซื้อสินคาไดดวย
ที่ปรึกษา รมว.กษ. (นายอํานวย ปะติเส) ใหความเห็นวาการแกปญหาขาวเปลือก
ราคาถูก ขาวสารราคาแพง ตองอาศัยกลไกของสหกรณในบริหารจัดการทั้งระบบ ซึ่งปญหาเรื่องชาวนาขาย
ขาวไมไดราคา กําลังเปนประเด็นที่สังคมและประชาชนใหความสนใจ ตองการใหความชวยเหลือ กษ.จึงตองเรง
แกไขปญหาผานการรับซื้อของสหกรณ เพื่อพยุงราคาและใหสังคมไดรับทราบแนวทางการชวยเหลือชาวนาของ กษ.
ผอ.อ.ต.ก. รายงานวา จะมีการจัดงานเทศกาลขาวไทย รวมใจชวยชาวนา ในระหวาง
วันที่ 7-23 พฤศจิกายน 2559 ณ ตลาด อ.ต.ก. เพื่อเปนชองทางใหชาวนานําผลผลิตขาวมาขายทั้งปลีกและ
สงแกผูบริโภคโดยตรง และจะมีการประชาสัมพันธใหประชาชนมอบขาวเปนของขวัญในชวงเทศกาลปใหม โดย
สามารถสั่งซื้อขาวผาน www.ortorkor.com ไดทั่วโลก ขณะนี้ไดมีการรวมมือกับวิสาหกิจชุมชนผูผลิตขาว
อินทรีย กลุมวิถีคนกลา รวบรวมผลิตภัณฑขาวมาขายที่ อ.ต.ก. ดวย
อธ.กสส. นําเสนอเพิ่มเติมวา เพื่อเปนการเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตอยางยั่งยืน
กสส. จะดําเนินงานโครงการเพิ่มศักยภาพสถาบันเกษตรกรในระบบสงเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ โดยการ
สนับสนุนอุปกรณการตลาด และเครื่องจักรกลการเกษตรใหสถาบันเกษตรกรในดานการผลิต เชน รถเกี่ยวนวด
รถไถ เครื่องสีขาวโพดเลี้ยงสัตว ลานตาก ดานการแปรรูป เชน การกอสรางและการปรับปรุงโรงสีขาวชุมชน
และดานการตลาด เชน ศูนยกระจายสินคาสหกรณ E-commerce เพื่อใหเกษตรกรสามารถลดตนทุนการผลิต
และเพิ่มมูลคาผลผลิต สามารถพึ่งพาตนเองไดตอไป
รมว.กษ.ไดมีขอคิดเห็นและขอสั่งการเพิ่มเติม ดังนี้
1. ควรสงเสริมใหสหกรณที่ผลิตขาวเชิงพาณิชยรวมตัวกัน ตอยอดการทําธุรกิจโดย
การใชตราสินคาและมีมาตรฐานคุณภาพเดียวกัน จะเกิดศักยภาพการผลิตขาวในปริมาณมาก สามารถครอง
ตลาดขาวทั้งประเทศได ทั้งนี้ ควรหาแนวทางดําเนินการที่เหมาะสมคิดอยางรอบคอบ เพื่อไมใหเกิดผลกระทบ
ตอกลไกตลาด
2. ใหสหกรณเรงรัดดําเนินการรับซื้อผลผลิตขาวเปลือกจากเกษตรกร แลวนําไป
แปรรูปจําหนายเปนขาวสารบรรจุถุง ใหประชาชนทั่วไปไดรวมซื้อเพื่อชวยเหลือเกษตรกร และวางจําหนายใน
พื้นที่สวนราชการของ กษ. รวมถึงบริเวณหนากระทรวงเกษตรและสหกรณ แสดงใหเห็นถึงการทํางานรวมกัน
ของ กษ. ในการชวยเหลือเกษตรกร
3. ให อ.ต.ก. สนับสนุนการจัดพื้นที่สําหรับขายขาวจากสหกรณ โดยใหเปลี่ยนแปลง
กําหนดการเปดงานเทศกาลขาวไทย รวมใจชวยชาวนา จากในวันจันทรที่ 7 พฤศจิกายน 2559 เปนวันเสารที่
5 พฤศจิกายน 2559 และใหมีการประชาสัมพันธการจําหนายผานทาง Website ดวย
4. การดําเนินงานในระยะตอไป ตองมีการวางระบบในการเก็บStock สินคาขาว เพื่อ
ควบคุมปริมาณขาวในตลาด และพัฒนาการกระจายสินคาอยางเปนระบบ เพื่อปองกันการเกิดปญหาเรื่อง
ปริมาณผลผลิตในอนาคต
5. มอบหมายให กสส. และ กสก. เสนอเรื่องขอสินเชื่อดอกเบี้ยต่ํา ใหสหกรณหรือ
กลุมเกษตรกร ในการจัดหาเครื่องสีขาว โรงอบ ลานตาก เพื่อใหเกษตรกรเขมแข็ง และลดการพึ่งพาโรงสีขาว
มติที่ประชุม รับทราบ และใหหนวยงานที่เกี่ยวของนําขอสั่งการของ รมว.กษ. ไปพิจารณาดําเนินการ
ตอไป
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4.2 แผนการเพาะปลูกพืชฤดูแลง นโยบายและมาตรการการเพาะปลูกพืชฤดูแลง ป
2559/60
อธ. กสก. นําเสนอแผนการปลูกพืชฤดูแลง และนโยบายและมาตรการการเพาะปลูกพืช
ฤดูแลง 2559/60เพื่อเตรียมการสําหรับฤดูแลงหนา โดยคณะทํางานวางแผนการเพาะปลูกพืชฤดูแลงได
ประชุมหารือรวมกับ ชป. และหนวยงานที่เกี่ยวขอ ง โดยพิจารณาจากนโยบายของคณะกรรมการนโยบายและ
บริหารจัดการขาว (นบข.) ปริมาณน้ําตนทุนในเขื่อนและอางเก็บน้ํา และสถานการณแนวโนมการผลิตและ
การตลาด เพื่อมากําหนดเปนแผนการเพาะปลูกพืชฤดูแลง โดยมีในแผนการสงเสริมการปลูกพืชรวม 12.57
ลานไร แบงเปน ปลูกขาว 6.74 ลานไร พืชไร-พืชผัก 3.31 ลานไร และปลูกพืชอื่นแทนขาว 2.52 ลานไร ไดแก
ขาวโพดเลี้ยงสัตว 2.00 ลานไร พืชหลากหลาย 0.32 ลานไร และพืชปุยสด 0.20 ลานไร โดยมีนโยบายและ
มาตรการการเพาะปลูกพืชฤดูแลง ป 2559/60 ดังนี้
1. นโยบายในการเพาะปลูกพืชฤดูแลงป 2559/60 แบงเปน
1.1 ดานการจัดสรรน้ํา ให สนับสนุนทุกกิจกรรมอยางเพียงพอและสํารองน้ํา
สําหรับการเพาะปลูกตนฤดูฝนปถัดไป เพื่อการอุปโภค-บริโภ คและการประปา เพื่อการรักษาระบบนิเวศนทาง
น้ํา เชน การผลักดันน้ําเค็ม การขับไลน้ําเสีย เพื่อการเกษตรกรรม และเพื่อการอุตสาหกรรม
1.2
ดานการเกษตร ใหวางแผนการเพาะปลูกพืชฤดูแลง ใหเปนไปตามนโยบาย
ของคณะกรรมการนโยบายและบริหารจัดการขาว (นบข.) และปริมาณน้ําตนทุนที่มีอยู โดยสงเสริมใหเกษตรกร
เพาะปลูกพืชฤดูแลงตามแผนที่คณะทํางานวางแผนการเพาะปลูกพืชฤดูแลงกําหนดไว และสงเสริมการผลิตพืช
ไร พืชผักที่มีลูทางการตลาดที่ดีสงเสริมปลูกพืชอื่นทดแทนการปลูกขาวนาปรังรอบ 2 รวมถึง ประชาสัมพันธ
และรณรงคใหเกษตรกรงดการเผาฟางขาว
2. มาตรการการเพาะปลูกพืชฤดูแลง ป 2559/60 แบงเปน
2.1
มาตรการดานการจัดสรรน้ํา ในเขตลุมน้ําเจาพระยา ซึ่งน้ําอยูในเกณฑปกติ
ใหวางแผนจัดสรรน้ําสอดคลองกับปริมาณน้ําตนทุนที่มีอยู และใหสามารถสนับสนุนขาวนาป ฤดูกาลผลิต ป
2560 ได และในลุมน้ําแมกลอง ซึ่ง น้ําอยูในเกณฑนอย จึง จะสงน้ํา ใหเฉพาะพืชตอเนื่อง การอุปโภคบริโภค
การรักษาระบบนิเวศ และการผลักดันน้ําเค็ม สวนในเขตลุมน้ําอื่นๆ ใหวางแผนจัดสรรน้ําสอดคลองกับปริมาณ
น้ําตนทุน
2.1
มาตรการดานการเกษตรเนื่องจากบางพื้นที่งดจัดสรรน้ําสําหรับปลูกขาวนาปรัง
เพราะมีปริมาณน้ําตนทุนคอนขางนอย ประกอบกับตองวางแผนปลูกขาวใหสอดคลองกับแผนการผลิตแล ะ
การตลาดขาวครบวงจร รัฐบาลจึงมีมาตรการชวยเหลือเกษตรกรโดยใหมี 1)โครงการปรับเปลี่ยนการปลูกขาวไป
ปลูกพืชที่หลากหลายฤดูนาปรัง ป 2560โดย กสก.2) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตขาวโพดเลี้ยงสัตว
(ทดแทนการปลูกขาวรอบ 2 ปการผลิต 2559/60)
โดย กสก. และ3)โครงการปลูกพืชปุยสดโดย พด.
รมว.กษ. สั่งการ ดังนี้
1) ในพื้นที่ที่มีน้ําเพียงพอ ใหมีการปลูกพืชสลับหมุนเวียนกันไป เชน ปลูกขาวรอบ 2
หรือปลูกพืชอื่น เชน ขาวโพด พืชผัก หรือเลี้ยงสัตว โดยหนวยงานที่เกี่ยวของจะตองมีการเตรียมการสนับสนุน
ในเรื่องพันธุพืช พันธุสัตว การจัดการดิน และน้ํา
2)
ในพื้นที่ที่คาดวาจะประสบภัยแลง ใหวางแผนงาน/โครงการ เพื่อรองรับสถานการณ
ภัยแลง โดยการคาดการณลวงหนา วาพื้นที่ภัยแลงจะอยูในบริเวณใด และจะมีมาตรการอยางไรเพื่อแกไขปญหา
โดยใหกําหนดเปนแผนงานที่มีระยะเวลาและพื้นที่ดําเนินงานใหชัดเจน ภายในเดือนพฤศจิกายน
เพื่อเสนอให ครม.
พิจารณาไดทันภายในเดือนธันวาคม เพื่อจะไดทันตอสถานการณภัยแลงที่จะเกิดขึ้น
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มติที่ประชุม รับทราบ และใหหนวยงานที่เกี่ยวของนําขอสั่งการของ รมว.กษ. ไปพิจารณาดําเนินการ
ตอไป
4.3 รายงานสถานการณน้ํา
อธ.ชป รายงานสถานการณน้ํา ณ วันที่ 1 พ.ย. 59 พบวา อางเก็บน้ําขนาดใหญมี
ปริมาณน้ํา25,664 ลานลบ.ม. มากกวาป 2558 ที่มีปริมาณน้ํา 17,576 ลานลบ.ม. โดยมี อางเก็บน้ําขนาด
ใหญที่มี ปริมาณน้ําเกินรอยละ 81 ขึ้นไป (เกณฑน้ําดีมาก ) จํานวน 11 แหง รอยละ 51-80 (เกณฑน้ําดี )
จํานวน 14 แหง รอยละ 31-50 (เกณฑน้ําพอใช ) จํานวน 7 แหง และ ตั้งแตรอยละ 30 ลงไป (เกณฑน้ํา
นอย) จํานวน 2 แหง คือ เขื่อนปราณบุรี และเขื่อนบางลาง ซึ่งในภาพรวมทั่วประเทศมี ปริมาณน้ํา มากกวาปที่
แลว จํานวน 8,807 ลานลบ.ม.
สถานการณน้ําเขื่อนลําตะคอง และเขื่อนลําพระเพลิงเมื่ออาทิตยที่ผานมาทางฝล.ไดไป
ปฏิบัติการทําใหมีน้ําเขามาเพิ่มเติม โดยเฉพาะเขื่อนลําพระเพลิงน้ําขึ้นมาถึงรอยละ 45 ปริมาตร 70 ลานลบ.ม.
สถานการณน้ําเขื่อนปราณบุรี และเขื่อนแกงกระจาน เมื่ออาทิตยที่ผานมามีน้ําไหล
เขาเขื่อนปราณบุรี 23 ลานลบ.ม. เขื่อนแกงกระจาน 45 ลานลบ.ม. เนื่องจากมี ฝนตกและได มีปฏิบัติการฝน
หลวงในพื้นที่ สําหรับวันนี้ในสวนของเขื่อนแกงกระจานไดปดการระบาย น้ํา แลว เนื่องจากลุมน้ําเพชรบุรีมี
ปญหาน้ําทวม จากการที่ฝนตกทายเขื่อนแกงกระจานทําใหปริมาณน้ําทายเขื่อนแกงกระจานไหลลงมาเขาสู
เขื่อนเพชร และอีกสวนหนึ่งจากอางเก็บน้ําแมประจันตซึ่งเปนอางเก็บน้ําขนาดกลาง ขณะนีเก็้ บน้ําเต็มความจุอาง
ทําใหปริมาณน้ําทั้งสองสวนไหลลงมาที่เขื่อนเพชร โดยปกติการบริหารจัดการน้ําของเขื่อนเพชรจะควบคุมการ
ระบายน้ําในทายเขื่อนเพชรประมาณ 220 ลบ.ม./วินาที แตเมื่อ 2 วันที่ผานมาปริมาณน้ําผานเพียง 180190 ลบ.ม./วินาที แตที่ทําใหน้ําทวมในอําเภอเมืองเพชรบุรี เนื่องจากคันกั้นน้ําในบริเวณพื้นที่พัง ทําใหน้ําไหล
เขาไปในเมือง สําหรับ อําเภอบานลาดไดทําคัน กั้นริม ตลิ่ง ที่แข็งแรง จึงไมเกิดน้ําทวม สวนอําเภอบานแหลม
เนื่องจากบางชวงมีน้ําทะเลหนุน ชป. จึงไดนําเครื่องผลักดันน้ํา จํานวน 8 เครื่อง เพื่อผลักดันน้ําใหลงทะเลเร็ว
ยิ่งขึ้น เปนการระบายน้ําจากตัวเมืองอีกทางหนึ่ง คาดวาไมเกินวันพรุงนี้ (3 พ.ย. 59) ระดับน้ําจะเขาสูสภาวะปกติ
สําหรับสถานการณที่อ.หัวหิน เมื่อ 2-3 วันที่ผานมาฝนตกชุก จึงไดมีการเตรียมพรอมโดยนําเครื่องสูบน้ําไป
ติดตั้งตามจุดที่เคยชวยเหลือไว เนื่องจากระบบผังเมืองอ.หัวหินมักจะเกิดปญหาน้ําทวม
สถานการณน้ําเขื่อนเจาพระยา จากเมื่ออาทิตยที่แลวคาดวาระดับน้ําทายเขื่อนจะลดลง
แตเนื่องจากมีฝนตกในพื้นที่ลุมน้ําสะแกกรัง และลุมน้ําทายจังหวัดกําแพงเพชรในลุมน้ําปง ทําใหปริมาณน้ําหนา
เขื่อนสะสมขึ้นมามาก จากที่เคยลดการระบายน้ําจึงตองระบายน้ําเพิ่มขึ้น โดยขณะนี้นใ้ํานเขื่อน อยูในระดับเกือบ
สูงสุด ณ วันนี้การระบายน้ําทายเขื่อนเริ่มลดลง คาดวาวันที่ 3 พ.ย. 59 คลองโผงเผง จ.อางทอง จะเขาสู ภาวะ
ปกติ และคาดวาวันที่ 11 พ.ย. 59อ.เสนา จ.อยุธยาจะเขาสูภาวะปกติ
ผตร.กษ. (นางสาว จูอะดี พงศมณีรัตน ) รายงานเพิ่มเติมในสวนของพื้นที่ จ. อยุธยา
สืบเนื่องจากทานนายกรัฐมนตรี และรมว.กษ. ไดลงตรวจเยี่ยมพื้นที่รับน้ํา 5 ทุง โดยเมื่อวันที่ 1 พ.ย. 59 ไดมีการ
ประชุมคณะกรรมการในการวางแผนการปลูกขาวรอบใหมของจังหวัดอยุธยา ซึ่งปลัด กษ.ไดมอบหมายใหเขารวม
ประชุม โดยทางจังหวัดไดมีการจัดทําแผนการปลูกขาวแบบใหม ซึ่งจะเริ่มทําการปลูกขาวรอบที่ 2 ประมาณตน
เดือน ธันวาคม2559 – 15 มกราคม2560 และจะเก็บเกี่ยวประมาณ15 มีนาคม – 15 เมษายน2560 โดยให
เกษตรกรปลูกขาวอายุ 120 วัน เพื่อที่จะไดบริหารในเรื่องของการปลอยน้ําลงไป 5 ทุงรับน้ํากรณีที่น้ํามีปริมาณ
มาก ซึ่งในสวนนี้จังหวัดไดมอบหมายใหเกษตรอําเภอและนายอําเภอ ไปจัดทําเวทีประชาคมในพื้นที่ใหเสร็จสิ้น
ภายในวันที่ 14 พฤศจิกายน25 59เพื่อ จังหวัดจะ ได กําหนดเปนปฏิทินการปลูกขาวรอบใหม ทั้งนี้ ในปการ
เพาะปลูก รอบใหมจ.อยุธยาไดเสนอให ชป. ดูแลในเรื่องการบริหารจัดการ น้ําในการเพาะปลูก ขาวรอบแรกชวง
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ประมาณวันที่ 15 เมษายน – พฤษภาคม2560 ใหมีความสอดคลองกับการเพาะปลูก และจะเปดทุงเพื่อรับน้ํา
ในชวงวันที่ 15 กันยายน – พฤศจิกายน2560 โดยเสนอใหมีกิจกรรมปลอยปลาเขาทุงรับน้ํา เพื่อใหเกษตรกรมี
รายไดเพิ่มขึ้น รวมถึงไดรับประโยชนในการกําจัดสัตวที่มากัดกินขาว และลดการเผาฟางขาว
รมว.กษ.ไดมีขอคิดเห็นและขอสั่งการเพิ่มเติม ดังนี้
1.
กรณี อ.เสนา จ.อยุธยา ตองไมใหน้ําจากปาสักเขามาเติม โดยการปดหรือลดการระบาย
ของเขื่อนพระราม 6 เพื่อกัก เก็บใหมากที่สุด มอบหมายให SCติดตามดูแลเยี่ยมเยียนประชาชนที่ประสบ
อุทกภัยในพื้นที่ อ.เสนา จ.อยุธยา และคลองโผงเผง จ.อางทอง
2. ใหชป.
สั่งการไปยัง ชลประทานจังหวัดหรือชลประทานเขตในทุกพื้นที่ ใหมี การ
ตรวจแนวคันกั้นน้ํากอนเขาหนาฝน หากพบวาคันกั้นน้ําไมแข็งแรงตองรายงานหนวยงานที่รับผิดชอบใน จังหวัด
ใหทําการปรับปรุงซอมแซม และเก็บหลักฐานไววา ชป.ไดแจงเตือนแลว เพื่อไมใหเกิดปญหาเหมือนจังหวัด
เพชรบุรี โดยขอใหมีการสั่งการไปทุกพื้นที่ทั่วประเทศ
3. มอบ กข.
เปนหนวยงานหลักจัดทําแผนการเพาะปลูกขาวของประเทศ รวมกับ
หนวยงานที่เกี่ยวของ เพื่อเปนกรอบการจัดทําแผนการเพาะปลูกขาวในระดับจังหวัด เนื่องจากแตละจังหวัด
กําหนดเวลาปลูกไมเหมือนกัน ขึ้นอยูกับสถานการณน้ํา โดยใหออกปฏิทินการเพาะปลูกในแตละจังหวัดรับไป
ดําเนินการ และมอบหมายให ผตร.กษ. ติดตามและเขารวมประชุมเพื่อจัดทําแผนการเพาะปลูกขาวของจังหวัด
ใหสอดคลองกับแผนของประเทศ และใหหนวยงานที่เกี่ยวของสนับสนุนกิจกรรมของทางจังหวัดตามภารกิจ
เชน เมล็ดพันธุ ปุย การสงน้ํา เปนตน ในการทําการเกษตรหลังการทํานาดวย
มติที่ประชุม

รับทราบ และมอบหมายหนวยงานที่เกี่ยวของนําขอสั่งการของ รมว.กษ. ไปพิจารณา
ดําเนินการตอไป

4.4 การปฏิบัติการฝนหลวง
อธ.ฝล. รายงานผลการปฏิบัติการฝนหลวง ใน พื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ขณะนี้
มีหนวยปฏิบัติการอยู 3 หนวย คือ นครราชสีมา ขอนแกน และบุรีรัมย เครื่องบินทั้งหมด 11 ลํา ตั้งแต 1
ตุลาคม – 1 พฤศจิกายน2559 ไดมีการขึ้นบินปฏิบัติการทั้งหมด 26 วัน จํานวน 146 เที่ยวบิน มีฝนตก 26
วันปริมาณน้ําไหลเขาเขื่อนลําตะคอง จากการปฏิบัติการฝนหลวง9 .38 ลานลบ.ม. เขื่อนลําพระเพลิง 16.89
ลาน ลบ.ม. เขื่อนมูลบน 8.51 ลาน ลบ.ม. พื้นที่ภาคใต เกาะสมุย ยังประสบปญหาขาดแคลน น้ําดิบ เพื่อใช ทํา
น้ําประปา โดย ฝล.ไดขึ้นบินปฏิบัติการตั้งแตวันที่ 10 – 31 ตุลาคม 2559 ทั้งหมด 34 เที่ยวบิน จํานวน 12
วัน มีจํานวนฝนตก 10 วัน
รมว.กษ. สั่งการ
ใหมีการชี้แจงสื่อมวลชนในเรื่องปฏิบัติการฝนหลวง ซึ่งเปนผลงาน
ของในหลวงรัช กาลที่ 9 ที่กษ. ไดรับมาดําเนินการ อยางตอเนื่อง ซึ่งจะเห็นไดจากในชวงระยะเวลา 1 เดือน
เขื่อนลําตะคอง ปริมาณน้ําที่เพิ่มขึ้นมาจากปฏิบัติการฝนหลวง จํานวน 9.38 ลานลบ.ม.
มติที่ประชุม

รับทราบ และมอบหมายฝล. นําขอสั่งการของ รมว.กษ. ไปพิจารณา
ดําเนินการตอไป
4.5 ความกาวหนาโครงการสงเสริมการเกษตรทฤษฎีใหมและเกษตรผสมผสาน

รองปลัด กษ. ( นายสุรพงษเจียสกุล ) รายงานผลความกาวหนา โครงการสงเสริม
เกษตรทฤษฎีใหมและเกษตรผสมผสาน โดย สป.กษ. ไดดําเนินการจัดสงขอมูลบอน้ํา/แหลงน้ํา ของ พด.
จํานวน 67 จังหวัด มีจํานวนเกษตรกร 100,227 ราย และของ ชป. จํานวน 76 จังหวัด มีจํานวนเกษตรกร
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4,081 ราย ลงไปใหแตละจังหวัดโดยมี ส.ป.ก. และ กสส. ในจังหวัดเปนผูประสานและแจงขอมูลใหกับ SC
เพื่อสํารวจ ตรวจสอบ และคัดกรองเกษตรกรที่เขารวมโครงการ ซึ่งไดรับการรายงานขอมูลการคัดเลือก
เกษตรกรเบื้องตนจากจังหวัดตางๆ จํานวน 16,826 ราย รวมถึงไดมีการปรับปรุงแผนงานตามนโยบาย และ
จัดสงคูมือการปฏิบัติงาน ใหแก SC แลว และขณะนี้อยูระหวางจัดเตรียมแผนในการสนับสนุนปจจัยการผลิต
ในเรื่องพืช ประมง และปศุสัตว และการขอสนับสนุนจากเอกชน พรอมทั้งอยูระหวางการประสานเครือขาย
ของทางราชการ เชน ศพก. ศูนยปราชญฯ เกษตรตนแบบ เพื่อใหเขามารวมสนับสนุนกิจกรรม เชน ดานปจจัย
การผลิต ดานวิชาการ ดานการติดตามกํากับดูแลในอนาคต เปนตน ทั้งนี้ จะมีการตรวจสอบและสรุปขอมูล
เกษตรกรที่เขารวมโครงการนําเสนอผูบริหารทราบ และจําแนกรายชื่อเกษตรกรที่เขารวมโครงการเปนราย
จังหวัด สงให SC และหนวยงานที่เกี่ยวของ ในวันที่ 7 พฤศจิกายน 2559 เพื่อเตรียมการสนับสนุนปจจัยการ
ผลิตใหแกเกษตรกรภายในเดือนธันวาคม 2559 โดยงบประมาณของโครงการจะมาจากหนวยงานภาครัฐ และ
ภาคเอกชน รวมทั้งสิ้นประมาณ 169.54 ลานบาท ซึ่งคาดวาจะมีการเปดตัวโครงการไดภายในเดือนมกราคม
2560
ลธก.สศก. รายงานวา ไดรับการประสานจากทีมภาคเอกชน วาจะสงผูแทนเขาหารือ
แนวทางการดําเนินงาน โครงการสงเสริมการเกษตรทฤษฎีใหมและเกษตรผสมผสาน รวมกับ กษ. ในชวงบาย
ของวันศุกรที่ 4 พฤศจิกายน 2559
รมว.กษ. สั่งการใหจัดประชุมรวมกับภาคเอกชนภายในเดือนพฤศจิกายน 2559
โดยจะตองกําหนดกรอบวาจะตองเชิญใครมาประชุมบาง เชน บริษัท CP บริษัท Thai Bev. หอการคา และ
สถาบันการศึกษาตางๆ เพื่อใหภาคเอกชนรวมรับผิดชอบและสนับสนุนดานตางๆ ดวย
มติที่ประชุม รับทราบ และใหหนวยงานที่เกี่ยวของนําขอสั่งการของ รมว.กษ. ไปพิจารณาดําเนินการ
ตอไป
4.6 เรื่องที่ รมว.กษ. สั่งการเพิ่มเติม
1. มอบหมายเลขานุการ รมว. กษ. เปนที่ปรึกษาให สศก. ในการ จัดทํายุทธศาสตร
20 ป ของ กษ. โดยตองกําหนดเปาหมายใน 20 ป ใหชัดเจน อาทิ เรื่องการบริหารจัดการพื้นที่เพาะปลูก ซึ่ง
ตองกําหนดเปาหมายในการปรับเปลี่ยนการเพาะปลูก โดยใช Agri-Map ใน 5 ป ซึ่งตองมีรายละเอียดวาในแต
ละปจะมีแนวทางและเปาหมายอยางไร โดยจะมี ศพก. เปนตัวขับเคลื่อนการดําเนินงาน รวมกับการดําเนินงาน
เรื่องแปลงใหญ ก็ตองกําหนดเปาหมายเชนกัน วาภายใน 5 ป จะเปนเทาไร และสุดทายเมื่อครบ 20 ป จะได
เปนเทาไร และเรื่องยกระดับมาตรฐานสินคาเกษตร ตองมีการกําหนดเปาหมายวาสินคาเกษตรทั้งหมดในอีก
20 ป จะตองมีการผลิตตามมาตรฐาน GAP โดยกําหนดเปาหมายวาภายใน 5 ปถึง 20 ป จะสรางมาตรฐาน
GAP มาตรฐานอินทรีย ไดเทาไร ภายในสัปดาหหนาควรมีการนําเสนอแกผูบริหารพิจารณาแกไขปรับปรุง กอน
นําเสนอตอที่ประชุมในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2559
2. มอบหมายให กข. รวมกับผูชวยรัฐมนตรีประจํากระทรวงเกษตรและสหกรณ
(นางจินตนา ชัยยวรรณาการ) สรุปผลเพื่อรายงานให นรม.ทราบ เรื่องแผนการผลิตและการตลาดขาวครบ
วงจรภายในเดือนพฤศจิกายน 2559
3. ให สศก. หารือกับภาคเอกชน เพื่อสรุปผลงานของการดําเนินงานในภาพรวมเรื่อง
ประชารัฐ (เกษตรสมัยใหม) โดยแสดงใหเห็นวามีความสอดรับกับการดําเนินงานของ กษ. อยางไร
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4. ใหทุกหนวยงานที่เกี่ยวของ ติดตามสถานการณฝน ที่จะเริ่มเคลื่อนลงไปตกทาง
ภาคใต ใหหนวยงานในพื้นที่ติดตามสถานการณ และเตรียมการชวยเหลือเกษตรกรในสถานการณที่อาจจะ
เกิดขึ้น เชน น้ําทวม ดินถลม เปนตน
5. เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2559 กรมอุตุนิยมวิทยา ไดประกาศวาประเทศไทยไดเขา
สูฤดูหนาวแลว และคาดการณวาปนี้อากาศจะหนาวกวา 2-3 ปที่ผานมา จึงมอบหมายรองปลัด กษ. พิจารณา
แนวทางชวยเหลือเกษตรกรบรรเทาภัยหนาว เชน การแจกผาหมเพื่อแสดงความหวงใยของ กษ.ที่มีตอ
เกษตรกร อาจมีการแจกผาน ศพก.
6. ขอใหทุกหนวยงานดําเนินการจัดจุด อํานวยความสะดวกและบริการ เพื่อความ
ปลอดภัยของประชาชน ในชวงเทศกาลปใหมดังเชนปผานมา รวมถึงเตรียมความพรอมในแหลงทองเที่ยว
ทางการเกษตรดวย
7. ให กป. จัดหาปลา เพื่อปลอยเพิ่มลงในแหลงน้ําธรรมชาติ โดยใหพิจารณาขนาด
ของปลาที่เหมาะสมและใหมีโอกาสในการอยูรอดสูง
8. ใหทุกหนวยงาน กษ. หาแนวทางการชวยเหลือเกษตรกร และสรางความสัมพันธที่
ดีกับเกษตรกร ซึ่งสามารถดําเนินการไดในหลายมิติ เชน การจัดกิจกรรมชวยซื้อขาวจากชาวนา การให
หนวยงานในพื้นที่เยี่ยมเยียนพบปะเกษตรกร เปนตน
9. เรื่องสงเสริมการทําเกษตรทฤษฎีใหม 70,000 แหง เรงรัดใหมีความกาวหนา
โดยใหมีการแถลงขาวทุกสัปดาห
เลิกประชุมเวลา 12.00 น.

นางพิชาริณี อําภาไพ
นางสาวจริยา สุทธิไชยา
นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ
เลขาธิการสํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร
นางสาวทัศนีย เมืองแกว
ผูตรวจรายงานการประชุม
ผูอํานวยการกองนโยบายและแผนพัฒนาการเกษตร
ผูจดรายงานการประชุม

