๑
รายงานการประชุม
ผูบ้ ริหารระดับสูง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ครั้งที่ 8/2559
วันพุธที่ 24 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 13.30 น.
ณ ห้องประชุม 134 - 135 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
---------------------------------------------------รายชื่อผูบ้ ริหารทีเ่ ข้าร่วมประชุม
ฝ่ายการเมือง
1

นายอํานวย ปะติเส

ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

2

พลเอก ประสาท สุขเกษตร

เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

3

นายธนพร ศรียากูล

คณะทํางาน รมว.กษ.

4

นางสาวอรณิชา สว่างฟ้า

คณะทํางาน เลขานุการ รมว.กษ.

ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และองค์การมหาชน
5

นายศักดิ์ชัย ศรีบุญซื่อ

รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

6

นายเลิศวิโรจน์ โกวัฒนะ

รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

7

นายอนันต์ สุวรรณรัตน์

อธิบดีกรมการข้าว

8

นายสุเทพ น้อยไพโรจน์

อธิบดีกรมชลประทาน

9

นางสาวอรุณี วงศ์ราเชน

ผู้เชี่ยวชาญด้านวิเคราะห์ภาวะเศรษฐกิจการเงินสหกรณ์ กสส.

10

นายวิมล จันทรโรทัย

อธิบดีกรมประมง

11

นายโอภาส ทองยงค์

รองอธิบดีกรมปศุสัตว์

12

นายพรชัย ทองยิ่งสกุล

รองอธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตร

13

นายสุรเดช เตียวตระกูล

อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน

14

นายสมชาย ชาญณรงค์กุล

อธิบดีกรมวิชาการเกษตร

15

นายโอฬาร พิทักษ์

อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร

16

นายเสนอ ชูจันทร์

รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์

17

นายอภัย สุทธิสังข์

อธิบดีกรมหม่อนไหม

18

นายสรรเสริญ อัจจุตมานัส

เลขาธิการสํานักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

19

นางสาวดุจเดือน ศศะนาวิน

เลขาธิการสํานักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ

20

นายสุรพงษ์ เจียสกุล

เลขาธิการสํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร

21

นางสาวจริยา สุทธิไชยา

รองเลขาธิการสํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร

๒
22

นายจิตรกร วิจิตรถาวร

ผู้ปฏิบัติหน้าที่ผู้ว่าการยางแห่งประเทศไทย (แทน)

23

นางอลิสา ม่วงมณี

หัวหน้ากองแผนงานและงบประมาณ (อตก.)

24

นายมานพ กาญจนบุรางกูร

ผู้อํานวยการองค์การสะพานปลา

25

นายณรงค์ฤทธิ์ วงศ์สุวรรณ

ผู้อํานวยการองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย

26

นางสาวรุจิรา ริมผดี

27

นางสาวกุลวรา โชติพันธุ์โสภณ

28

นางจารุรัฐ จงพุฒิศิริ

ผู้อํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง
รองผู้อํานวยการสํานักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (รักษาการ
ผู้อํานวยการ)
ผู้อํานวยการสํานักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ

29

นายอนันต์ ลิลา

หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

30

นายธนิตย์ เอนกวิทย์

ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

31

นายสุวิทย์ ชัยเกียรติยศ

ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

32

นางวิมลพร ธิติศักดิ์

ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

33

นางสุดารัตน์ วัชรคุปต์ เหล่าวิชยา ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

34

นายสุรพล จารุพงศ์

ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

35

นางนฤมล พนาวงศ์

ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ที่มา: รายชื่อผู้บริหารกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่เข้าร่วมประชุมจาก สร. กษ.
เริ่มประชุมเวลา 13.30 น.
ที่ปรึกษา รมว. กษ. (นายอํานวย ปะติเส) เป็นประธานการประชุม แทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ (พลเอก ฉัตรชัย สาริกัลยะ) เนื่องจากเข้าร่วมงาน "100 ปี สหกรณ์ไทย” มี นายกรัฐมนตรี เป็นประธาน
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ
ที่ปรึกษา รมว. กษ. (นายอํานวย ปะติเส) ประธานการประชุม มอบให้ เลขานุการรัฐมนตรี
ฯ (พลเอก ประสาท สุขเกษตร) แจ้งที่ประชุมทราบถึงข้อสั่งการของ นรม. และ รมว.กษ. ดังนี้
1.1 ข้อสั่งการ นรม. จากการประชุม ครม. เมื่อวันที่ 23 ก.พ. 2559 ที่เกี่ยวข้องกับ กษ. สรุปว่า
1) ส่ ว นราชการทบทวนร่ า งกฏหมายเร่ ง ด่ ว นที่ ยั ง ค้ า งอยู่ ใ ห้ แ ล้ ว เสร็ จ หากมี
กฏหมายใดมีความจําเป็นต้องใช้มาตรา 44 ให้หน่วยงานเสนอขึ้นมา
2) สศก. เป็ น หน่ ว ยงานประมวลการขอปรั บ แผนงบประมาณปี 2559 ให้
สอดคล้องตามกลุ่มภารกิจพื้นฐาน ภารกิจยุทธศาสตร์ ภารกิจพื้นที่ งบกลางฉุกเฉินจําเป็น และชดใช้เงินกู้ ใน
ส่วนของ กษ.
3) สศก. เป็นหน่วยงานประสานการจัดทําแผนยุทธศาสตร์ 20 ปี แบ่งเป็น 4
ช่วงได้แก่ 1-5 5-10 10-15 และ 15-20 ปี ในส่วนเกี่ยวข้องกับงานของ กษ. ซึ่งในภาพประเทศจะมี สศช.
เป็นเจ้าภาพ ซึ่งคาดว่าจะแล้วเสร็จและนําเสนอ ครม. ภายในเดือน มี.ค. 59

๓
4) หน่วยงานในสังกัด กษ. พิจารณาการนํา Solar Cell ไปใช้ในอุปกรณ์ที่
สามารถใช้ผลิตไฟฟ้าได้ เพื่อประหยัดพลังงาน โดยให้ กสส. เป็นผู้รวบรวมและรายงาน
5) หน่วยงานในสังกัด กษ. พิจารณาคัดเลือกเกษตรกรที่มีศักยภาพเพื่อนําไป
พัฒนาต่อ โดยให้จัดทําเป็นโครงการใช้งบปกติปี 2559 ส่งให้ สผง. สป.กษ. เพื่อรายงาน รมว.กษ. ต่อไป
6) กป. พิจารณาลดจํานวนความต้องการคนที่ขอบรรจุไปปฏิบัติงาน โดยอาจ
พิจารณาปรับแผนบรรจุคนเป็นระยะ 1 ระยะ 2 โดยสามารถใช้เทคโนโลยีและเครื่องมือช่วยทํางานได้
7) หน่วยงานใน กษ. ที่เกี่ยวข้องกับมาตรการช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้ง บูรณา
การทํางานร่วมกัน และทําความเข้าใจกับประชาชนให้ชัดเจน
8) หน่วยงานของ กษ. บูรณาการคู่มือทางการเกษตรที่มีการจัดทําขึ้นให้เป็นไป
ในทางเดียวกัน สอดคล้องกัน
9) กยท. เร่งรัดการดําเนินการนํายางพาราไปสู่การผลิตโดยเร็ว และให้หน่วยงาน
อื่นสนับสนุนการนํายางพาราไปใช้
10.) หน่ ว ยงานของ กษ. พิ จ ารณาวางแผนการกิ จ กรรม ในงานเฉลิ ม ฉลอง
ครบรอบ 70 ปี การครองราชย์ เพื่อส่งให้ สผง.สป.กษ. รวมรวม นําเสนอในภาพรวม กษ. และให้ รอง
ปล.กษ. (สายงานรับผิดชอบ) กํากับดูแล ส่งเรื่องให้ รมว.กษ. ภายใน 2 มี.ค.59 เพื่อนําเสนอที่ประชุม ครม.
1.2 ข้อสั่งการ รมว.กษ.
1) หน่วยงาน กษ. และคณะทํางานขับเคลื่อน 6 เรื่อง นําผลการลงพื้นที่ของคณะ
ผู้บริหารระดับสูง กษ. ไปวิเคราะห์และขับเคลื่อนให้ได้เป้าหมายสําคัญ คือ เกษตรกรรวมกลุ่มกันทําเกษตร
แบบแปลงใหญ่เหมาะสมกับพื้นที่/ตลาด เกษตรกรที่รวมกลุ่มมีความเข้มแข็ง
2) สผง. สป.กษ. ศูนย์ป้องกันภัยแล้งฯ และ รอง ปล.กษ.(นายเลิศวิโรจน์) เตรียม
ข้อมูลเสนอในที่ประชุมคณะกรรมการอํานวยการฯ ในวันที่ 2 มี.ค.59 เวลา 13.30 น. และขอให้แจ้ง
ระเบียบวาระประชุม กําหนดเรื่องให้ชัดเจน โดยมีประเด็นสําคัญ ได้แก่ การวิเคราะห์พื้นที่ประกาศภัยแล้ง
และที่คาดว่าจะประกาศภัยแล้งต่อไป การสํารวจความต้องการช่วยเหลือ การกําหนดกระบวนการให้ความ
ช่วยเหลือภาครัฐ การดําเนินการช่วยเหลือของหน่วยงาน และ การติดตาม รายงาน ออกแบบฟอร์มรายงาน
โดยเริ่มต้นรายงานต้นเดือน มี.ค. 59
3) ประชุมคณะกรรมการบริหารและกํากับการขับเคลื่อนงานตามนโยบายฯ ที่มี
ปล.กษ. เป็นประธาน ลธก. สศก.เป็นกรรมการและเลขานุการ เพื่อหาข้อสรุปแนวทาง แผนงาน โครงการที่
ชัดเจน มีการทํางานลักษณะประชารัฐ
4) กสก. รายงานความคืบหน้าของการสร้างความเข้มแข็งสหกรณ์ 1 สหกรณ์ + 1
สภาหอการค้า โดยมีเป้าหมายแล้วเสร็จในเดือน เม.ย. 59
5) สป.กษ. ดําเนินการเรื่องการปรับโครงสร้างการบริหารราชการของ กษ. ภายใน
เดือน เม.ย. 59
มติที่ประชุม รับทราบ
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ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องเพื่อทราบ
2.1 สรุปรายงานการประชุมผูบ้ ริหาร กษ. ครั้งที่ 7/2559 เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2559
รธก. สศก. (นางสาวจริยา สุทธิไชยา) รายงานที่ประชุมรับทราบ
อธ.ชป. ขอแก้ไขรายงานการประชุม ในวาระที่ 3.3 การเตรียมการในพื้นที่สําหรับ
การตรวจเยี่ยมของ นรม. โดยขอให้แสดงเนื้อหาว่า อธ. ขอให้สอบถามการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เพื่อขอยกเว้น
ค่าไฟฟ้าสําหรับใช้ในการจัดหาแหล่งน้ําในพื้นที่จังหวัดอุทัยธานี
มติที่ประชุม รับทราบ
2.2 ความคืบหน้าการดําเนินงานเกษตรอินทรีย์ ยโสธร โมเดล (มกอช.)
ลธก. มกอช. นําเสนอ ความคืบหน้าการดําเนินงานเกษตรอินทรีย์ ยโสธร โมเดล
ใน การลงนามความร่ ว มมื อ เมื่ อ วั น ที่ 29 ม.ค. 59 และ นํ า เสนอความก้ า วหน้ า ใน 3 เรื่ อ ง ได้ แ ก่
1) มาตรการกรอบความร่วมมือ 2) ผลการดําเนินงานของกลุ่ม และ 3) กลไกการบูรณาการ และให้ข้อมูลใน
ที่ประชุมว่าจังหวัดยโสธรมีความชัดเจนในกลไกการดําเนินงาน มีความเป็นกลุ่มที่เข้มแข็ง ซึ่งสามารถเป็น
จังหวัดตัวอย่างได้ดี และในพื้นที่อื่นยังไม่ผ่านการรับรองอินทรีย์ ส่วนใหญ่เป็น GAP สําหรับแผนภาพรวม
เกษตรอินทรีย์จะนําเสนอในคราวต่อไป
ที่ปรึกษา รมว. กษ. ให้ข้อสังเกตเกี่ยวกับ impact ที่จะเกิดขึ้นในภาพรวมการ
ดําเนินงานของเกษตรอินทรีย์ยโสธรโมเดล รวมทั้งแผนการผลิตสินค้าเกษตรตามมาตรฐาน GAP และเกษตร
อินทรีย์ในภาพรวมต้องมีความชัดเจนแต่สามารถเชื่อมโยงต่อยอดกันได้ และคู่มือนําไปเผยแพร่
รองปลัด .กษ. (นายศักดิ์ชัย ศรีบุญซื่อ) มีข้อสังเกตเกี่ยวกับกลไกการบูรณาการ
ระหว่างส่วนกลางและจังหวัดที่จะเสริมคนส่วนกลางลงไปสนับสนุนงาน
อธ.วก. ให้ข้อมูลและมีข้อสังเกตว่า การทําเกษตรอินทรีย์ต้องคิดและทําให้รอบคอบ
เพราะพืชที่มีการปรับปรุงพันธุ์จะผลิตเป็นพืชอินทรีย์จะคุ้มทุนหรือเป็นอินทรีย์ได้หรือไม่
มติที่ประชุม รับทราบข้อสังเกต ให้ มกอช. รับไปพิจารณาดําเนินการ
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง
3.1 การพัฒนาสินค้าหม่อนไหมเข้าสู่ระดับสากล (มม.)
อธ.มม. นําเสนอข้อมูลสถานการณ์เศรษฐกิจการตลาดผ้าไหมและผลิตภัณฑ์ไหม ใน
ด้านการผลิต การตลาด การนําเข้า-ส่งออก ปัญหาและอุปสรรคในประเทศ-ต่างประเทศ และนโยบายเชิงรุก
ดังนี้ 1) ด้านการผลิตให้สามารถผลิตเข้าสู่มาตรฐานและเพียงพอ รวมทั้งเน้นการผลิตผ้าไหมที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม 2) ด้านการตลาด โดยการขับเคลื่อนให้เอกชนเดินหน้าอย่างยั่งยืน มีการแยกตําแหน่งทาง
การตลาดที่ชัดเจนระหว่างผ้าไหมอุตสาหกรรมและผ้าไหมหัตถกรรม และ 3) ด้านการบริหารจัดการ มีการ
พัฒนาระบบสถิติที่ทันสมัยและบูรณาการร่วมระหว่างหน่วยงาน
ที่ปรึกษา รมว. กษ. ให้ข้อสังเกต เกี่ยวกับการจัดทํายุทธศาสตร์หม่อนไหมที่ควรมี
การบูรณาการร่วมกับกระทรวงอุตสาหกรรม ฯลฯ ควรมีทั้งแบบระยะสั้นและระยะยาว ครอบคลุมในมิติการผลิต
การตลาด และการจัดจําหน่าย เพื่อแก้ไขปัญหาการนําเข้าเส้นไหมจากจีน และขอให้ศึกษาตัวอย่างของ
ยุทธศาสตร์แผนบริหารจัดการข้าวที่กําลังขับเคลื่อนด้วยทีมการตลาด ทีมการผลิต และทีมการบริหารจัดการ
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อธ.มม. ชี้แจงในที่ประชุมเพิ่มเติมว่า ในยุทธศาสตร์หม่อนไหมมีคณะกรรมการ
หม่อนไหมกํากับดูแล
มติทปี่ ระชุม รับทราบและ ให้ มม. รับข้อสังเกตของทีป่ ระชุมไปดําเนินการ
3.2 ความคืบหน้าในการดําเนินงานตามกิจกรรมสําคัญภายใต้เรื่อง IUU (กป.)
อธ.กป. รายงานความก้าวหน้าการแก้ไขปัญหาประมงผิดกฏหมาย ดังนี้ 1) กฏหมาย
ประมงและการออกกฏหมายลําดับรอง 2) แผนการบริหารจัดการประมงทะเลของไทย (FMP) 3) การ
ตรวจสอบย้อนกลับ ซึ่งดําเนินการแล้วเสร็จเมื่อสิ้นเดือน ม.ค. 59 และ 4) การบังคับใช้กฏหมาย
รองปลัด กษ. (นายศักดิ์ชัย ศรีบุญซื่อ) ให้ข้อสังเกตเกี่ยวกับการบังคับใช้กฏหมาย
ต้องทําอย่างจริงจังและต่อเนื่อง เพราะ EU ให้ความสําคัญ
มติที่ประชุม รับทราบและมอบหมายให้ กป. ดําเนินการตามข้อสังเกตของที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องอื่นๆ
4.1 สถานการณ์การระบาดของด้วงหนวดยาวอ้อยและแนวทางแก้ปัญหา
อธ.กวก. รายงานสถานการณ์การระบาดของด้วงหนวดยาวอ้อยในพื้นที่จังหวัด
ราชบุรีและกาญจนบุรี เมื่อวันที่ 4 ก.พ.59 ส่งผลให้เกษตรกรไม่สามารถไว้ตออ้อยและกระทบต่อปริมาณการ
ผลิตที่ต้องใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตน้ําตาล โดย กวก. ดําเนินการแก้ปัญหาเร่งด่วนด้วยการให้ความรู้ด้านการ
ป้องกันกําจัดด้วงหนวดยาวโดยวิธีผสมผสานแก่เกษตรกรพร้อมกับลงพื้นที่สํารวจกับเกษตรกรผู้ประสบภัย
รวมทั้งหารือแนวทางดําเนินการเพื่อแก้ปัญหาอย่างยั่งยืนร่วมกับ กสก. และภาคเอกชน ในเบื้องต้นมีการ
คัดเลือกพื้นที่นําร่องและเกษตรกรที่มีความพร้อมด้านการจัดการป้องกันกําจัดในพื้นที่ระบาดรุนแรง เพื่อเป็น
แปลงต้นแบบขยายผลการป้องกันกําจัด
ที่ปรึกษา รมว. กษ. ให้ข้อสังเกตเกี่ยวกับการดําเนินการในการแก้ปัญหาที่มีชัดเจน
ทั้งความรู้และการรับทราบปัญหาในพื้นที่ โดยขอให้ใช้หลักประชารัฐดําเนินงาน ทุกส่วนรับผิดชอบร่วมกัน
อธ.กสก. ให้ข้อมูลกับที่ประชุมทราบเพิ่มเติมว่า มีการประสานกับคณะกรรมการ
อ้อยและน้ําตาลทุกครั้งที่มีการระบาด และ กสก. จะดําเนินการป้องกันการระบาด กสก. โดยกองอารักขาพืช
จะดําเนินการในพื้นที่ โดยใช้งบของแต่ละกรม
อธ.กวก. ให้ข้อมูลกับที่ประชุมทราบเพิ่มเติมว่า วก. มีการระดมเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่
พร้อมกันเพื่อเก็บออกจากแปลง
มติที่ประชุม รับทราบ และ วก. และ กสก. รับจะหารือร่วมกันในรูปแบบของการจัดการ
4.2 การเปิดหน่วยปฏิบตั กิ ารฝนหลวง
รอธ.ฝล. (นายพรชัย ทองยิ่งสกุล) แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ในวันที่ 29 ก.พ. 59
จะมีพิธีเปิดหน่วยปฏิบัติการฝนหลวงทั่วประเทศ โดยใช้หน่วยปฏิบัติการฝนหลวงนครสวรรค์ เป็นสถานที่จัด
พิ ธี เ ปิ ด โดยการเปิ ด หน่ ว ยปฏิ บั ติ ก ารนี้ จ ะสามารถเติ ม น้ํ า ในเขื่ อ น ลดปั ญ หาภั ย แล้ ง และหมอกควั น ใน
ภาคเหนือได้ ขอเชิญผู้บริหารทุกท่านเข้าร่วมพิธี
มติที่ประชุม รับทราบ
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4.3 กลไกการขับเคลื่อนงานนโยบาย 6 เรื่องในส่วนกลาง
ที่ประชุมได้มีการอภิปรายและเสนอความเห็นเกี่ยวกับบุคคลที่จะมาทําหน้าที่
ประธานคณะทํางานทั้ง 6 เรื่องว่า ควรจะเป็นรองปลัด กษ. หรือ อธิบดีที่มีรองอธิบดีหน่วยงานเดียวกันเป็น
เลขานุการคณะทํางาน
ที่ปรึกษา รมว. กษ. ให้ข้อสังเกตในการพิจารณาเลือกประธานคณะทํางานจาก
ฝ่ายเลขานุการคณะทํางานเป็นหลัก หากหน่วยงานใดมี รองอธิบดีเป็นฝ่ายเลขาฯ ให้อธิบดีเป็นประธาน
คณะทํางาน
เลขานุการ รมว.กษ. ให้ข้อสังเกตว่า ควรมอบให้กรมรับผิดชอบ เนื่องจากเป็น
หน่วยงานปฏิบัติและประสานกับการดําเนินงานของพื้นที่
อธ.กสก. อธ.วก. ผตร.วิมลพร ได้เสนอความเห็นเพิ่มเติม
ที่ประชุมเสนอแนวทางพิจารณาเจ้าภาพหลักเพื่อรับผิดชอบในส่วนกลาง ได้แก่
ให้รองปลัด กษ. เป็นประธาน 6 คณะทํางานเหมือนเดิม หรือเป็นอธิบดี/เลขาธิการเป็นประธานแทน หรือ
ปรับปรุงให้เหลื อเฉพาะคณะกรรมการบริหารนโยบายที่มีปลั ด กษ. เป็นประธาน และ ลธก.สศก. เป็น
เลขานุการ ชุดเดียว
มติทปี่ ระชุม เสนอให้เลขานุการ รมว.กษ. นําผลการอภิปรายตามข้อสังเกตข้างต้น เสนอต่อ รมว.กษ.
พิจารณาตัดสินใจ
ปิดประชุมเวลา 16.45 น.
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