สรุปบันทึกช่วยจา/ข้อสั่งการ รมว.กษ.
การประชุมผู้บริหารระดับสูง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ครั้งที่ 9/2560
วันพุธที่ 30 พฤศจิกายน 2559 ณ ห้องประชุม 134 - 135 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
หน่วยงาน
ระยะเวลาการ
ผู้สั่งการ
ข้อสั่งการ/นโยบาย
รับผิดชอบ/
แนวทาง/วิธีการ
ดาเนินงาน
ปฏิบัติ
รมว.กษ. ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องเพื่อทราบ
2.2 ผลการใช้จ่ายงบประมาณของ กษ. ปี 2560
(ตค.-พย. 2559)
2. แนวทางการปรับแผนการปฏิบัติงานและแผนการ ทุกสานัก/กอง/ ภายใน 30 ดาเนินการติดตาม เร่งรัดการใช้จ่าย
ใช้จ่ายงบประมาณ ภายใต้มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพ
กลุ่ม
ธ.ค. 59 งบประมาณรายจ่ายลงทุนที่มีวงเงินแต่ละ
การใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ
รายการไม่เกิน 1,000 ล้านบาท ยกเว้น
พ.ศ. 2560 (สานักงบประมาณ 25 พย. 2559)
รายการที่มีคุณสมบัติพิเศษ หรือต้องจัดหา
กาหนดแนวทาง ดังนี้
จากต่างประเทศที่ไม่สามารถก่อหนี้ผูกพันได้
1) รายจ่ายลงทุน ที่มีวงเงินแต่ละรายการไม่เกิน
ภายใน 30 ธันวาคม 2559 ให้ระงับการ
1,000 ลบ. ยกเว้นรายการที่มีคุณสมบัติพิเศษ หรือ
ดาเนินการและให้นางบประมาณไป
ต้องจัดหาจากต่างประเทศ ที่ไม่สามารถก่อหนี้ได้ภายใน
ดาเนินการรายการอื่น
30 ธ.ค. 2559 ให้ระงับการดาเนินการ และให้นา
งบประมาณไปดาเนินการรายการอื่นหากเห็นว่ามีความ
จาเป็นต้องดาเนินการต่อให้เสนอรองนายกรัฐมนตรีที่
กากับ หรือรัฐมนตรีเจ้าสังกัดพิจารณาให้ความเห็นชอบ
และเร่งดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างให้แล้วเสร็จภายใน
ไตรมาสที่ 2

1

ผลการดาเนินงาน

กองแผนงานมีบันทึกที่ E ผตป.ผง.
1526/2559 ลงวันที่ 30
พฤศจิกายน 2559 ขอให้ผู้อานวยการ
สานัก/กอง/กลุ่ม ดาเนินการตรวจสอบ
และยืนยันข้อมูล ดังนี้
1. ให้แจ้งรายการรายจ่ายลงทุนที่มี
วงเงินไม่เกิน 2 ล้านบาท ที่ไม่สามารถ
ดาเนินการก่อหนี้และเบิกจ่ายภายใน
วันที่ 30 ธันวาคม 2559 โดยหาก
จาเป็นต้องดาเนินการต่อ ให้ชี้แจง
เหตุผลและระยะเวลาที่ดาเนินการแล้ว
เสร็จ ตามแบบฟอร์ม (ตป.1)
2. ให้แจ้งรายการรายจ่ายลงทุนที่มี
วงเงินตั้งแต่ 2 - 1,000 ล้านบาท ที่ไม่
สามารถดาเนินการก่อหนี้ได้ทันภายใน
วันที่ 30 ธันวาคม 2559 โดยหาก
จาเป็นต้องดาเนินการต่อ ให้ชี้แจง
เหตุผลและระยะเวลาที่จะก่อหนี้ ตาม

ผู้สั่งการ

ข้อสั่งการ/นโยบาย

หน่วยงาน
รับผิดชอบ/
ปฏิบัติ

ระยะเวลาการ
ดาเนินงาน

แนวทาง/วิธีการ

ผลการดาเนินงาน
แบบฟอร์ม (ตป.2)
กาหนดให้จัดส่งข้อมูลภายในวันที่ 1
ธันวาคม 2559

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง
3.2 แผนเตรียมพร้อมเรื่องการตรวจเยี่ยมพื้นที่ใน
จังหวัดกาฬสินธุ์ของรองนายกรัฐมนตรี (พลอากาศ
เอก ประจิน จั่นตอง) สปก.
รมว.กษ. มีข้อสั่งการให้ สปก.วางแผนดาเนินการ
ต่อเนื่อง หลังจากมอบที่ดิน เพื่อให้เกษตรกรสามารถ
ทากินได้ เช่น การจัดหาแหล่งน้า การปรับปรุงบารุง
ดิน ให้พิจารณาว่าจะต้องประสาน ชป. และ พด. เข้า
ร่วมดาเนินการด้วยหรือไม่ หากในพื้นที่ดังกล่าวยังไม่
มีแผน ให้ดึงเข้ามาดาเนินการเรื่องแปลงใหญ่และ
รวมกลุ่มเป็นสหกรณ์ เพื่อให้เกษตรกรสามารถพัฒนา
อาชีพได้อย่างต่อเนื่อง

สชป. 1-17

ปีงบประมาณ โครงการที่ดินของ ส.ป.ก. ที่ยึดคืนตาม
พ.ศ. 2560 กฎหมาย กษ. มีนโยบายให้กรมชลประทาน
พิจารณาความต้องการน้าในพื้นที่และ
สนับสนุนการจัดการน้า

วาระที่ 4 เรื่องอื่นๆ
4.1 การปฏิบัติงานตามข้อสั่งการของ รมว.กษ. วันที่
22 พย. 2559
อธ.ชป. รายงานผลการปฏิบัติงานตามข้อสั่งการ
ของ รมว.กษ. วันที่ 22 พย. 2559 ให้ช่วยเหลือ
เกษตรกรที่พื้นที่นาข้าวถูกน้าท่วม เนื่องจากพื้นที่น้า
ท่วมสองฝั่งลาสะแทด ประมาณ 25,000 ไร่...
2

ผส.ชป. 1-17 กาชับโครงการ
ชลประทานจังหวัดในการเข้าร่วม
ดาเนินการพิจารณาความต้องการน้าใน
พื้นที่และสนับสนุนการจัดการน้า พร้อม
รายงานผลการดาเนินงานต่อไป

ผู้สั่งการ

ข้อสั่งการ/นโยบาย
รมว.กษ. ให้ข้อคิดเห็นและข้อสั่งการ ดังนี้
1. ขอให้ ชป. แก้ไขปัญหาในระยะยาว โดยศึกษาใน
ภาพรวมถึงวิธีป้องกันอุทกภัย ภัยแล้ง ซึ่งจะรวมถึง
บทบาทและหน้าที่ของทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ
มท. คค. ฯลฯ โดยสามารถนาข้อมูลมาให้ รมว.กษ.
ประสานกับกระทรวงที่เกี่ยวข้องเพื่อดาเนินการใน
พื้นที่ อาทิ การสร้างสะพาน โดย ชป. จะทาหน้าที่ใน
ส่วนของการระบายน้า เช่น การสร้างประตูน้า ฯลฯ

2. ให้ ชป. กาหนดเป็นระเบียบปฏิบัติ โดย
มอบหมายให้หน่วยงานที่ตั้งในทุกจังหวัด ให้เร่ง
ดาเนินการช่วยเหลือเกษตรกรทันที ที่มีภัยธรรมชาติ
หากอยู่นอกเขต ชป. ก็ให้ประสานผู้เกี่ยวข้องพร้อม
ทั้งวางระบบการรายงานผล

หน่วยงาน
รับผิดชอบ/
ปฏิบัติ

ระยะเวลาการ
ดาเนินงาน

แนวทาง/วิธีการ

ผลการดาเนินงาน

สชป. 8
กองแผนงาน

ปีงบประมาณ ดาเนินการสรุปแผนการดาเนินงานเพื่อแก้ไข สรุปแผนงานดาเนินการ ดังนี้
พ.ศ. 2560 ปัญหาอย่างมีผลสัมฤทธิ์ในภาพรวม
1. งานเร่งด่วนสามารถดาเนินการได้
ทันที เช่น การก่อสร้างประตูระบายน้า
แก้มลิง ให้พิจารณางบเหลือจ่ายในการ
ดาเนินการปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
2. งานที่นอกเหนือภารกิจที่เกี่ยวข้อง
กับหน่วยงานอื่น ให้สรุปรายการและ
รายงาน รมว.กษ. เพื่อโปรดพิจารณา
โดยตรง

สชป. 1-17
สบอ. สบค.

ปีงบประมาณ จัดทาแนวทาง กฎ ระเบียบ ข้อปฏิบัติการ รธบ. มอบหมาย ผส.บอ. เพื่อ
พ.ศ. 2560 ติดตามสถานการณ์รายงานและแนวทางการ ดาเนินการและรายงานกรมโดยด่วน
แก้ไขปัญหาเร่งด่วนในพื้นที่ ทั้งในเขตและ ต่อไป
นอกเขตชลประทาน เพื่อไม่ให้เกิดข้อตาหนิ

4.3 โครงการ “ส่งสุขปีใหม่ 2560 จากใจกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์”
รมว.กษ. มีข้อสั่งการ ดังนี้
1) จุดที่เป็นแหล่งท่องเที่ยว กาชับให้ทุกหน่วยงาน
สชป. 1-17
(1) ดูแลเรื่องความสะอาด เช่น ห้องสุขา
สลก. สบค. กสช.
(2) มีป้ายอธิบายว่าให้ประชาชนมาดูอะไร
สาระสาคัญที่ต้องการให้ดูคืออะไร

ธ.ค. 59ม.ค. 60

3

กาหนดแนวทางการดาเนินกิจกรรมตาม
โครงการ “ส่งสุขปีใหม่ 2560 จากใจ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์”

อธช. มอบหมายให้ ผส.ชป. 1-17
ลนก. ผส.บค. และ ผอ.สช. ดาเนินการ
ดังนี้
1. โครงการชลประทานมีการอานวย

ผู้สั่งการ

ข้อสั่งการ/นโยบาย

หน่วยงาน
รับผิดชอบ/
ปฏิบัติ

ระยะเวลาการ
ดาเนินงาน

แนวทาง/วิธีการ

(3) ทาจุดถ่ายรูปสร้าง Signature เพื่อให้เป็น
สัญลักษณ์ และเพื่อประชาสัมพันธ์สถานที่ของ กษ.
(4) จัดเตรียมสถานที่จอดรถ
(5) ควรมีจุดขายของที่เป็นผลผลิตของเกษตรกร
มีป้ายชัดเจนว่าเป็นเกษตรกรกลุ่มไหน มีเบอร์ติดต่อ
เพื่อสร้างเครือข่าย จัดเป็นตลาดน่าซื้อ สินค้าคุณภาพ
(ถ้าทาได้)
2) จุดทีจ่ ัดบริการประชาชน จัดให้มีสถานที่จอดรถที่
ปลอดภัย มีบริการห้องสุขา จุดบริการน้าดื่ม ร้านขาย
ของผลผลิตเกษตร (ถ้าทาได้) มีป้ายบอกริมถนนก่อน
ถึงจุดบริการ
4.5 เรื่องที่ รมว.กษ. สั่งการ
1. การบูรณาการระหว่างหน่วยงานต่างๆ ของ กษ.
รมว.กษ. ให้ข้อสังเกตเกี่ยวกับการบูรณาการระหว่าง
หน่วยงานต่างๆ ของ กษ. ซึ่งในระดับบริหาร มีการ
ดาเนินการร่วมกันอย่างดี แต่จากข้อมูลที่ได้รับใน
ระดับพื้นที่ยังไม่มีการบูรณาการเท่าที่ควร ฝาก
ผู้บริหารทุกท่านให้ทาความเข้าใจกับข้าราชการและ
เจ้าหน้าที่ทุกท่าน โดยให้ Single Command เป็น
ผู้ทาหน้าที่หลัก ดูแลภาพรวมในพื้นที่ โดย มอบหมาย
สศก. ตั้งทีมเพื่อศึกษาว่าจะมีการพัฒนา SC อย่างไร
เพื่อให้สามารถเป็นหน่วยบูรณาการในพื้นที่ได้อย่าง
แท้จริง

ผลการดาเนินงาน
ความสะดวก น้าดื่ม จุดพักรถฯ โดย
เน้นป้ายบอกจุดที่ตั้ง ความสะอาดของ
สถานที่
2. กิจกรรมส่งเสริมบริการท่องเที่ยวเชิง
เกษตร ให้มีการจัดพื้นที่เพื่อให้
เกษตรกรนาสินค้าเกษตรมาจาหน่ายได้
3. กิจกรรมอื่นๆ เช่น กิจกรรมลด
รายจ่ายในครัวเรือนเกษตรกร (การ
มอบโฉนดงานจัดรูปที่ดินให้เกษตรกร
การส่งมอบฝายทดน้า ถนนคันคลองฯ)
กิจกรรมบริการประชาชน มอบความรู้
และพัฒนาอาชีพ

สชป. 1-17

ปีงบประมาณ ให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานอย่างบูรณาการ
พ.ศ. 2560 ร่วมกับ Single Command ในภารกิจที่
เกี่ยวข้องกับการดาเนินงานของกรม

4

อธช. มอบหมาย ผส.ชป. 1-17 กาชับ
ผคป. ผคบ. สั่งการเจ้าหน้าที่ให้
ปฏิบัติงานอย่างบูรณาการร่วมกับ
Single Command และหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องในการดาเนินการจัดหาแหล่ง
น้า และการส่งน้าสนับสนุนกิจกรรม
ต่างๆ ในพื้นที่รวมทั้งการนาโยบายไปสู่
การปฏิบัติ ทั้งนี้
รธบ. ได้มอบหมาย ผส.บอ. เพื่อ
ดาเนินการและรายงานกรมโดยด่วน
ต่อไป

ผู้สั่งการ

ข้อสั่งการ/นโยบาย
3. การเปลี่ยนรัชกาล การดาเนินการจะเป็นไปตาม
กระบวนการและขั้นตอน ขอให้ติดตามข่าวจากทาง
ราชการที่รับผิดชอบ และ นรม. ทั้งนี้ ให้แจ้ง
หน่วยงานในพื้นที่ระมัดระวังการดาเนินการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ/
ปฏิบัติ
ทุกสานัก กอง

ระยะเวลาการ
ดาเนินงาน

สชป. 1-17
สบอ.

ผลการดาเนินงาน

ปีงบประมาณ การรับฟังข่าวสารใน Social Media ให้
ให้ทุกสานัก กอง รับฟังข้อมูลข่าวสารที่
พ.ศ. 2560 พิจารณารับฟังผ่านหน่วยงานราชการเท่านั้น สาคัญจากหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง
เท่านั้น เช่น สานักนายกรัฐมนตรี สานัก
พระราชวัง เพื่อป้องกันความ
คลาดเคลื่อนและไม่ถูกต้องของข้อมูลที่
เผยแพร่ผ่าน Social Media

4. การประชุมทาการเกษตรแบบครบวงจร โดยหารือ สพญ. กพก. ปีงบประมาณ
ร่วมกับ มท. ทส. พณ. ซึ่งจะมีการทาโครงสร้าง
สชป. 1-17 พ.ศ. 2560
พื้นฐานต่างๆ ในพื้นที่การเกษตรที่กาหนด อาทิ แหล่ง สบอ. สบก. สสธ.
น้า ยุ้งฉาง ฯลฯ ขอให้ กษ. เตรียมการประชุม โดยมี สอส. สจด. กผง.
รอง นรม. (พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง) เป็น
ประธาน มอบหมาย รองปลัด กษ. (นายเลิศวิโรจน์
โกวัฒนะ) จัดทาประเด็นการนาเสนอของ ชป. พด.

6. ให้ชะลอการแถลงข่าวเรื่องการส่งเสริมเกษตร
ทฤษฎีใหม่ 70,000 รายออกไปหลังวันที่ 20 ธค.
2559 เพื่อให้โครงการมีความสมบูรณ์ และนาไปรวม
กับ โครงการส่งสุขปีใหม่ 2560 จากใจกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ ซึ่งจะมีการสนับสนุนปัจจัยการ
ผลิตต่างๆ ให้แก่ผู้เข้าร่วมโครงการ ขอให้มีการจัดทา

แนวทาง/วิธีการ

การพัฒนาระบบกระจายน้าภายใต้แผน
ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรน้า
พ.ศ. 2558 - 2569 รวม.กษ. มอบหมาย
ให้ รองปลัดฯ เลิศวิโรจน์ โกวัฒนะ เป็นผู้
รวบรวมการดาเนินงานจัดทาข้อมูล พร้อม
การนาเสนอ (Power Point) ในการประชุม
ของ รมว.กษ. กับท่านรองนายกรัฐมนตรี พล
อากาศเอกประจิน จั่นตอง

ปีงบประมาณ การจัดเตรียมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับโครงการ
พ.ศ. 2560 เกษตรทฤษฎีใหม่ตามภารกิจกรม
ชลประทาน

5

สานัก กอง ที่เกี่ยวข้อง ดาเนินการ
จัดทาข้อมูลการพัฒนาระบบกระจายน้า
ภายใต้แผนยุทธศาสตร์การบริหาร
จัดการทรัพยากรน้า พ.ศ. 2558 2569 ให้รองอธิบดีในสายงาน
นาเสนอรองปลัดฯ เพื่อรวบรวมและ
นาเสนอต่อไป

อธช. มอบหมาย รธบ. พิจารณาติดตาม
ความก้าวหน้าในการดาเนินงานพร้อม
จัดเตรียมข้อมูลในส่วนของกรมเพื่อร่วม
แถลงข่าว

ผู้สั่งการ

ข้อสั่งการ/นโยบาย

หน่วยงาน
รับผิดชอบ/
ปฏิบัติ

ระยะเวลาการ
ดาเนินงาน

แนวทาง/วิธีการ

นิทรรศการแสดงเรื่องราว ความเป็นมาของพื้นที่ๆ
เข้าร่วมโครงการ ก่อน และหลัง จัดแสดง
ภาพประกอบคาบรรยาย ของแต่ละพื้นที่อาจเป็นภาค
ละ 10 ราย และการสนับสนุนของภาคส่วนต่างๆ ที่
จะมาร่วมมือกัน เช่น กษ. ดึงสถาบันการศึกษา
องค์กรภาคประชาชน ประชารัฐเข้ามาร่วม โดย
จัดแบ่งความรับผิดชอบให้ชัดเจน ซึ่งจะทาให้เกิด
ความยั่งยืน ต้องทาต่อเนื่องอย่างน้อย 2 ปี ในการ
แถลงข่าวต้องทาให้เห็น process ทั้งหมดมอบ ปลัด
กษ. และรองปลัด กษ. ไปดาเนินการ

ผู้รายงาน 1. นายพรชัย ศรีแตงทอง 2. นางจิราพร บูรณัติ 3. นายธนะศักดิ์ โยเซฟ 4. นางสาวรวิสรา รูปสวย
ส่วนวิเคราะห์นโยบาย กองแผนงาน โทร. 2631
8 พฤศจิกายน 2559
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ผลการดาเนินงาน

รายงานการประชุมผู้บริหารระดับสูงกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ครั้งที่ 9/2560
เมื่อวันพุธที่ 30พฤศจิกายน 2559 เวลา 09.00 น.
ห้องประชุม 134 - 135 ชั้น 3 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
--------------------------------------------ฝ่ายการเมือง
1

พลเอก ฉัตรชัย สาริกัลยะ

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

2

นายอานวย ปะติเส

ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

3

นางจินตนา ชัยยวรรณาการ

ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจากระทรวงเกษตรและสหกรณ์

4

พลเอก ประสาท สุขเกษตร

เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

5

นายธนพร ศรียากูล

คณะทางาน รมว.กษ.

ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และองค์การมหาชน
6

นายเลิศวิโรจน์ โกวัฒนะ

รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

7

นายนาชัย พรหมมีชัย

รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

8

นายธนิตย์ เอนกวิทย์

รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

9

นายสุรพงษ์ เจียสกุล

รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

10

นายสัญชัย เกตุวรชัย

อธิบดีกรมชลประทาน

11

นายสุรสีห์ กิตติมณฑล

อธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตร

12

นายสุรเดช เตียวตระกูล

อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน

13

นายสมปอง อินทร์ทอง

เลขาธิการสานักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

14

นายอนันต์ สุวรรณรัตน์

อธิบดีกรมการข้าว

15

นายเกียรติศักดิ์ โฆษิตชัยวัฒน์

หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรมประมง

16

นายอภัย สุทธิสังข์

อธิบดีกรมปศุสัตว์

17

นายสุวิทย์ ชัยเกียรติยศ

อธิบดีกรมวิชาการเกษตร

18

นายวสันต์ นุ้ยภิรมย์

รองอธิบดีกรมหม่อนไหม

19

นายสมชาย ชาญณรงค์กุล

อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร

20

นายวิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข

อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์

21

นางบริสุทธิ์ เปรมประพันธ์

อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

22

นางสาวดุจเดือน ศศะนาวิน

เลขาธิการสานักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ

23

นางสาวจริยา สุทธิไชยา

เลขาธิการสานักงานเศรษฐกิจการเกษตร
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นางจันทร์ธิดา มีเดช

รองเลขาธิการสานักงานเศรษฐกิจการเกษตร

25

นายสุรจิตต์ อินทรชิต

หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

26

นายปริญญา เพ็งสมบัติ

ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

27

ว่าที่ ร.ต.ไพเจน มากสุวรรณ์

ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

28

นายสุวรรณ บูราพรนุสรณ์

ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

29

นายดิเรก ตนพยอม

ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

30

นางสาวจูอะดี พงศ์มณีรัตน์

ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

31

นายเสนอ ชูจันทร์

ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

32

นายประยวน พันธ์สวัสดิ์

ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

33

นายคนิต ลิขิตวิทยาวุฒิ

ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

34

นายสุรพล จารุพงศ์

ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

35

นายรัตนะ สวามีชัย

รองโฆษกกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

36

นายระพีภัทร์ จันทรศรีวงศ์

รองโฆษกกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

37

นายกมลวิศว์ แก้วแฝก

ผู้อานวยการองค์การตลาดเพื่อเกษตรกร

38

นายณรงค์ฤทธิ์ วงศ์สุวรรณ

ผู้อานวยการองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย

39

นายธีธัช สุขสะอาด

ผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย

40

นายมานพ กาญจนบุรางกูร

ผู้อานวยการองค์การสะพานปลา

41

นางพรรณพิมล ชัญญานุวัตร

ผู้อานวยการสานักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร

42

นายอินทร มาสุวรรณ

แทนผู้อานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง

43

นางจารุรัฐ จงพุฒิศิริ

ผู้อานวยการสานักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ

เริ่มประชุมเวลา 09.00 น.
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานการประชุม
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ
รมว.กษ. แจ้ งที่ป ระชุมทราบผลการเดินทางไปประเทศเกาหลี ใต้ ในการประชุมระดับ
ผู้กาหนดนโยบายในภูมิภาคเอเชีย เกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรทางทะเลอย่างยั่งยืนและการแก้ไขปัญหา IUU
ระดับภูมิภาค ซึ่งจัดขึ้นโดยกระทรวงมหาสมุทรและการประมง สาธารณรัฐเกาหลี ร่วมกับหน่วยงานเอ็นจีโอ
ได้แก่ มูลนิธิความยุติธรรมสิ่งแวดล้อม (EJF) กลุ่มสิทธิมนุษยชนของอังกฤษและกองทุนสัตว์ปุาโลกสากล
(WWF) เมื่อวัน ที่ 28 -29 พย. 2559 เพื่ อหารือแลกเปลี่ ยนข้อมูล ระหว่างภาครัฐ ในภูมิภ าคเอเชียและ
องค์การระหว่างประเทศเกี่ยวกับแนวทางการขจัดการทาประมงที่ผิดกฎหมาย ขาดการรายงานและไร้การ

-3ควบคุม (IUU) รวมทั้งแลกเปลี่ยนองค์ความรู้การจัดการทรัพยากรด้านประมงอย่างยั่งยืน ในส่วนของไทยได้มี
การลงนาม MOU ด้านการเกษตรเพื่อแลกเปลี่ยนเทคโนโลยี และขยายโอกาสทางการค้ากับรัฐมนตรี ว่าการ
กระทรวงเกษตรของประเทศเกาหลี ใ ต้ โดย รมว.กษ. ได้ ข อบคุ ณ หน่ ว ยงานและเจ้ า หน้ า ที่ ที่ เ กี่ ย วข้ อ ง
ในการเตรียมการทั้งหมด
มติที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องเพื่อทราบ
2.1 การรั บ รองรายงานการประชุ ม ผู้ บ ริ ห าร กษ. ครั้ ง ที่ 8/2560เมื่ อ วั น ที่ 23
พฤศจิกายน 2559 (สศก.)
ลธก. สศก. แจ้ งสรุ ปรายงานการประชุม ซึ่ง มี ผู้ ข อแก้ ไ ขรายงานการประชุม 2 ท่ า น
คือ รองปลัด กษ. (นายสุรพงษ์ เจียสกุล) หน้า 13 วาระที่ 5.2 จาก “รองปลัด กษ. (นายสุรพงษ์ เจียสกุล)
เป็น ปลัด กษ. “และผู้อานวยการสานักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร วาระ 3.1 หน้า 8 จาก “ได้สั่งการให้
สวก. สรุ ป สาระส าคั ญ ” เป็ น “ได้ ใ ห้ สวก. ชี้ แจงที่ ป ระชุ ม เพิ่ มเติ ม ในสาระส าคั ญ ”ซึ่ ง ฝุ า ยเลขานุ ก ารได้
ดาเนินการแก้ไขเรียบร้อยแล้ว
มติที่ประชุม

รับรองรายงานการประชุม

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องเพื่อทราบ
2.2 ผลการใช้จ่ายงบประมาณของ กษ. ปี 2560 (ตค.-พย. 2559) สศก.
ลธก. สศก. รายงานที่ประชุม ดังนี้
1. ผลการใช้จ่ายงบประมาณของ กษ. ปี 2560 ( ตค. – พย. 2559 ) งบประมาณ
ปี 2560 ของ กษ. รวม 90,624.97 ล้านบาท ประกอบด้วย 1) รายจ่ายประจา 43,890.52 ล้านบาท
และ 2) รายจ่ายลงทุน 46,734.44 ล้านบาท ซึ่งผลการเบิกจ่ายภาพรวม กษ. ข้อมูล ณ 25 พ.ย.59 (ข้อมูล
จาก GFMIS) 8,530.42 ล้านบาท (คิดเป็นร้อยละ 9.41) ซึ่งต่ากว่าเปูาหมายรัฐบาลอยู่ร้อยละ 8.85
(เปูาหมายที่กาหนดร้อยละ 18.26) โดยการเบิกจ่ายจาก 1) รายจ่ายประจา 6,766.44 ล้านบาท (คิดเป็น
ร้อยละ 15.42) ซึ่งต่ากว่าเปูาหมายรั ฐ บาลอยู่ร้อยละ 4.67 (เปูาหมายที่กาหนดร้อยละ 20.09) และ
2) รายจ่ายลงทุน 1,763.97 ล้านบาท (คิดเป็นร้อยละ 3.77) ซึ่งต่ากว่าเปูาหมายรัฐบาลอยู่ร้อยละ 7.80
(เปูาหมายที่กาหนด ร้อยละ 11.57)
2. แนวทางการปรั บ แผนการปฏิ บั ติ ง านและแผนการใช้ จ่ า ยงบประมาณ ภายใต้
มาตรการเพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพการใช้ จ่ า ยงบประมาณรายจ่ า ยประจ าปี ง บประมาณ พ.ศ. 2560
(สานักงบประมาณ 25 พย. 2559) กาหนดแนวทาง ดังนี้
1) รายจ่ายลงทุน ที่มีวงเงินแต่ละรายการไม่เกิน 1,000 ลบ. ยกเว้นรายการที่มี
คุณสมบั ติพิเศษ หรื อต้องจั ดหาจากต่างประเทศ ที่ไม่ส ามารถก่อหนี้ได้ภ ายใน 30 ธ.ค. 2559 ให้ ระงับ
การดาเนินการ และให้นางบประมาณไปดาเนินการรายการอื่น หากเห็นว่ามีความจาเป็นต้องดาเนินการต่อ
ให้เสนอรองนายกรัฐมนตรีที่กากับ หรือรัฐมนตรีเจ้าสังกัดพิจารณาให้ความเห็นชอบ และเร่งดาเนินการจัดซื้อ
จัดจ้างให้แล้วเสร็จภายในไตรมาสที่ 2

-42) ให้พิจารณาทบทวนรายการที่เป็น รายจ่ายประจา ที่มีความสาคัญต่า หรือไม่
สามารถตอบสนองนโยบายของรัฐบาลได้อย่างรวดเร็วให้ชะลอ ยกเลิกการดาเนินการ และให้นางบประมาณไป
ดาเนินการรายการอื่น
3) ให้ ด าเนิ น ภารกิ จ ที่ มี ค วามจ าเป็ น ตามนโยบายของรั ฐ บาล นายกรั ฐ มนตรี
รองนายกรัฐมนตรีที่กากับ หรือรัฐมนตรีเจ้าสังกัดมีความพร้อม สามารถก่อหนี้ผูกพันได้ภายในไตรมาสที่ 2
และ/หรือดาเนินการแล้วเสร็จภายใน 30 ก.ย. 2560 เป็นรายการที่เกิดประโยชน์แก่ประชาชนโดยตรงดังนี้
(1) เป็นการจัดทาโครงสร้างพื้นฐาน หรือระบบสาธารณูปโภคที่ประชาชนเป็น
ผู้ใช้ประโยชน์ เช่น แหล่งน้าเพื่อการเกษตร ระบบอานวยความสะดวกสาหรับคนพิการหรือผู้สูงอายุ เป็นต้น
(2) ส่งเสริมการประกอบอาชีพ หรือสร้างรายได้แก่ประชาชน เช่น สนับสนุน
เครื่องมือการเกษตร เครื่องจักรกลการเกษตร เป็นต้น
(3) สนับสนุนการดาเนินการตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
(4) สนั บ สนุ น การสร้ า งขี ด ความสามารถของ SMEs
วิ ส าหกิ จ ชุ ม ชน
กลุ่มเกษตรกร และสหกรณ์การเกษตรที่สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนในพื้นที่
ทั้ ง นี้ ควรก าหนดเป็ น รายการที่ อ ยู่ ใ นแผนพั ฒ นาจั ง หวั ด /กลุ่ ม จั ง หวั ด ที่ มี ศั ก ยภาพ
เป็นลาดับแรกก่อน
4) การปรั บ แผนฯ ของแผนบู รณาการ แผนงานพื้น ฐาน และแผนยุ ทธศาสตร์
ให้เสนอรองนายกรัฐมนตรีที่กากับหรือ รัฐมนตรีเจ้าสังกัดให้ความเห็นชอบกรณีแผนงานบูรณาการ ให้เสนอ
รองนายกรัฐมนตรีหรือ รัฐมนตรีที่ได้รับมอบหมาย และขอทาความตกลงกับ สงป. ภายใน 30 ธ.ค.2559
5) แนวทางการปรับแผนฯ นี้ ไม่รวมแผนงานบุคลากรภาครัฐ และแผนงานการ
บริหารจัดการหนี้ภาครัฐ
รมว.กษ. ให้ข้อคิดเห็นและข้อสั่งการ ดังนี้
1) เนื่ องจากภาวะเศรษฐกิจต่างประเทศยังชะลอตัว รัฐ บาลจาเป็ นต้องใช้เศรษฐกิจ
ภายในประเทศเป็นตัว กระตุ้น โดยหนึ่งในสี่เครื่องยนต์ หลัก คือการใช้จ่ายภาครัฐ ซึ่ง 2 เดือนที่ผ่านมายังไม่
บรรลุเปูาหมาย โดยเฉพาะงบลงทุน ซึ่งไม่ตอบสนองต่อนโยบายรัฐบาล
2) เพื่อให้บรรลุเปูาหมายการเบิกจ่ายงบประมาณ มอบหมายรองปลัด กษ. ที่รับผิดชอบ
ด้านงบประมาณไปประชุมเพื่อพิจารณาแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณเดิม ซึ่ง หากแผนงาน /โครงการใด
ไม่สามารถดาเนินการตามมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณที่กาหนดให้ปรับแผนไปดาเนินการ
โครงการตามนโยบายของ กษ.
3) การปรั บ แผนงบประมาณ เน้ น งาน/โครงการตามนโยบาย กษ. คื อ (1) ศพก.
(2) ระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ (3) การปรับเปลี่ยนพื้นที่การเกษตร (4) แหล่งน้า การกระจายน้า
และการส่งน้า (5) เกษตรทฤษฎีใหม่ (6) การยกระดับมาตรฐานสินค้าเกษตร และ (7) การชะลอการขายสินค้า
เกษตร สร้างยุ้งฉาง ธนาคารสินค้าเกษตร ธนาคารเมล็ดพันธุ์ ทั้งนี้ ให้จัดทา Road Map ระบุ กิจกรรม
ระยะเวลา ปริมาณ จานวนเปูาหมายที่ชัดเจนเพื่อให้สามารถติดตามทุกสัปดาห์
4) เนื่องจากในเดือน ธค. 59 มีพระราชพิธี และวันหยุดประจาปี จานวนมาก ขอให้
เร่งรัดดาเนินการให้แล้วเสร็จภายในเวลาที่กาหนด
5) การดาเนิ น การเกี่ ยวกั บงบประมาณ การจัด ซื้อ / จัดจ้ าง ขอให้ ตรวจสอบความ
ถูกต้อง ตามระเบียบวิธีต่างๆ ไม่ให้เกิดความเสียหายต่อราชการ

-5ลธก. สศก. รายงานที่ประชุมเกี่ยวกับแผนบูรณาการการพัฒนาศักยภาพการผลิตภาคเกษตร
ซึ่งได้ มีก ารประชุ ม คณะกรรมการจั ดทาแผนบูรณาการคณะที่ 4.4 ซึ่ง มี รอง นรม.(พลอากาศเอก ประจิ น
จั่นตอง) เป็นประธาน เมื่อวันที่ 29 พย. 2559 สรุปได้ ดังนี้
๑. แผนบูรณาการดังกล่าว ยังขาดโครงการกลางน้า ซึ่งจะเน้นการแปรรูป การเพิ่มมูลค่า
สินค้าเกษตร Post Harvestซึ่งกรมที่มีภารกิจในเรื่องดังกล่าว ควรเสนอโครงการเพื่อรองรับเพิ่มเติม
๒. ประธาน มอบหมาย สศก.ในฐานะหน่ ว ยงานเจ้ า ภาพหลั ก ประสานกรมต่ า งๆ
เพื่อพิจารณาเสนอโครงการเพิ่มเติม และกาหนดส่งให้ประธานเพื่อพิจารณา ภายในวันที่ 2 ธันวาคม 2559
๓. หลังจากประธานให้ความเห็นชอบแล้ว กษ. ต้องส่งแผนฯ ให้สานักงบประมาณภายใน
วันที่ 6 ธันวาคม 2559
รมว.กษ. ให้ ข้ อ คิ ด เห็ น ว่ า แผนบู ร ณาการพั ฒ นาศั ก ยภาพการผลิ ต ภาคเกษตร จะเป็ น
ประโยชน์ต่อเกษตรกรและภาคเกษตร ขอให้ สศก. สรุปภาพรวมเสนอ รมว.กษ. เพื่อรับคาแนะนาก่อนนาเรียน
รอง นรม. (พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง)
มติที่ประชุม

รั บทราบ และมอบหมายรองปลัด กษ. ที่รั บผิ ดชอบด้ านงบประมาณไปเร่ งรั ดการใช้จ่ าย
งบประมาณให้เป็นไปตามเป้าหมาย และ/หรือปรับแผนเพื่อนางบประมาณมาใช้ในโครงการ
ตามนโยบายของ กษ. รวมทั้งมอบหมาย สศก. เร่ งดาเนินการเรื่ องแผนบูรณาการพัฒนา
ศักยภาพการผลิตภาคเกษตร
2.3 ผลการประชุมรัฐภาคีอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ สมัยที่ 22 (COP22/CMP12) ระหว่างวันที่ 7 – 18 พฤศจิกายน
2559 ณ เมือง มาร์รากรีซ ประเทศโมร๊อกโก (สศก.)

รธก. สศก. (นางจันทร์ธิดา มีเดช) รายงานผลการประชุมรัฐภาคีอนุสัญญาสหประชาชาติว่า
ด้ ว ยการเปลี่ ย นแปลงสภาพภู มิ อ ากาศ สมั ย ที่ 22 (COP22/CMP12) ซึ่ งอนุ สั ญญาได้ มี การรั บรองตั้ งแต่
ปี 2535 และมีการประชุมทาความตกลงภายใต้ พิธีสารเกียวโตในปี 2540 ความตกลงแคนคูนในปี 2553
โดยกาหนดเปูาหมายอุณหภูมิโลกไม่ให้เพิ่มขึ้น มากกว่า 2 °C จนกระทั่งความตกลงปารีส ในปี 2558 ซึ่งจะ
รักษาเปูาหมายเดิม และมุ่งไม่ให้เกิน 1.5 °โดยความตกลงปารีสมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 4 พย. 2559
ภายใต้ความตกลงปารีส ซึ่ง นรม. ได้ยื่นสัตยาบันสารเมื่อวันที่ 21 กย. 2559 เปูาหมาย
หลั ก คื อ 1) ควบคุ ม การเพิ่ ม ขึ้ น ของอุ ณ หภู มิ เ ฉลี่ ย ของโลกให้ ต่ ากว่ า 2 °C และมุ่ ง ไม่ ใ ห้ เ กิ น 1.5 °C
2) เพิ่มขีดความสามารถในการปรับตัว 3) ทาให้เกิดเงินทุนหมุนเวียนที่มีความสอดคล้องกับแนวทางที่นาไปสู่
การพัฒนาคาร์บอนต่าทั้งนี้ ยุทธศาสตร์การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศด้านการเกษตร ปี 2560-2564 ที่กระทรวง
เกษตรและสหกรณ์กาลังดาเนินการ มีความสอดคล้องกับเปูาหมายหลักภายใต้ความตกลงปารีส
สาหรับพันธะผูกพันของประเทศไทย ภายใต้อนุสัญญา UNFCCC ก่อนปี 2563 กาหนด
เปูาหมายการลดก๊าซเรือนกระจก 7-20% จากกรณีปกติเฉพาะในภาคพลังงานและขนส่งแต่หลังปี 2563
ประเทศไทยแสดงเจตจานงในการแก้ไขปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ โดยกาหนดเปูาหมายการลด
ก๊าซเรื อนกระจก 20-25% จากกรณีปกติ ครอบคลุ ม ทุกภาคเศรษฐกิจ ภายในปี 2 573 และให้ ทบทวน
เปูาหมายทุก 5 ปี
การประชุ มรั ฐภาคี อนุ สั ญญา UNFCCC สมั ยที่ 22 (COP22) หั ว หน้ า คณะฯ คื อ
พลเอก สุ ร ศั ก ดิ์ กาญจนรั ต น์ (รมว.ทส.)หน่ ว ยงานประสานงานหลั ก คื อ ส านั ก งานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) หน่วยงาน กษ. ที่เข้าร่วมประกอบด้วย สศก. (ในฐานะผู้ประสานงาน
หลักภาคเกษตร) วก. และ พด.ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับภาคเกษตรคือองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
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ปรับตัวเพื่อลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
ผลการประชุมองค์ ความรู้ด้ านวิ ทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ฯ มี การหารื อแนวทางการ
ดาเนิ น งานของภาคเกษตรเพื่อสนั บ สนุ นการปรับตั ว ฯ ซึ่ง ภาคีส มาชิ กเห็ นตรงกันในความส าคัญของการ
สนับสนุนทางการเงิน การถ่ายทอดเทคโนโลยี และการเสริมสร้างศักยภาพ ทั้งนี้กลุ่มประเทศกาลังพัฒนาไม่
เห็นด้วยที่ภาคเกษตรจะต้องมีส่วนในการลดก๊าซเรือนกระจก ขณะที่ประเทศพัฒนาแล้วเห็นว่า ภาคเกษตรควร
มีส่วนร่วมในการลดก๊าซฯ ผลการประชุมจึงไม่สามารถบรรลุข้อตัดสินใจในการดาเนินงาน โดยขอให้เจรจาต่อ
ในการประชุมครั้งหน้า ซึ่งไทยเตรียมศึกษาศักยภาพการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกภาคเกษตรที่ไม่กระทบ
ต่อความสามารถในการแข่งขันและความมั่นคงทางอาหารของประเทศ และเตรียมจัดทาแผนปฏิบัติการภายใต้
ยุทธศาสตร์การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศด้านการเกษตร พ.ศ. 2560-2564
ผลการประชุมการดาเนินงานด้านการปรับตัวฯ ที่ประชุมให้ความสาคัญกับการจัดทาแผน
การปรับตัวแห่งชาติ โดยขอให้ภาคีสมาชิกจัดส่งแผนการปรับตัวต่อ UNFCCC โดยเร็ว และเห็นชอบการสนับสนุน
ทางการเงินที่มุ่งเน้นให้กับการถ่ายทอดเทคโนโลยีและการเสริมสร้างศักยภาพที่ได้ระบุไว้ใน แผนการปรับตัว
แห่งชาติ (NAPs) ทั้งนี้ สานักงานเศรษฐกิจการเกษตรกาลัง เร่งจัดทาแผนการปรับตัวภาคเกษตร ภายใต้
ยุ ทธศาสตร์ การเปลี่ ย นแปลงภูมิอากาศด้า นการเกษตร พ.ศ. 2560-2564 และให้ บูรณาการไว้ในแผน
การปรับตัวแห่งชาติ เพื่อเสนอขอรับการสนับสนุนทางการเงินจากอนุสัญญา UNFCCC เช่น Green Climate
Fund เป็นต้น
ลธก. สศก. ให้ ข้อมูล เพิ่ม เติมว่า สิ นค้าเกษตรที่มีการปล่ อยGHGs ในปริมาณมาก คื อ
นาข้าวและปศุสัตว์ และมีความจาเป็นในการศึ กษาและจัดทาข้อมูลการปล่อยก๊าซและพัฒนาขีดความสามารถ
ของบุคคลากร
อธ.วก.มี ข้ อ คิ ด เห็ น ว่ า ประเทศไทยเริ่ ม มี ก ารศึ ก ษาเรื่ อ งดั ง กล่ า วมาระยะหนึ่ ง แล้ ว
โดยองค์การบริหารก๊าซเรือนกระจก เป็น Focal Point ในประเทศ และมีโมเดลในการศึกษายางพารา และ
ปาล์มน้ามัน
ลธก. มกอช. ให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่าปัจจุบัน กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
โดย สผ. เป็นผู้รับผิดชอบ ได้มีการทดลองใน field เล็กๆ และ convert ไปสู่ภาพใหญ่ ภาคส่วนที่ปล่อย GHGs
มากที่สุดคือ พลังงาน และคมนาคมขนส่ง ทั้งนี้มีพยายามกดดันให้ภาคเกษตรต้องลดการปล่อย GHGs ด้วย
โดยภาคเกษตรที่มีปัญหาคือ การเลี้ยงปศุสัตว์ และนาข้าว ซึ่งภาคเกษตรจะมีทั้งการปล่อยและดูดซับ GHGs
แต่ส่ว นใหญ่ไม่ได้มองภาพรวม ดังนั้น ประเทศไทยต้องกาหนดท่าที่เรื่องนี้ให้ ชัดเจนในการประชุมระหว่าง
ประเทศไม่เช่นนั้นอาจถูกผลักเข้าไปในกลุ่มที่ต้องลดการปล่อย GHGs
รมว.กษ. ให้ข้อคิดเห็นและข้อสั่งการ ดังนี้
1. ประเทศไทยจาเป็นต้องมี การจัดทาฐานข้อมูลเกี่ยวกับการปล่อย GHGs เพื่อใช้
ประกอบการเจรจาต่อรองโดยเฉพาะข้อมูลเกี่ยวกับข้าว เนื่องจากประเทศไทยเป็นผู้ผลิตข้าวรายใหญ่ โดยอาจ
ร่วมมือด้านข้อมูลกับประเทศ จีน อินเดียซึ่งเป็นผู้ผลิตข้าวรายใหญ่เช่นกัน
2. ประเทศไทยมีนโยบายที่ชัดเจนในการลดพื้นที่ปลูกข้าว ซึ่งอาจช่วยในการลดการปล่อย
ก๊าซเรือนกระจกได้ส่วนหนึ่ง
3. ให้มีการศึกษาวิจัยข้อมูลในระดับพื้นที่ เช่น การปลูกข้าวในพื้นที่ต่างๆ จะมีการปล่อยและ
Absorb ก๊าซเรือนกระจกอย่างไรในปริมาณเท่าไร โดยเปรียบเทียบให้เห็นภาพที่ชัดเจน
มติที่ประชุม

รับทราบ และมอบหมายกข., วก., มกอช. ไปดาเนินการ/ สศก. เป็นหน่วยประสานหลัก
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3.1 การดาเนินงานที่สาคัญปี 2560 ของกรมวิชาการเกษตร
อธ. วก. นาเสนอการดาเนินงานที่สาคัญปี 2560 ของกรมวิชาการเกษตร 2 ประเด็น คือ
(1) การขับเคลื่อนนโยบายที่สาคัญของ กษ. และ (2) การขับเคลื่อนผลงานวิจั ยไปใช้ประโยชน์ได้จริงในพื้นที่
ดังนี้
(1) การขั บ เคลื่ อ นนโยบายที่ ส าคั ญ ของ กษ. 5 โครงการ มี ง บประมาณด าเนิ น การ
104.1136 ล้านบาท ได้แก่
1) โครงการส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่ งบประมาณ 9.8442 ล้านบาท โดยสนับสนุน
เมล็ดพันธุ์พืชอย่างน้อย 70,000 ราย ไม่ต่ากว่า 4 ชนิด/ราย (พื้นที่ 200 ตร.ม.) และจัดทาแปลงศูนย์เรียนรู้
การผลิตพืชตามแนวพระราชดาริทฤษฎีใหม่และถ่ายทอดความรู้ 21 แห่ง 1,830 ราย
2) โครงการเกษตรอินทรีย์ งบประมาณ 31.0491 ล้านบาท ดาเนินการตรวจรับรอง
แหล่งผลิตพืชอินทรีย์ 2,200 แปลง ตรวจรับรองโรคคัดบรรจุพืชอินทรีย์ 60 โรง สร้างศูนย์ต้นแบบผลิ ต
ปุ๋ยอินทรีย์แบบเติมอากาศ 25 โรง ซึ่งในปี 2560 จะมี ผลงานสะสมทั้งหมดรวม 75 โรง ถ่ายทอดความรู้
การผลิตปุ๋ยอินทรีย์ให้กับผู้สนใจ 4,500 ราย และร่วมผลักดันการปลูกพืชหลังนาให้จังหวัดยโสธรเป็นต้นแบบ
ด้านเกษตรอินทรีย์ของประเทศ (ยโสธร Model) โดยการเพิ่มประโยชน์การใช้พื้นที่ด้วยการปลูกพืชหลังนา
(แตงโมและถั่วลิสง) 1,000 ไร่ พร้อมทั้งตรวจรับรองมาตรฐาน
3) Zoning งบประมาณ 18.4775 ล้านบาท ในสินค้าปาล์มน้ามัน ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์
สับปะรด ลาไย อ้อย และมันสาปะหลัง โดย ศวพ. จังหวัด ประสาน Single Command กาหนดกิจกรรมย่อย
ในแผนงานระดับจังหวัด เช่น ระบบการปลูกพืชในแต่ละพื้นที่ เทคโนโลยีที่เหมาะสม การพัฒนาเจ้าหน้าที่
ภาครั ฐ เรื่ องเทคโนโลยี ในพื้ น ที่น าร่ องการปรับเปลี่ ยน นาแปลงต้นแบบพืช เศรษฐกิจที่อยู่ในพื้นที่ (ทั้งใน
หน่วยงานและแปลงเกษตรกรเครือข่าย) เป็นตัวอย่างเกษตรกรกลุ่มที่ประสงค์ปรับเปลี่ยนได้เรียนรู้ โดยการ
สร้างแปลงต้นแบบพื้นที่นาร่อง 31 จังหวัด 1,200 ไร่
4) ศู น ย์ เ รี ย นรู้ ก ารเพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพการผลิ ต สิ น ค้ า เกษตร (ศพก.) งบประมาณ
33.0813 ล้ า นบาท จั ด ท าแปลงต้ น แบบพื ช 321 ศพก. 1,000 ไร่ อบรมเกษตรกรเครื อ ข่ า ย ศพก.
เพื่อเตรียมพร้อมรวมกลุ่มการผลิตพืชตามระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ การแจ้งเตือนการระบาด
ของศัตรูพืชและการสนับสนุนเอกสารวิชาการด้านพืช เน้ นขยายผลการจัดการศัตรูพืชแบบผสมผสานด้วย
ชีวภัณฑ์ และให้องค์ความรู้ด้านพืช ผ่านระบบ Smart Box
5) ระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ งบประมาณ 12.6815 ล้านบาท ประสาน
Single Commandและทีมผู้จัดการแปลงเพื่อนาเทคโนโลยีลดต้นทุนและเครื่องจักรกลใช้ในพื้นที่ ดาเนินการ
ตรวจรับรอง GAP 16 ชนิดพืช 7,226 ราย สร้างเกษตรกรและแปลงต้นแบบด้านพืช 117 แปลง 2,958 ไร่
53 จังหวัด และให้ความรู้สมาชิกแปลงใหญ่ 3,560 ราย
(2) การขับเคลื่อนผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ได้จริงในพื้นที่ โดยการขยายผลชีวภัณฑ์สู่
เกษตรกร ซึ่งในปี 2559 วก. มีการผลิตชีว ภัณฑ์ ไม่ต่ากว่า 14 ชนิด และได้ขยายผลงานวิจัยของกรมสู่
เกษตรกรและภาคเอกชนแล้วถึงร้อยละ 97.91 ของผลการผลิตที่ได้ โดย ในปี 2560 แผนขับเคลื่อนการใช้
ชีวภัณฑ์ (นาร่อง) เปูาหมาย ศพก. 68 อาเภอ เกษตรกรต้นแบบ 335 ราย กลุ่มเกษตรกร 20 กลุ่ม 120
ราย และแปลงใหญ่ 4 แปลง 40 ราย ผลงานวิจัยชีวภัณฑ์ประกอบด้วยการควบคุมแมลงศัตรูพืช ด้วย ไวรัส
NPV เชื้อแบคทีเรีย Bt เชื้อราเขียวเมตาไรเซียม และไส้เดือนฝอย การควบคุมโรคพืช ด้วย เชื้อแบคทีเรีย Bs
ระบบองค์ความรู้ด้านพืช (Smart Box) ติดตั้งใน ศพก. โดยบรรจุองค์ความรู้ด้านพืช
ของกรมลง Application แล้ ว จ านวน 7 เรื่อง และมีแผนเพิ่มเติม จานวน 11 เรื่อง คาดว่าแล้ ว เสร็จ
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มีความพร้อม 44 แห่ง และมีแผนสารวจให้ครบ 882 แห่ง ภายในเดือน ธ.ค. 2559 ซึ่งดาเนินการนาร่อง 19
แห่ง ให้แล้วเสร็จภายในเดือน พ.ย. 2559
อธ. กสก. ชี้แจงเพิ่มเติมว่างานตามนโยบาย กษ. แบบบูรณาการทุกโครงการจะมีการจาแนก
งบประมาณ กิจกรรมตามหน่วยงานต่างๆ เพื่อความชัดเจนและบรรจุในคู่มือผู้จัดการแปลงเพื่อใช้เป็นข้อมูล
ร่วมกัน
รมว.กษ. ให้ข้อคิดเห็นและข้อสั่งการ ดังนี้
1. ขอให้ผู้รับผิดชอบงานตามนโยบาย กษ. แบบบูรณาการทุกโครงการ จัดทารายงานผลการ
ดาเนิ นงานโครงการในภาพรวม โดยมีการจัดกลุ่ ม (Grouping) เพื่อให้ มีความชัดเจนในภาพรวมของโครงการ
ซึง่ สามารถแสดงผลการดาเนินงานของทุกกรม ในพื้นที่เดียวกัน
2. ขอให้ทุกหน่วยงานที่ได้รับมอบหมายเป็นหน่วยบูรณาการโครงการตามนโยบาย กษ.
รวบรวมและประมวลผลการดาเนิน งาน เพื่อ ใช้ส าหรับ แถลงข่าวในสั ปดาห์ ห น้า และมอบพลเอก ปัฐ มพงศ์
ประถมภัฏ กากับดูแล
มติที่ประชุม

รับทราบ มอบหมาย ผช. รมว.กษ (พลเอก ปัฐมพงศ์ ประถมภัฎ) กากับดูแล และหน่วยงาน
บูรณาการโครงการตามนโยบาย กษ. จัดทารายงานผลการดาเนินการ
3.2แผนเตรียมพร้อมเรื่องการตรวจเยี่ยมพื้นที่ในจังหวัดกาฬสินธุ์ของรอง
นายกรัฐมนตรี(พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง) สปก.

ลธก. สปก. รายงานที่ ป ระชุ ม เรื่ อ งการตรวจเยี่ ย มพื้ น ที่ ใ นจั ง หวั ด กาฬสิ น ธุ์ ข อง
รองนายกรัฐมนตรี(พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง) ซึ่งจะไปทาพิธีมอบหนังสืออนุญาตให้สหกรณ์การเกษตร
บ้ า นดงกล้ ว ย จ ากั ด เข้ า ท าประโยชน์ ใ นที่ ดิ น ในเขตปฏิ รู ป ที่ ดิ น ฯ ตามโครงการจั ด ที่ ดิ น ท ากิ น ให้ ชุ ม ชน
ตามนโยบายรัฐบาลในเขตปฏิรูปที่ดิน จังหวัดกาฬสินธุ์ วันที่ 9 ธันวาคม 2559ณ หมู่ ที่ 4 ตาบลนาจาปา
อาเภอดอนจาน จังหวัดกาฬสินธุ์
รมว.กษ. มีข้อสั่ งการให้ สปก.วางแผนดาเนินการต่อเนื่อง หลั งจากมอบที่ดิน เพื่อให้
เกษตรกรสามารถทากินได้ เช่น การจัดหาแหล่งน้า การปรับปรุงบารุงดิน ให้พิจารณาว่าจะต้องประสาน ชป.
และ พด. เข้าร่วมดาเนินการด้วยหรือไม่ หากในพื้นที่ดังกล่าวยังไม่มีแผน ให้ดึงเข้ามาดาเนินการเรื่องแปลงใหญ่
และรวมกลุ่มเป็นสหกรณ์ เพื่อให้เกษตรกรสามารถพัฒนาอาชีพได้อย่างต่อเนื่อง
มติที่ประชุม

รับทราบมอบหมาย สปก. ดาเนินการ

วาระที่ 4 เรื่องอื่นๆ
4.1 การปฏิบัติงานตามข้อสั่งการของ รมว.กษ. วันที่ 22 พย. 2559
อธ.ชป. รายงานผลการปฏิบัติงานตามข้อสั่งการของ รมว.กษ. วันที่ 22 พย. 2559
ให้ช่วยเหลือเกษตรกรที่พื้นที่นาข้าวถูกน้าท่วม เนื่องจากพื้นที่น้าท่วมสองฝั่งลาสะแทด ประมาณ 25,000 ไร่
ตั้งแต่ อาเภอพิมาย อาเภอโนนแดงอาเภอประทาย และอาเภอเมืองยาง จังหวัดนครราชสีมา อาเภอบ้านใหม่
ชัย พจน์ และอาเภอพุ ทไธสง จั งหวัดบุ รีรัม ย์ เนื่องจากสาเหตุ 2 ประการ คือ 1) ฝนตกหนั กพ.ท.ต้ นน้ า
อ.บั ว ใหญ่ อ.โนนแดง อ.บั ว ลาย อ.สี ด า ในช่ ว งวั น ที่ 7 -9 พย. 59 ปริ ม าณสู ง สุ ด วั ด ได้ 200 มม.
2) อปท. เพิ่มระดับสันฝาย0.5-0.8 ม. เพื่อเก็บกักน้าในฤดูแล้ง ทาให้เป็นอุปสรรคในการระบายน้า

-9การช่วยเหลือระยะเร่งด่วน โดยนาเครื่องสูบน้าจานวน 16 เครื่อง และตัดคันดินเพื่อแก้ไข
ปัญหาน้าท่วมที่จุดสาคัญในลาสะแทด ช่วงท้ายน้าก่อนถึงจุดบรรจบแม่น้ามูลสานักงานชลประทานที่ 8 ร่วมกับ
แม่ทัพภาคที่ 2 และส านั กงานทางหลวงชนบทจังหวัดนครราชสี มาแก้ปัญหาโดยตัดถนน แล้ วทาสะพาน
Bearingให้ น้ าไหลผ่ านลงสู่ แม่น้ ามูล และตัดคั นโอบฝั่ งขวาของฝายบุ่งเบา เพื่อเร่ งการระบายน้าในล าสะแทด
ณ วันที่ 29 พย. 2559 ระดับน้าลดลงเหลือ 20-30 ซม. รถเกี่ยวข้าวสามารถลงเกี่ยวข้าวได้กว่า 80%
ของพื้นที่น้าท่วม ทั้งนี้การแก้ปัญหาในอนาคตต้องทาประตูระบายน้าที่ฝายเพื่อระบายน้าหากมีงบเหลือจ่าย
ของ ชป. ในปีงบประมาณนี้ คาดว่าจะสามารถดาเนินการก่อสร้างประตู ระบายน้าได้ เนื่องจาก ชป. มีแบบ
ก่อสร้างเรียบร้อยแล้ว
รมว.กษ. ให้ข้อคิดเห็นและข้อสั่งการ ดังนี้
1. ขอให้ ชป. แก้ไขปัญหาในระยะยาว โดยศึกษาในภาพรวมถึงวิธีปูองกันอุทกภัย ภัยแล้ง
ซึ่งจะรวมถึ งบทบาทและหน้ าที่ของทุกหน่ วยงานที่ เกี่ ยวข้ อง อาทิ มท. คคฯลฯ โดยสามารถนาข้อมูลมาให้
รมว.กษ. ประสานกับกระทรวงที่เกี่ยวข้องเพื่อดาเนินการในพื้นที่ อาทิ การสร้างสะพาน โดย ชป. จะทาหน้าที่ใน
ส่วนของการระบายน้า เช่นการสร้างประตูน้า ฯลฯ
2. ให้ ชป. กาหนดเป็นระเบียบปฏิบัติ โดยมอบหมายให้หน่วยงานที่ตั้งในทุกจังหวัด
ให้เร่งดาเนินการช่วยเหลือเกษตรกรทันที ที่มีภัยธรรมชาติ หากอยู่นอกเขต ชป. ก็ให้ประสานผู้เกี่ยวข้องพร้อม
ทั้งวางระบบการรายงานผล
มติที่ประชุม

รับทราบ และมอบหมาย ชป. ไปดาเนินการต่อไป
4.2 ผลการประชุม Steering Committee ระหว่าง ไทย - จอร์แดน

อธ.ฝล. สรุ ปผลการประชุม Steering Committee ระหว่าง ไทย จอร์แดนโดยมี
รองปลัด กษ. (นายเลิศวิโรจน์ โกวัฒนะ) และอธ. ฝล. เป็นผู้แทนฝุายไทย ซึ่งมีการทา Action Plan ตาม
MOU ที่มีการลงนามเมื่อวันที่ 23 มีค. 2559 โดยมีการฝึกอบรมให้บุคคลากรของจอร์แดน 3 ครั้ง สาธิตการ
ปฏิบัติการฝนหลวงในพื้นที่จ อร์แดน การจัดเตรียมเครื่องมือและวัสดุต่างๆ ที่จอร์แดน ปัจจุบันขาดเรดาห์
CU Band ซึ่งคาดว่าจะติดตั้งในเดือน มีค. 2560 โดยในวันนี้ (30 พ.ย.59)จะเป็นการปฏิบัติการทาฝน
ครั้งแรกของจอร์แดน การกาหนดกลไกการบริหารโครงการ โดยแต่งตั้ง Joint Project Steering Committee
/Joint Project Working Team /Focal Point
รองปลัด กษ. (นายเลิศวิโรจน์ โกวัฒนะ) ให้ข้อมูลเพิ่มเติมในประเด็นที่บางฝุายในจอร์แดน
ไม่เห็นด้วยกับโครงการ เนื่องจากมีค่าใช้จ่ายสูง และขอความมั่นใจจากไทยถึงผลสาเร็จที่จะได้รับ ซึ่งได้ชี้แจงว่า
องค์ความรู้จ ากการทาฝนหลวงของไทยมีการปรับปรุงต่อยอดมานานจนประสบความส าเร็จ อีกทั้งสภาพ
ภูมิอากาศของทั้งสองประเทศแตกต่างกัน จึงต้องมีการศึกษาร่วมกัน
รมว.กษ. ให้ข้อคิดเห็นและข้อสั่งการว่า ขอให้ดาเนินการด้วยความรอบคอบ ระมัดระวัง
เนื่องจากเป็นโครงการของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ รัชกาลที่ 9 โดยนาไปประยุกต์ใช้ในพื้นที่ต่างๆ และ
ขอให้จอร์แดนแจ้งผลการปฏิบัติการครั้งแรกด้วย
มติที่ประชุม

รับทราบ และมอบหมาย ฝล. ไปดาเนินการต่อไป
4.3 โครงการ “ส่งสุขปีใหม่ 2560 จากใจกระทรวงเกษตรและสหกรณ์”

รองปลัด กษ. (นายสุรพงษ์เ จียสกุล) นาเสนอโครงการส่งความสุขปีใหม่ 2560 จากใจ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ได้ปรับแนวทางตามข้อสั่ งการของ รมว.กษ. โดยสรุ ปกิจกรรมต่างๆ ให้เป็น
หัวข้อใหญ่ๆ โดยมีวัตถุประสงค์คือ เพื่อมอบเป็นของขวัญให้แก่เกษตรกรและประชาชน เพื่อแสดงออกถึงไมตรี

- 10 จิตความสัมพันธ์ และความร่วมมืออันดี ในการขับเคลื่อนการพัฒนาภาคเกษตรไปพร้อมกันทั้งภาคประชาชน
เกษตรกร ภาครัฐและเอกชน มีระยะเวลาดาเนินการ 26 ธันวาคม 2559 - 12 มกราคม 2560 กาหนด
เป็น 3 กิจกรรมหลัก คือ
1. กิจกรรมส่งเสริมแหล่งบริการท่องเที่ยวเชิงเกษตร โดย15 หน่วยงาน 125 แห่ง
อาทิ สัมผัส อากาศหนาว ชมและถ่ายภาพดอกไม้ ทุ่งทานตะวัน ทุ่งปอเทือง สันเขื่อน ฯเรียนรู้ศาสตร์ของ
พระราชา วิถีเกษตร ฟาร์มโคนม พันธุ์สัตว์น้า และพันธุ์ปศุสัตว์ ฯเลือกซื้อสินค้าเกษตร สตรอเบอร์รี่ แมคคาเดเมีย
ชา กาแฟ อโวคาโด้ ผักไฮโดรโพนิก ชิมหม่อน ชมไหม ฯUnseen สถานีเรดาร์ ฝนหลวง ปั่นจักรยานศึกษา
ธรรมชาติ พักค้างแรม กางเต็นท์ ฯ โดยมี High Light สาคัญ 17 แห่ง คือ 1) ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ
การเกษตร จังหวัดเชียงราย (ดอยผาหม่น) (กสก.) 2) ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรที่สูง จังหวัดเชียงราย
(แม่สรวย ดอยวาวี) (กวก.) 3) ศูนย์วิจัยเกษตรหลวง เชียงใหม่ หน่วยย่อยขุนวาง และแม่ออนหลาว (กวก.)
4) ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรเชียงใหม่ (ฝาง โปุงน้าร้อน) (กวก.) 5) ศูนย์วิจัยข้าวสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่
(กข.) 6) อุทยานหลวงราชพฤกษ์ จังหวัดเชียงใหม่ (สวพส.) 7) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง
ขุนสถาน จังหวัดน่าน (สวพส.) 8) ศูนย์วิจัยเกษตรที่สูง จังหวัดเพชรบูรณ์ (เขาค้อ) (กวก.) 9) ศูนย์วิจัยพืชสวน
จั ง หวั ด เลย (ภู เ รื อ ) (กวก.) 10) ศู น ย์ ส่ ง เสริ ม การเกษตรที่ สู ง จั ง หวั ด กาญจนบุ รี (สั ง ขละบุ รี ) (กสก.)
11) ศูนย์สาธิตสหกรณ์หุบกะพง จังหวัดเพชรบุรี (ชะอา) 12) ศูนย์ศึกษาวิธีการฟื้นฟูดินเสื่อมโทรม จังหวัดราชบุรี
(เขาชะงุ้ม) (พด.) 13) โครงการส่งน้าและบารุงรักษาขุนด่านปราการชล จังหวัดนครนายก (ชป.) 14) องค์การ
ส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย จังหวัดสระบุรี (อ.ส.ค.) 15) ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติทั่วประเทศ
16) "สานักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติ ฯ จังหวัดปทุมธานี (องค์การมหาชน)" 17) ศูนย์ศิลปาชีพ
บางไทรฯ ตาบลช้างใหญ่อาเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา (ส.ป.ก.)
2. กิจ กรรมบริ การประชาชน มอบความรู้ พั ฒ นาอาชี พ บูร ณาการทุ กส่ ว นราชการ
รวม11 กิจกรรม คือ การแวะพักผ่อน พักรถ และซื้อสินค้าเกษตรคุณภาพมาตรฐาน อย่างน้อย 400 จุด
ณ ศูนย์บริการประชาชน มีบริการข้อมูลวิชาการ/ด้านดิน , ระบบชลประทานน้าหยด, การสหกรณ์, อาหาร
ปลอดภัย และสาธิตสร้างการเรียนรู้บริการทาหมัน ฉีดวัคซีน สัตว์เลี้ยง
3. กิ จ กรรมลดรายจ่ า ยในครั ว เรื อ นด าเนิ น การ10 หน่ ว ยงาน 15 กิ จ กรรม
ประกอบด้ ว ย 1) รั ก ษาสมดุ ล ทรั พ ยากรธรรมชาติ / ความมั่ น คงด้ า นอาหาร ปล่ อ ยหอยลายทะเลตราด
ปล่อยพันธุ์ปลา 8.9 ล้านตัว 2) จาหน่ายสินค้าคุณภาพราคาพิเศษ อาทิ สินค้าอุปโภคบริโภคของสหกรณ์
ลดราคา 10 % ณ จุดจาหน่ายสานักงานสหกรณ์จังหวัดทั่วประเทศ/ผลิตภัณฑ์นม อ.ส.ค. และแบรนด์ อื่นๆ
(ภายใต้สมาคมผู้ประกอบการอุตสาหกรรมนมไทย) จาหน่ายในราคาพิเศษ ลดราคา 2 – 10 % ตามช่องทาง
จาหน่ายที่ร่วมรายการ และ ณ ร้านค้าของ อ.ส.ค./ข้าวหอมมะลิที่ผลิตจากชาวนาโดยตรงในราคาพิเศษ/สินค้า
สั ตว์น้ าที่ ป ลอดภั ย ได้มาตรฐาน/บริ การจัดกระเช้าของขวัญ ปีใหม่ ด้ว ยสิ น ค้าข้าว และสิ นค้าของสหกรณ์
ในราคาพิเศษส่งมอบแหล่งน้าในไร่นา (1,088 บ่อ)ฝายบ้านคลองอุดม 1 แห่ง (เกษตรกรรับประโยชน์ 750
ไร่ 200 ครัวเรือน) ถนน (1.2 กม.)/ส่งมอบหนังสือแสดงสิทธิ์ในพื้นที่เกษตรกรรมจัดรูปที่ดิน /แจกข้าวสาร
สาหรับลูกค้าตลาด อตก. และแจกผลิตภัณฑ์ยางพาราแก่ลูกค้า กยท. ตามช่องทางที่ร่วมรายการ
แผนการประชาสัมพันธ์จะมีการจัดทา Key Message Advertise เผยแพร่บน Social
Mediaข้อความข่าว อักษรวิ่ง เผยแพร่บนสื่อโทรทัศน์ ฯสกู๊ปข่าวท่องเที่ยวเชิงเกษตร เผยแพร่บนสื่อโทรทัศน์
สื่อสิ่งพิมพ์ และ Social Media Poster หรือ Cut Out ประชาสัมพันธ์ในพื้นที่
รองปลั ด กษ. (นายเลิ ศ วิ โ รจน์ โกวั ฒ นะ) ให้ ข้ อ คิ ด เห็ น ว่ า แหล่ ง ท่ อ งเที่ ย วของ ชป.
นอกจากโครงการส่งน้าและบารุงรักษาขุนด่านปราการชล จังหวัดนครนายกแล้ว ควรกาหนดให้เขื่อนต่างๆ

- 11 ของ ชป. เป็นแหล่งบริการท่องเที่ยวเชิงเกษตร ตามโครงการด้วย เนื่องจากมีความพร้อมด้านสถานที่ๆ เป็ น
แหล่งท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยมอยู่แล้ว
รมว.กษ. มีข้อสั่งการ ดังนี้
1) จุดที่เป็ น แหล่ งท่องเที่ยว กาชับให้ ทุกหน่วยงาน (1) ดูแลเรื่องความสะอาด เช่น
ห้องสุขา (2) มีปูายอธิบายว่าให้ประชาชนมาดูอะไร สาระสาคัญที่ต้องการให้ดูคืออะไร (3) ทาจุดถ่ายรูปสร้าง
Signature เพื่อ ให้ เป็ น สั ญ ลั ก ษณ์ และเพื่อ ประชาสั ม พัน ธ์ส ถานที่ ข อง กษ. (4) จัด เตรีย มสถานที่จ อดรถ
(5) ควรมีจุดขายของที่เป็นผลผลิตของเกษตรกร มีปูายชัดเจนว่าเป็นเกษตรกรกลุ่มไหน มีเบอร์ติดต่อเพื่อสร้าง
เครือข่าย จัดเป็นตลาดน่าซื้อ สินค้าคุณภาพ (ถ้าทาได้)
2) จุ ด ที่ จั ด บริ ก ารประชาชน จั ด ให้ มี ส ถานที่ จ อดรถที่ ป ลอดภั ย มี บ ริ ก ารห้ อ งสุ ข า
จุดบริการน้าดื่ม ร้านขายของผลผลิตเกษตร (ถ้าทาได้) มีปูายบอกริมถนนก่อนถึงจุดบริการ
มติที่ประชุม

รับทราบ และมอบหมายทุกหน่วยงานไปดาเนินการ และสั่งการหน่วยงานในภูมิภาค

4.4 การหารือเกี่ยวกับแนวคิดการบริหารจัดการสินค้าเกษตร
รมว.กษ. ให้ข้อคิดเห็น และขอหารือเกี่ยวกับการบริหารจัดการสินค้าเกษตรโดยเฉพาะ
ข้าวหอมมะลิ ซึ่งมีราคาลดลง และขอหารือเกี่ยวกับการส่งเสริมการปลูกข้าวควรดาเนินการในลักษณะใด และ
แนวคิดในการดาเนินการสินค้าเกษตรตลอดห่วงโซ่อุปทาน ซึ่งต้องมีการศึกษาข้อได้เปรียบเสียเปรียบ และ
ช่องทางการตลาดของข้าวไทย ซึ่งในส่วนของ กษ. ต้องเน้นการรักษาคุณภาพ เมล็ดพันธุ์ ความเหมาะสมของ
พื้นที่ปลูก การบูรณาการของหน่วยงานต่างๆ และการประชาสัมพันธ์ ในขณะที่ข้าว GI.อาทิ ข้าวสังข์หยด
ข้าวลื มผั ว ฯลฯ จะเป็ น การทาตลาดแบบ Niche Marketดังนั้น กษ. ต้องร่ว มมืออย่างใกล้ ชิดกับ พณ.
โดยเฉพาะการประชาสัมพันธ์ให้นานาชาติรับรู้คุณภาพของข้าวไทย ดังนั้น ขอให้มีการประชุมเรื่องนี้ ในรู ปของ
คณะอนุกรรมการฯ ซึ่งมี รมว.กษ. เป็นประธาน โดยกาหนดวาระการประชุมให้เหมาะสม
อธ.กข. ชี้แจงว่า จากการพูดคุยกับผู้ประกอบการค้าข้าว ทิศทางการตลาดของข้าวหอม
มะลิยังไปได้ และเป็นสินค้า Premium ของไทย
ผอ.อตก. แจ้งที่ประชุมว่าจากการเปิดตลาดเมื่อเดือนที่แล้ว ซึ่ง อตก. นาเครื่องสีข้าวขนาด
เล็กมาทาการแสดงการสีข้าว พร้อมบรรจุถุงสูญญากาศ ขนาด 1 กก. ซึ่งจาหน่ายได้ในราคาสูงถึง 50 -60
บาท/กก. และสามารถเก็บรักษาภายนอกตู้เย็นได้นานถึง 1 - 2 ปีได้รับความสนใจจากผู้ซื้อจานวนมาก
นายอ านวย ปะติ เส ทปษ. รมว.กษ. ขอให้ เ พิ่ม เติ มข้ าวเหนีย วในการกาหนดแนวคิ ด
การบริ ห ารจั ด การสิ น ค้ า ข้า ว เนื่ อ งจากเป็ น สิ น ค้ า ที่มี ร าคาดี และมี ก ารเพาะปลู ก ในพื้ น ที่ ภ าคเหนื อ และ
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือเท่านั้น
รองปลัด กษ. (นายธนิตย์ เอนกวิทย์) แจ้งที่ประชุมทราบ จากการไปร่วมงานข้าวหอมมะลิ
โลก โดยผลการจัดงานข้าวหอมมะลิโลก ที่จังหวัดร้อยเอ็ด เป็ นเวลา 3 วัน มีทูตจากต่างประเทศมาร่วมงาน
ประกอบกับนโยบายของรัฐในการให้ความช่วยเหลือชาวนาโดยการรับจานายุ้งฉาง เกิดการขับเคลื่อนทาให้
ราคาข้าวสูงขึ้น โดยสหกรณ์รับซื้อข้าวความชื้น 25-28%จากชาวนาในราคา 8.80 บาท/กก.
มติทปี่ ระชุม

รับทราบ และมอบหมาย กข. ไปดาเนินการต่อไป
4.5 เรื่องที่ รมว.กษ. สั่งการ

1. การบูรณาการระหว่างหน่วยงานต่างๆ ของ กษ.รมว.กษ. ให้ ข้อสังเกตเกี่ยวกับ การ
บูรณาการระหว่างหน่วยงานต่างๆ ของ กษ. ซึ่งในระดับบริหาร มีการดาเนินการร่วมกันอย่างดี แต่จากข้อมูลที่
ได้รับในระดับพื้นที่ยังไม่มีการบูรณาการเท่าที่ควร ฝากผู้บริหารทุกท่านให้ทาความเข้าใจกับข้าราชการและ

- 12 เจ้าหน้าที่ทุกท่าน โดยให้ Single Command เป็นผู้ทาหน้าที่หลัก ดูแลภาพรวมในพื้นที่ โดย มอบหมาย สศก.
ตั้งทีมเพื่อศึกษาว่าจะมีการพัฒนา SC อย่างไร เพื่อให้สามารถเป็นหน่วยบูรณาการในพื้นที่ได้อย่างแท้จริง
2. เกี่ ย วกั บ ประเด็ น ที่ มี ข่ า วเมื่ อ สั ป ดาห์ ก่ อ นว่ า รมว.กษ. ต าหนิ ก ารท างานของ
ข้าราชการ กษ. ขอให้ผู้บริหารช่วยชี้แจงแก่เจ้าหน้าที่ทุกระดับว่า รมว.กษ. ไม่ได้พูดแต่สื่อเป็นคนเอาไปเขียน
เอง ให้เน้นย้าว่า รมว.กษ. ให้กาลังใจกับทุกคนที่ร่วมกันทางาน
3. การเปลี่ย นรัช กาล การดาเนินการจะเป็นไปตามกระบวนการและขั้นตอน ขอให้
ติดตามข่าวจากทางราชการที่รับผิดชอบ และ นรม. ทั้งนี้ ให้แจ้งหน่วยงานในพื้นที่ระมัดระวังการดาเนินการ
4. การประชุมทาการเกษตรแบบครบวงจร โดยหารือร่วมกับ มท. ทส. พณ. ซึ่งจะมี
การทาโครงสร้างพื้นฐานต่างๆ ในพื้นที่การเกษตรที่กาหนด อาทิ แหล่งน้า ยุ้งฉาง ฯลฯ ขอให้ กษ. เตรียม
การประชุ ม โดยมี รอง นรม. (พลอากาศเอก ประจิ น จั่น ตอง) เป็ นประธาน มอบหมาย รองปลั ด กษ.
(นายเลิศวิโรจน์ โกวัฒนะ) จัดทาประเด็นการนาเสนอของ ชป. พด.
5. เรื่องการเกษตร ต้องมีผ ลงานที่เป็นรูปธรรม เช่น จานวนพื้นที่ ซึ่งมีเปูาหมายคือ
เกษตรกรมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น รายได้ดีขึ้น หน่วยงานใดที่มีผลงานแล้ว ให้ส่งมาให้รองปลัดที่รับผิดชอบ แล้วให้
รองปลัดประมวลเสนอ รมว.กษ. เพื่อสื่อสารประชาสัมพันธ์ ต่อไป
6. ให้ชะลอการแถลงข่าวเรื่องการส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่ 70,000 รายออกไปหลัง
วันที่ 20 ธค. 2559 เพื่อให้โครงการมีความสมบูรณ์ และนาไปรวมกับ โครงการส่งสุขปีใหม่ 2560 จากใจ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ซึ่งจะมีการสนับสนุนปัจจัยการผลิตต่างๆ ให้แก่ผู้เข้าร่วมโครงการ ขอให้มีการ
จั ด ท านิ ท รรศการแสดงเรื่ อ งราว ความเป็ น มาของพื้ น ที่ ๆ เข้ า ร่ ว มโครงการ ก่ อ น และหลั ง จั ด แสดง
ภาพประกอบคาบรรยาย ของแต่ละพื้นที่ อาจเป็นภาคละ 10 ราย และการสนับสนุนของภาคส่วนต่างๆ ที่จะ
มาร่วมมือกัน เช่น กษ. ดึงสถาบันการศึกษา องค์กรภาคประชาชน ประชารัฐ เข้ามาร่วม โดยจัดแบ่งความ
รับผิดชอบให้ชัดเจน ซึ่งจะทาให้เกิดความยั่งยืน ต้องทาต่อเนื่องอย่างน้อย 2 ปี ในการแถลงข่าวต้องทาให้เห็น
process ทั้งหมดมอบ ปลัด กษ. และรองปลัด กษ. ไปดาเนินการ
7. สถานการณ์ ภั ย หนาวให้ เ ตรี ย มการ เช่ น ผลกระทบต่ อ พื ช สั ต ว์ เ ลี้ ย ง อย่ า งไร
ต้องเตรียมการอย่างไร ขอให้ วก. และ ปศ. รวมถึงหน่วยงานต่างๆ ออกแถลงข่าวเตือนภัยประชาชนที่อาจ
ได้รับผลกระทบจากภัยหนาวในปีนี้
8. การจัดตั้ง Dream Team มอบ สศก. รับผิดชอบ โดยขอมอบหมายให้ Dream
Team ศึกษานโยบายต่างประเทศ ของ Mr. Donald Trump ว่ามีผลกระทบด้านการเกษตรของประเทศไทย
อย่างไร แล้วนามาเสนอ รมว.กษ.ทั้งนี้ ผตร.กษ. (น.ส.จูอะดี พงศ์มณีรัตน์)ให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่าสานักงานที่
ปรึกษาการเกษตรต่างประเทศ กาลังรวบรวมข้อมูลจากผู้ประกอบการ เพื่อส่งให้ สกต. สป.กษ. และ สศก.
เลิกประชุมเวลา 11.30 น.
นายเสกสรร ศิริกุล
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการพิเศษ
นางสาวทัศนีย์ เมืองแก้ว
ผู้อานวยการกองนโยบายและแผนพัฒนาการเกษตร
ผู้จดรายงานการประชุม

นางจันทร์ธิดา มีเดช
รองเลขาธิการสานักงานเศรษฐกิจการเกษตร
ผู้ตรวจรายงานการประชุม

