นโยบายและแนวทางการปฏิบัติงานกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
โดย

นายยุคล ลิ้มแหลมทอง
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ให้ไว้เมื่อการประชุมวันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๕
ณ ห้องประชุมกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ๑๓๔

1. โครงการพระราชดาริ
- ให้มีคณะกรรมการติดตามประสานงานโครงการพระราชดาริ และในการเสด็จตรวจ
งานทุกครั้ง ให้มีผู้ใหญ่ของกระทรวงกระทรวงเกษตรและสหกรณ์รับเสด็จ และแนะนาตัวด้วย เพื่อ
รับสนองงาน แล้วรายงานให้ทราบ
- สมาคมดินโลก และ FAO ได้ จัดงานเทิด พระเกียรติพระบาทสมเด็ จพระเจ้า อยู่หั ว
วันที่ 5 ธันวาคม 2555 ณ กรุงโรม อิตาลี โดยจัดเป็น World Soil Day ซึ่งต่อเนื่องจากการถวาย
เหรียญเทิดพระเกียรติ เมื่อวันที่ 16 เมษายน 2555 ในฐานะทรงเป็น Humanitarian Soil
Scientist ขอให้ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ติดตามเรื่อง และกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ควรจัดกิจกรรมงานเทิดพระเกียรติไปพร้อมกัน
- สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ จะทรงมีพระชนมายุครบ 60 ปี ในอีก 3 ปีข้างหน้า ให้
ตรวจสอบให้ชัดเจน และให้มีโครงการเทิดพระเกียรติ โดยตั้ง เป็นคณะทางานเตรียมการจัดเป็น
Activity ถวาย และจะได้ถวายผลงานที่เกิดกับเกษตรกรและประชาชน โดยจะนาโครงการถวาย
เพื่อทรงพิจารณาก่อน

2. โครงการตามนโยบายรัฐบาล
2.1 โครงการเร่งด่วน
- การบริหารจัดการน้าอย่างบูรณาการ
กรมชลประทาน ต้องรายงานและดาเนินการป้องกัน เตรียมการ แก้ปัญหาอุทกภัย
ภัยแล้ง การดูแลระบบชลประทานให้ทราบตลอดเวลา และให้ความร่วมมือกับ คณะกรรมการบริหาร
จัดการน้าและอุทกภัย (กบอ.) ด้วย

-2- การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ทุกหน่วยงานต้อง
ให้ความสาคัญและให้มีการติดตามประเมินผลเป็นระยะ ๆ ด้วย โดยผ่านคณะกรรมการที่กระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ตั้งขึ้น และรายงานให้ทราบด้วย
- ความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้านและนานาประเทศ โดยเฉพาะท่านประธาน
ที่ ป รึ ก ษารั ฐมนตรีว่ าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ไ ด้ เน้ น การขั บ เคลื่ อ นเรื่ อ ง AEC ให้ ทุ ก
หน่วยงานให้ความสาคัญ ขอทราบความก้าวหน้า และให้มผี ู้รับผิดชอบระดับกระทรวง
- การยกระดับราคาสินค้า ขอให้ทุกหน่วยงานส่งแผนการดาเนินการที่ชัดเจนให้
ทราบ ภายใน 2 สัปดาห์ ขอทราบต้นทุนการผลิตสินค้าแต่ละชนิดจากสานักงานเศรษฐกิจ
การเกษตร (สศก.) ด้วย
2.2 ปรับโครงสร้างเศรษฐกิจภาคเกษตร
- การสร้างความเข้มแข็งให้องค์กรเกษตรกร
- การพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตรเพื่อการแข่งขันและความมั่นคงอาหาร
- การพัฒนาทรัพยากรในไร่นา ดิน น้า
- การวิจัยพัฒนาสายพันธุ์
- การพัฒนาเทคโนโลยีการผลิต
- การผลิตพันธุ์พืช และปัจจัยการผลิต
- การลดต้นทุนการผลิต
- การทามาตรฐานการผลิต
นโยบายทั้ ง หมดขอแผนการปฏิ บั ติ ก ารที่ ชั ด เจน เพื่ อ ประกอบการขอและจั ด ท างบประมาณ
ปีงบประมาณ 2557 ซึ่งต้องเสร็จภายใน 21 พฤศจิกายน 2555 นี้

3. นโยบายเฉพาะ
3.1 เกษตรกรไทยเป็น Smart Farmer โดยมี Smart Officer เป็นเพื่อนคู่คิด
Smart Farmer
=
มีความรูใ้ นเรื่องที่ทาอยู่
=
มีข้อมูลประกอบการตัดสินใจ
=
มีความตระหนักถึงคุณภาพสินค้าและความ
ปลอดภัยของผู้บริโภค
=
มีความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม/สังคม
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Smart Officer

=
=

มีความภูมิใจในความเป็นเกษตรกร
มีความรักเกษตรกรเหมือนญาติ

=
=
=

มีความรอบรู้ทางวิชาการและนโยบาย
ใช้เทคโนโลยีมาช่วยเหลือเกษตรกร
สร้างความเข้มแข็งแก่เกษตรกรและองค์กร
เกษตรกร
มุ่งนาเกษตรกรสู่ Green Economy และ Zero
waste agriculture
มีความภาคภูมิใจในองค์กรและความเป็นข้าราชการ

=
=

การดาเนินการ
- ตั้งศูนย์ข้อมูลเกษตร ที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีข้อมูลทั้งแหล่งผลิต ฤดูกาลที่
ผลผลิตออก ปริมาณผลผลิต สภาพภูมิอากาศ ราคาสินค้า การตลาดทั้งในและนอกประเทศ ปัจจัย
การผลิต การเตือนภัย โดยเชื่อมกับศูนย์ข้อมูลของสานักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) ให้ศูนย์
สารสนเทศตั้งเป็น War Room เชื่อมข้อมูลลงทุกจังหวัด เพื่อให้ข้าราชการนาไปแนะนาเกษตรกร
โดยสร้างเป็นเครือข่ายข้อมูล ให้ดาเนินการด่วน ท่านปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มอบหมาย
ผู้รับผิดชอบ
- ทุก จั ง หวั ด โดยเกษตรและสหกรณ์จั ง หวั ด ทาแผนการพั ฒ นาการเกษตรระดั บ
จังหวัด โดยมีข้อมูล Zoning สินค้าเกษตรทุกชนิดในจังหวัด มีทะเบียนเกษตรกร ที่ตั้งฟาร์ม แหล่ง
รวบรวมผลผลิต และกระจายสินค้าการตลาดภายในภายนอกจังหวัด แหล่งแปรรูป ต้นทุน ราคา
การตลาด สภาพดิน แหล่งน้า ฤดูกาล ฯลฯ ทั้งนี้ให้เสร็จภายใน 31 ธันวาคม 2555 เพื่อวางแผน
Zoning สินค้าเกษตรต่อไป
- ปรับรูปแบบการส่งเสริมการเกษตรใหม่ โดยให้ทุกหน่วยงานที่ทางานส่งเสริม สร้าง
อาสาพัฒนาการเกษตร เพื่อเข้าพบหาเกษตรกรในแต่ละกลุ่ม เป็นกลไกในการขับเคลื่อนการเกษตร
ในรูป Green Economy และ Zero waste agriculture ทางานแบบบูรณาการ และทาแผนเชิง
รุก เข้าหาเกษตรกร โดยให้ข้อมูลด้านการตลาด นาการผลิต ซึ่งให้เกษตรและสหกรณ์จังหวัดเป็นผู้
รวบรวมแผนปฏิบัติการส่ งให้กระทรวงเกษตรฯ ภายใน 31 ธันวาคม 2555 โดยอาจทาแผน
ร่วมกับแผนพัฒนาจังหวัดก็ได้
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และขาดแคลนแรงงานเกษตรและผลักดันให้เป็น Smart Famer
- สร้างความภาคภูมิใจและความมั่นคงในอาชีพเกษตรกรรม โดยเชิดชูผู้นาเกษตรกร
ที่มีความรู้ ปราชญ์ชาวบ้าน ผลักดัน พ.ร.บ คุ้มครองที่ดินเพื่อเกษตรกรรม การประกันภัยพืชผล
และการคุ้มครองสวัสดิภาพของเกษตรกร ให้ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ดาเนินการในส่วน
ของกฎหมายต่ าง ๆ และทุ กหน่ วยงานทาบัญ ชีเกษตรกรตั วอย่ างที่ ประสบความสาเร็จ นามา
ประมวลองค์ความรู้ของท้องถิ่นเพื่อเผยแพร่ โดยนามาหาหลักวิทยาศาสตร์รองรับ
3.2 การเกษตรไทยเป็นผูน้ าในอาเซียน
ประสานความร่วมมือระหว่างเกษตรกร ผู้ประกอบการธุรกิจการเกษตร เพื่อพัฒนา
ให้การเกษตรไทยเป็นศูนย์กลางการพัฒนาในภูมิภาค และดาเนินการด้านธุรกิจการเกษตรและ
อาหาร ทั้งป้อนอาหารแก่อาเซียน รวมถึงการใช้เวทีอาเซียนเป็น Spring board ส่งสินค้าไป
จาหน่ายทั่วโลก
การดาเนินการ
- กาหนดมาตรฐานการผลิ ต แปรรู ป เพิ่ม มู ล ค่ า สิน ค้ า เกษตรและอาหาร โดย
สานักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมใช้
มาตรฐานเดียว และผลักดันให้เกิดมาตรฐานอาเซียน ในสินค้าที่มีศักยภาพก่อน
- ปรับปรุงกฎระเบียบ รวมทั้งภาษีให้เอื้อต่อการร่วมมือทางเศรษฐกิจในภูมิภาค
ทั้ง ด้ า นการลงทุ น เคลื่ อนย้ ายแรงงาน การน าสิ น ค้ าเข้ า -ออก-ผ่ านประเทศ ให้ ป ลัด กระทรวง
เกษตรฯรวบรวมปัญหาต่าง ๆ จากทุกหน่วยงาน และแนวทางการพัฒนาร่วมของประเทศเพื่อน
บ้าน โดยมีข้อมูลของภาคเอกชนประกอบ
- ให้ ป ลั ด กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ตั้ ง Office เพื่ อ ดู แ ลเรื่ อ ง ASEAN
โดยเฉพาะ AEC และเงื่อนไขทางสังคมที่เกี่ยวกับความมั่นคงและปลอดภัยของอาหารในอาเซียน
- พัฒนาห้องปฏิบัติการตรวจสอบคุณภาพสินค้าเกษตรและอาหาร โดยมุ่งเป้าไป
เป็นผู้รับรองห้องปฏิบัติการเอกชน โดยมี สานักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ
(มกอช.) เป็นหลัก และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมดาเนินการ จัดทาแผนและเป้าหมาย เพื่อเพิ่ม
ศักยภาพการตรวจสอบคุณภาพสินค้าเกษตรและอาหาร
- เร่งรัดและดาเนินการให้เกิด Q-Farm , Q-Product , Q-Factory และ QRestaurants โดยสานักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) เป็นหลักร่วมกับ

-5ทุกหน่วยงาน และประชาสัมพันธ์ให้ทุกภาคส่วนรู้และนาไปใช้ประโยชน์ เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต
คนไทยและการส่งออก
- ให้ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ดาเนินการบูรณาการด่านของทุกหน่วยงาน
และ/หรือร่วมกับศุลกากรทาให้เกิด One Stop Service สินค้าเกษตร โดยต้ องร่วมมือกับ
กระทรวงพาณิชย์ และกรมศุลกากรด้วย
กรณีเหตุเฉพาะหน้าเร่งด่วน
1. การดาเนินการเกี่ยวกับ AEC ให้เตรียมข้อมูลโดยให้มี Office และมีข้อมูลทุก
อย่างเกี่ยวกับการดาเนินการของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
2. ภัยแล้ง ให้ชลประทาน และฝนหลวง ติดตาม แก้ปัญหา อย่างต่อเนื่อง โดยดู
นโยบายจากคณะกรรมการบริหารจัดการน้าและอุทกภัย (กบอ.) ให้กรมส่งเสริมการเกษตร ดูพืช
ที่ใช้น้าน้อย และร่างประกาศพื้นที่ภัยแล้ง และการปลูกพืชในพื้นที่ด่วน ฝนหลวงต้องดาเนินการ
ต่อเนื่อง
3. โครงการจานาข้าว ปริมาณข้าวนาปี นาปรัง กระบวนการทางาน ข้อมูลตัวเลขต่าง ๆ
ให้กรมส่งเสริมการเกษตร ตรวจสอบและยืนยันโดยด่วน รวมทั้งมันสาปะหลังและข้าวโพดด้วย
4. การลักลอบค้าสุนัขข้ามชาติ ให้กรมปศุสัตว์ ประสาน สานักงานตารวจแห่งชาติ
(สตช.) ดาเนินการด่วน มิให้เกิดภาพลักษณ์การทรมาน ทารุณกรรมสัตว์ภายในประเทศ
5. การเตรียมการตั้งสานักงานของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์แห่งใหม่ และการ
ใช้พื้นที่องค์การสะพานปลา เพื่อพัฒนาถนนราชดาเนินและพื้นที่ท่องเที่ยว ให้ปลัดกระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ติดตามด่วน
6. งานเกษตร Expo (Milano Expo 2015) ที่เมืองมิลาน ประเทศอิตาลี ให้
ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ติดตามความก้าวหน้าด้วย
7. งบประมาณ ปี 2557 ให้รวบรวมและเสนอตามนโยบายรัฐบาล และนโยบาย
เฉพาะด่ ว น โดยเฉพาะงบลงทุ น ต้ อ งเรี ย บร้ อ ยก่ อ น 21 พฤศจิ ก ายน 2555 ให้ ส านั ก งาน
เศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) ติดตามด่วน และวิเคราะห์ว่าเป็นไปตามนโยบายหรือไม่
8. ให้สานักงานวิจัยและพัฒนาการเกษตร (องค์การมหาชน) (สวก.) วิเคราะห์และ
รวบรวมทิศทางการวิจัยด้านการเกษตร กาหนดทิศทางการพัฒนาเพื่อรองรับ AEC ปัญหาการ

-6เปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ ปัญหาขาดแคลนแรงงาน รวมถึงนวัตกรรม และการเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตร
และให้ดาเนินการโดยเร็ว
9. ปัญหาหมอกควันในภาคเหนือ ให้เตรียมการป้องกัน และหาทางแก้ไขในภาพ
ความจริง ให้ ก รมส่ งเสริม การเกษตรด าเนิ น การโดยด่ว น ให้ มีแ ผนปฏิ บัติ ก ารภายในธั น วาคม
2555 ก่อนเกิดปัญหาเดือนมกราคม 2555
10. ให้กรมการข้าวเสนอแผนการพัฒ นาข้ าวทั้ง ระบบ การแบ่งกลุ่ มข้า วเพื่ อการ
พาณิชย์ ข้าวเพื่อทาพันธุ์ ข้ าวเพื่อเป้าหมายเฉพาะ ภายในเดือนธันวาคม 2555 พร้อมแผนการ
สนับสนุน
11. ให้ทุกหน่วยงานทา Career path ของทุกตาแหน่งให้ชัดเจน และประกาศให้
ทราบทั่วกัน โดยกองการเจ้าหน้าที่ สานักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รวบรวมให้ผมด้วย
พร้อมทั้งทาแผนอัตรากาลังเพื่อทบทวนการทางานตามนโยบาย กับเตรียมพร้อมการขาดแคลน
อัตรากาลัง และนักวิชาการในอนาคต ขอให้ทาแผนเสร็จภายใน 31 ธันวาคม ๒๕55

--------------------------------------------------

เอกสารใช้ภายในการประชุม
วันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๕

