รายงานการประชุม

คณะกรรมการสงเสริมและพัฒนาศักยภาพในการแขงขันทางการเกษตร
สิทธิเกษตรกร สิทธิที่ดินทํากิน สิทธิการเขาถึงแหลงทุนและหนี้สินเกษตรกร
ครั้งที่ 4/๒๕๕7
วันพฤหัสบดีที่ 19 มิถุนายน ๒๕๕7
ณ หองประชุมสํานักงานสภาเกษตรกรแหงชาติ
อาคารวชิรานุสรณ ชั้น 6
.........................................................................
ผูมาประชุม
1. นายอํานวย
2. นายคงฤทธิ์
3. นายเรืองเดช
4. นายเพิ่มศักดิ์
5. นายประยงค
6. นายอภิมาตร
7. นายสุพล
8. นายสมศักดิ์
9. นางสาวอัญชลี
10. นายสวัสดิ์
11. นายภักดีสยาม
12. นางสาวโสภาพรรณ

ปะติเส
บัวบุญ
สุขสมบูรณ
มกราภิรมย
ดอกลําไย
เหร็บควนเคี่ยม
หมอนทอง
ฤกษอนันต
บารมีรุงเรือง
สายสุขกาจินะกุล
พรหมอินทร
กาสมสัน

ที่ปรึกษาคณะกรรมการ
ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

(ดานบริหารจัดการคุณภาพดินและสิทธิที่ดินทํากิน)

13. นายสุรศักดิ์

วานิชกิจ

14. นางสาวกัลฤยะณิษฐ

โอฬารรัชฤ

กรรมการและเลขานุการ
(ดานปจจัยการผลิต)
กรรมการและเลขานุการ

ผูเขารวมประชุม
1. นางสาวฏัฐฐากรณ
2. นางสาวทิพวรรณ
3. นางสาวโชติมา
4. นางสาวธัญลักษภรณ
5. นางจิราพร
6. นางสาวธีรดา

ปรีชาจารย
แยมกลัด
ศรีประจง
เตี่ยวยอง
ชาติรักษา
นิลพฤกษ

นักวิเคราะหนโยบายและแผนอาวุโส
นักวิเคราะหนโยบายและแผนปฏิบัติการ
นักวิชาการเผยแพร
นักระบบคอมพิวเตอร
เจาพนักงานธุรการ
เจาพนักงานธุรการ

(ดานหนี้สินเกษตรกรและทุน)
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ผูไมมาประชุม
1. นายประพัฒน
2. นายสมปอง
3. วาที่ รต.สมพูนทรัพย
4. นางสาวอัญชลี
7. นายสวัสดิ์
6. นายพล

ปญญาชาติรกั ษ
อินทรทอง
กลาวิกรณ
บารมีรุงเรือง
สายสุขกาจินะกุล
ดําธรรม

ที่ปรึกษากรรมการ
ที่ปรึกษากรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

ติดภารกิจ
ติดราชการ
ติดราชการ
ติดภารกิจ
ติดภารกิจ
ลาออก

เริ่มประชุมเวลา 09.30 น.
ระเบียบวาระที่ ๑

เรื่อง ที่ประธานแจงใหที่ประชุมทราบ

การจั ด ประชุ ม ในครั้ ง นี้ เพื่ อ ทบทวนผลการดํ า เนิ น งานที่ ผ า นมา
และปรับ แผนการดําเนินงาน เนื่อ งจากสถานการณ ก ารเปลี่ ย นแปลงดานการบริห ารงานของประเทศ
เพื่อใหแผนงานสอดคลองกับแนวทางการปฏิบัติงานในปงบประมาณ 2558 ซึ่งตองใหแลวเสร็จกอนเดือน
กันยายน 2557
มติที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒

เรื่อง รับรองรายงานการประชุม
- ครั้งที่ 3/2557 เมื่อวันจันทรที่ 19 พฤษภาคม 2557 จํานวน
17 หนา เสนอตอที่ประชุมเพื่อพิจารณา ใหการรับรองรายงาน ซึ่งไดมีการจัดสงรายงานทาง E-Mail ใหทราบ
ในเบื้องตนแลว
มติที่ประชุม

รับรองรายงาน

ระเบียบวาระที่ ๓

เรื่อง เพื่อทราบ
3.1 งบประมาณคงเหลือของคณะกรรมการฯ
ฝายเลขานุการฯ แจงผลการใชจายงบประมาณของคณะกรรมการฯ

มีรายละเอียด ดังนี้
1. ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2557 จํานวน 542,669 บาท
2. การจัดประชุม
ครั้งที่ 1
วันที่ 13 พฤศจิกายน 2556
ครั้งที่ 2
วันที่ 30 มกราคม 2557
ครั้งที่ 3
วันที่ 20 มีนาคม 2557
ครั้งที่ 4
วันที่ 19 พฤษภาคม 2557
ครัง้ ที่ 5
วันที่ 19 มิถุนายน 2557
มติที่ประชุม

รับทราบ
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ระเบียบวาระที่ ๓
เกษตรกรรม

เรื่อง เพื่อทราบ
3.2 การแตงตั้งคณะอนุกรรมการนโยบายสื่อสาธารณะภาค

แบบมีสวนรวม
จากมติในการประชุมครัง้ ที่ 3/2557 เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2557
คณะกรรมการฯ เห็นชอบใหแตงตั้งคณะอนุกรรมการนโยบายสื่อสารธารณะภาคเกษตรกรรม แบบมีสวนรวม
โดยคาใชจายใหใชจากวงเงินที่คณะกรรมการฯ ไดรับจัดสรร
วัตถุประสงค
เพื่อประชาสัมพันธการปฏิบัติงานใหมีความสอดคลองกับนโยบายภาครัฐโดยเฉพาะ
การแกไขปญหาเรงดวนดานที่ดิน ซึ่งมีความเกี่ยวของกับขอกฎหมายหลายฉบับ
ผลความกาวหนา
อยูระหวางการพิจารณา ลงนามในคําสัง่
มติที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๓

เรื่อง เพื่อทราบ
3.3 ยุติกระบวนเขาชื่อเสนอกฎหมาย ราง พ.ร.บ. 4 ฉบับ
จากสถานการณ ค วามรุ น แรงที่ เ กิ ด ขึ้ น ในพื้ น ที่ ก รุงเทพมหานคร
เขตปริมณฑล และพื้นที่ตาง ๆ ของประเทศหลาย ๆ พื้นที่ และมีแนวโนมขยายตัว จนอาจเกิดเหตุการณ
รายแรง ทีจ่ ะสงผลกระทบตอความมั่นคงของชาติ และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของประชาชน
โดยรวมนั้นเปนผลใหคณะรักษาความสงบแหงชาติ ซึ่งประกอบดวย กองทัพบก กองบัญชาการกองทัพไทย
กองทัพเรือ กองทัพอากาศ และสํานักงานตํารวจแหงชาติ มีความจําเปนตองเขาควบคุมอํานาจในการ
ปกครองประเทศ ตั้งแตวันที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ.2557 เปนตนไป
เพื่อความสงบเรียบรอยในการปกครอง คณะรักษาความสงบแหงชาติ
จึงไดมีประกาศฉบับที่ 5 ในประเด็นของการสิ้นสุดรัฐธรรมนูญ 2550 ชั่วคราว และใหสิ้นสุดลงตามประกาศ
ฉบับที่ 11 ดังนี้

ประกาศคณะรักษาความสงบแหงชาติ
ฉบับที่ 11/2557
เรื่อง การสิ้นสุดของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย
------------------------------เพื่อความสงบเรียบรอยในการปกครองประเทศ จึงใหยกเลิกประกาศคณะรักษาความสงบแหงชาติ
ฉบั บที่ 5/2557 ลงวันที่ 22 เดือนพฤษภาคม พุทธศักราช 2557 เรื่อง การสิ้นสุดชั่วคราวของรัฐธรรมนูญแห ง
ราชอาณาจักรไทย และใหใชขอความตามประกาศฉบับนี้
1. รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 สิ้นสุดลง ยกเวนหมวด 2
2. คณะรัฐมนตรีรักษาการ สิ้นสุดลง
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3. วุฒิสภา ยังคงปฏิบตั ิหนาทีต่ ามจํานวนสมาชิกวุฒิสภาที่มีอยู ณ วันที่ประกาศฉบับนี้ มีผล
บังคับใช
4. ศาลทัง้ หลาย คงมีอํานาจดําเนินการพิจารณาและพิพากษาอรรถคดีตามบทกฎหมาย และ
ประกาศ คณะรักษาความสงบแหงชาติ
5. องคกรอิสระ และองคกรอื่น ตามรัฐธรรมนูญ พุทธศักราช 2550 ยังคงปฏิบัตหิ นาที่ตอไป
ทั้งนี้ ตัง้ แตบดั นี้เปนตนไป
ประกาศ ณ วันที่ 22 พฤษภาคม พุทธศักราช 2557
พลเอก

ประยุทธ จันทรโอชา
(ประยุทธ จันทรโอชา)
หัวหนาคณะรักษาความสงบแหงชาติ

เปนผลใหกระบวนการเขาชื่อเสนอกฎหมาย ตองยุติลง ดวยเหตุของการสิ้นสุดรัฐธรรมนูญ 2550
ประเด็น ตามรัฐธรรมนูญ ฯ มาตรา 163 กลาวไววา “ประชาชนผูมีสิทธิเลือ กตั้งไมนอยกวาหนึ่งหมื่นคน
มีสิ ท ธิ เข าชื่ อ รอ งขอต อ ประธานรั ฐ สภาเพื่ อ ให ร ั ฐ ส ภ าพิ จ าร ณ า ร า ง พ ร ะ ร าช บั ญ ญั ติ ต ามที่ กํ าหนด
ในหมวด 3 และหมวด 5 แหงรัฐธรรมนูญนี้
การบริหารงาน

ประกาศคณะรักษาความสงบแหงชาติ
ฉบับที่ 33/2557
เรื่อง ขอความรวมมือในการปฏิบัติของศาล องคกรอิสระ และองคกรอื่น
-----------------------ตามประกาศคณะรักษาความสงบแหงชาติ ฉบั บ ที่ 11/2557 ลงวันที่ 22 พฤษภาคม
2557 เรื่ อ ง การสิ้ น สุ ดของรัฐ ธรรมนู ญ แห ง ราชอาณาจั ก รไทย ที่ กํ าหนดให ศ าลทั้ ง หลาย คงมีอํ านาจ
ดําเนินการพิจารณาอรรถคดีตามบทกฎหมาย และประกาศคณะรักษาความสงบแหงชาติ ตลอดจนใหองคกร
อิสระ และองคกรอื่น ตามรัฐธรรมนูญ พุท ธศักราช 2550 ยังคงปฏิบัติห นาที่ตอไปนั้น เพื่อใหประชาชนมี
ความเขาใจที่ถูกตองตรงกัน และมีความสมานฉันทในการรวมกันแกไขปญหาความขัดแยงทางการเมืองโดย
สันติวิธี ดังนั้น คณะรักษาความสงบแหงชาติ จึงขอความรวมมือใหสถาบันศาล องคกรอิสระ และองคกรอื่นๆ
งดแสดงความคิดเห็น ที่อ าจทําใหป ระชาชนเกิดความเขาใจผิด มีความสับ สน หรือ เกิดความแตกสามัคคี
จนส ง ผลกระทบต อ ความสงบเรี ย บร อ ยของพนั ก งานเจ า หน า ที่ ข องคณะรั ก ษาความสงบแห ง ชาติ
ทั้งนี้ ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป
ประกาศ ณ วันที่ 24 พฤษภาคม 2557
พลเอก ประยุทธ จันทรโอชา
หัวหนาคณะรักษาความสงบแหงชาติ
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นายคงฤทธิ์ บัวบุญ

ขอแกไขขอความคําวา “ยุต”ิ เปลี่ยนเปน “ชะลอ”
หัวขอระเบียบวาระการประชุม 3.3

นางสาวโสภาพรรณ กาสมสัน ขอทราบแนวทางการปฏิบัติงานเพื่อใหสอดคลองกับการบริหารงานจาก
ที่ปรึกษาคณะกรรมการ
การบริหารราชการแผนดิน
นายอํานวย ปะติเส
ไดกลาวถึงการเปลี่ยนแปลงระบบประชาธิปไตย มาเปนระบบรัฐประหาร
มีผลตอระบบการบริหารราชการแผนดินอยางไร การเบิก-จายงบประมาณ การตัดสินใจ รวมถึงการบริหาร
ประเทศ เราจะตองทํางานใหสอดคลองกับระบบที่ไมมีรัฐสภา ไมมีคณะรัฐมนตรี มีเพียงหนวยเดียวตัดสินใจ
ไดทั้งหมดและคาดวาอาจใชเวลาอยางนอย 1 ป 6 เดือน
คณะกรรมการฯ จึงตองทําความเขาใจวาใครทําหนาที่แทนในระบบสภา ณ วันนี้ คณะ คสช.
ทําหนาที่เปนคณะรัฐมนตรีและรัฐสภา มีอํานาจหนาที่ในการออกกฎหมาย ประกาศและคําสั่งที่แจงออกมา
ถือเปนกฎหมาย หากเรื่องใดที่ตองการแกไขปญหา สามารถประกาศเปนกฎหมายไดเลย
ในการดําเนินงานแกไขปญหาเกษตรกรและประชาชน จึงควรตองทําการปรับเปลี่ยนวิธีการ
ในเสนทางเดิม คือ การอาศัยรัฐธรรมนูญเดิม แตปจจุบันไดมีประกาศยกเลิก เหลือเพียงบางสวนเทานั้น
ในการปฏิบัติจึงควรใหชะลอแตมิไดหมายถึงการยุติการชวยเหลือ ซึ่งเราสามารถเสนอขอมูลดังกลาวได
โดยไมใหมีความขัดแยงซึ่งอาจมีผลกระทบตอความสงบเรียบรอย
ระบบการทํางานเพื่อประชาชน ในแตภาคสวนไดมีการปรับเปลี่ยนเพื่อใหสอดคลองกับ
ระบบการบริหารประเทศแบบใหม จึงตองทําความเขาใจและใหมีการติดตามขอมูลขาวสารอยางตอเนื่อง เชน
การแกปญหาเรื่องขาว ยางพารา ลาสุดคือ มาตรการชวยเหลือชาวนาโดยการลดอัตราคาเชาที่นา
ประเด็น
จะทําอยางไรให คสช. เห็นดวยกับแนวทางการแกไขปญหาที่เราเสนอ
การปรับปรุงกฎหมาย หนวยงานราชการสวนใหญ ขณะนี้ไดเรงดําเนินการรวบรวมกฎหมายที่อยูระหวาง
การพิจารณาเสนอตอ คณะ คสช. พิจารณา เพื่อใหมีผลในทางปฏิบัติ
วิธีการทํางาน ระยะที่ 1
การแกไขปญหาเรงดวน ใหเสนอตอ คสช.เพื่อใหแลวเสร็จภายในเดือน 3
โดยจัดลําดับความสําคัญของปญหา
ระยะที่ 2
รัฐธรรมนูญปกครองชั่วคราว โดยจะมีค ณะรั ฐ มนตรี ประจํากระทรวงฯ
สภานิติบัญญัติดําเนินการดานกฎหมาย จนกวาจะรางรัฐธรรมนูญแลวเสร็จ
ระยะเวลาประมาณ 1 ป การทํางานจะชาลงอีก
ระยะที่ 3
เปนการทํางานแบบละเอียด กฎหมายฉบับหนึง่ อาจใชระยะเวลาเปนป
การปฏิบัติงานในชวงระยะเวลา 3 เดือน
คณะ คสช. กําหนดให ห นวยราชการเปน หลัก ในการปฏิ บัติง าน โดยเนน ย้ําให ทุก หนวย
บริห ารงานตามภารกิจของแตละกระทรวง และมอบหมายใหป ลัดกระทรวงแตละกระทรวงทําหนาที่เปน
รัฐมนตรีชั่วคราว และใหดําเนินแผนงานประจําปของหนวยงานตอไป สวนแผนงาน หรือโครงการใหม ๆ ที่ใช
เงินงบประมาณสู งจะยั ง ไม มี ก ารพิ จ ารณาในชวงนี้ โดยจะเนน เรื่อ งการแกไขปญ หาความเดือ ดรอ นของ
ประชาชนเปนอันดับแรก
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จะเห็ นได วาคํ าสั่ งแตง ตั้ง คณะกรรมการฯ ในกรอบแรกจะประกอบดวย ปลัดกระทรวง
และอธิบ ดีก รม เป นส วนใหญ สําหรั บ คํ าสั่ ง ลาสุด คือ กรอ. ซึ่งเปน คณะกรรมการภาครัฐรวมกับ เอกชน
โดยเน น ภาคเอกชนในระดั บ มหภาค เชน การทอ งเที่ ยว-การลงทุ น และผู ท รงคุ ณ วุฒิ ที่ป ระธานแตง ตั้ ง
จํานวน 3 ทาน
ขั้นตอนการเสนอแผนงาน/โครงการ








เสนอ

รวบรวม

กลั่นกรอง

พิจารณา

ตอกระทรวง
ที่เกี่ยวของ
-----------------หนวยงาน
เสนอ
- แผนงาน /โครงการ
- ประเด็นปญหา
- งบประมาณป 2558

รองหัวหนาฝายเศรษฐกิจ
-------------------------พล.อ.ยอดยุทธ บุญญาธิการ
ที่ปรึกษาฝายเศรษฐกิจ คสช.
------------ปลัดกระทรวงฯ
(ทําหนาที่ รัฐมนตรี)
------------------------------------

เสนอคณะ คสช.
--------------------------พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ
ผช.ผบ.ทบ.
รองหัวหนาฝายเศรษฐกิจ
--------------------------------------

คณะ คสช.
-----------------------------พล.อ.อ.ดร.ประจิน จั่นตอง
รองหัวหนา คสช.
หัวหนาฝายเศรษฐกิจ
--------------------------------------

ทําหนาที่
- เชิญหนวยงานที่เกี่ยวของ
หารือ
- รวบรวมแผนงาน/โครงการ
ของหนวยงานที่เรงดวน
หรืออยูระหวางดําเนินการ
- ประเด็นปญหาเพื่อนําไป
สูการแกไข
- จัดเตรียมแผนงานป 2558

ทําหนาที่
กลั่นกรอง สนับสนุนการทํางาน
ดานเศรษฐกิจและเกษตรกรรม
ดูแลงาน
- กระทรวงเกษตรและสหกรณ
- กระทรวงพาณิชย
- ระบบสินคาเกษตร
- ที่ดิน และหนี้สิน

ทําหนาที่
- เสนอประเด็นตอคณะ คสช.
- คณะ คสช.พิจารณา
- ขอสั่งการเพื่อการปฏิบัติ

เนนย้ําเปาหมายการทํางาน 4 ขอของ คสช. ในระยะเวลา 3 เดือน คือ
1. แกไขปญหาความเดือดรอนของประชาชน
2. การทําใหเศรษฐกิจพื้นฐานเดินตอไปได
3. การปฏิรปู การทํางานใหรวดเร็วฉับไว
4. การทําใหเกิดความปรองดองในชาติ
บทสรุป

ทั้งหมดนี้เปนภาพรวมของการบริหารงานที่เปลี่ยนแปลง และเพื่อใหทราบวาสภาเกษตรกร
แหงชาติอ ยูในฐานะใด และควรปรับ ตั วอย างไร โดยใหจัดเตรียมแผนงานป 2558 และสิ่งที่เปนผลงาน
ในปถัดไป
6

ยุทธศาสตรสภาเกษตรกรแหงชาติ
อาจตองปรับเปลี่ยนเพื่ อ ให ส อดคล อ งกั บ การบริ ห ารงานประเทศที่เปลีย่ นแปลง รวมถึง
ในประเด็นของการขับเคลื่อนผลักดันกฎหมาย 4 ฉบับ จึงควรชะลอกระบวนการเขาชื่อไวกอน โดยมอบให
นายคงฤทธิ์ บัวบุญ ประธานคณะกรรมการฯ การทําความเขาใจกับองคกรตาง ๆ และภาคีเครือขาย
ภายในระยะเวลา 2 ป สภาเกษตรกรแห ง ชาติ จึ ง ควรกําหนดใหสอดคลองกับนโยบาย
การบริหารงานในการปฏิบัติงานระยะเวลา 3 ป ซึ่งรัฐธรรมนูญฉบับใหมจะเปนอยางไร และจะมีการแตงตั้ง
สภาปฏิรูป สภานิติบัญญัติ
นายคงฤทธิ์ บัวบุญ
กลาวถึงการประชุมเมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2557 ผูนํากลุมภาคีเครือขาย
ไดกลาวถึงประเด็นการขับเคลื่อนกฎหมาย 4 ฉบับ ขององคกรและภาคีเครือขายตาง ๆ มีความเห็นวา เพื่อ
ไมใหเกิดความขัดแยง และความแตกแยกในบรรดาภาคีเครือขายที่รวมขับเคลื่อน องคกรไหน กลุมไหน ที่มี
ความสามารถผลักดันกฎหมาย 4 ฉบับ เสนอตอ คสช. ก็ไมคัดคาน หากองคกรใดไมสะดวก ก็ไมขัดคานและไม
โตแยง โดยขอความเห็นจากคณะกรรมการฯ เพื่อเสนอตอสภาเกษตรกรแหงชาติ พิจ ารณา แนวทางการ
ปฏิบัติงานเพื่อใหมีความสอดคลองกับนโยบายของ คณะ คสช. ตอไป
นายประยงค ดอกลําไย

ใหความเห็นวาเกี่ยวกับกระบวนงานดานกฎหมาย ซึ่งแลวเสร็จแลว ดังนี้
1. การใหความเห็น เพื่อปรับปรุงรางกฎหมาย (เนื้อหา)
2. การปรับปรุงรางฉบับสมบูรณ อยูระหวางปรับปรุงสํานวนภาษา
3. รางกฎหมายประชาชน ฉบับสมบูรณ
ขอเสนอ
จากการบริหารงานประเทศที่เปลี่ยนแปลง สภาเกษตรกรแหงชาติ ซึ่งเปนองคกรของรัฐ
อาจใชอํานาจหนาที่ตามพ.ร.บ. สภาเกษตรกรฯ เสนอตอคณะ คสช.
รางกฎหมายฉบับนี้ ทุกองคกรตองการในฐานะของภาคประชาชน ซึ่งแบงเปน 2 กลุม
- กลุมที่ไมรบั รัฐบาลที่มาจากเผด็จการ คือรอรัฐบาลทีม่ าจากการเลือกตั้ง
- กลุมที่เคลื่อนไหวเพือ่ เสนอกฎหมายตอคณะ คสช.
กลไกการขับเคลื่อนภาคประชาชน
- ประชาสัมพันธสภาพปญหาดานที่ดิน ผานหนังสือพิมพประชาชาติธุรกิจ
เชน การกระจุกตัวของที่ดิน ที่ดินหลุดมือ
- วันที่ 23 มิย. 57 ประชาชนที่มีปญหาทั่วประเทศประมาณ 50 คน จัดเวทีวิชาการ
โดยใชตัวแทน 6 คน จากภาคตาง ๆ
- วันที่ 24 มิย. 57 เดินทางไปยื่นขอใชสิทธิเขาชื่อกฎหมาย โดยใชกลไกของสํานักงาน
เลขาธิการสภาผูแทนราษฎร เชื่ อ มโยงกฎหมายการเข า ชื่ อ เสนอต อ พล.เอกประยุทธ จันทรโอชา
เพื่อนําราง กม.ประชาชนเสนอ โดยจะผลักดันเขาสูสภานิติบัญญัติตอไป
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นางสาวโสภาพรรณ กาสมสัน สืบเนื่องจากปญหาความยากจน แนวทางการแกไขตองสรางองคความรู
ดานการประกอบอาชีพโดยใชกระบวนการจัดการวัตถุดิบทีม่ ีอยูในพื้นที่ เนนภูมปิ ญญาทองถิ่น เพือ่ ความยั่งยืน
และลดตนทุนการผลิตมากกวาการพึ่งพาเทคโนโลยีดานการเกษตร ใชแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
นายเรืองเดช สุขสมบูรณ
กลาวถึงภารกิจของสภาเกษตรกรแหงชาติ คือตัวแทนเกษตรกร เราตอง
จัดทําขอเสนอ โดยนําขอมูลที่เปนปญหาที่เกิดขึ้นจริงประกอบเหตุผล การเสนอกฎหมาย
นางสาวโสภาพรรณ กาสมสัน ขอทบทวนแนวทางการนําเสนอ คือการแกไขปญหาความยากจน
1. กฎหมายเปนหลัก
2. ขอมูลประกอบเหตุผล เปนรายจังหวัด
3. การพัฒนาอาชีพ
นายอภิมาตร เหร็บควนเคี่ยม ขอทราบความชัดเจนคําสั่ง คสช. เรื่อง การปราบปราม จับกุม ผูบกุ รุกและ
ตัดไมทําลายปา ประเด็นคือ ใหมผี ลในวันที่ประกาศ หมายถึงคนที่อยูมากอน ใชหลักเกณฑใด
นายประยงค ดอกลําไย
กลาววา คสช.ไดมีคําสั่งรวม 2 ฉบับ คือ 64/2557 และ 66/2557
คําสั่ง คสช. ฉบับ ที่ 66/2557 ใหก องอํานวยการรักษาความมั่นคงภายใน เขารวมปฏิบัติก ารปราบปราม
และหยุดยั้งการบุกรุกทําลายทรัพยากรปาไม ทั้งนี้ การดําเนินการปราบปราม จะตองไมกระทบตอประชาชน
ผูยากไร รายไดต่ํา หรือ ผูที่ไรที่ดินทํากิน ที่อาศัยอยูในพื้นที่กอนคําสั่งนี้จะประกาศใช การดูแลจะตองไมใหมี
การบุกรุกปาไมเพิ่มเติม สวนคดีความที่อยูในกระบวนการยุติธรรม ก็ใหดําเนินตอไป
ความเห็น
คําสั่งที่ 2 เปนประโยชนตอการคุมครองชุมชนในระดับพื้นที่ผูอยูกอน จะไมไดรับผลกระทบ
แตมิไดห มายถึงกรรมสิท ธิในพื้นที่ โดยแตงตั้งใหก อ.รมน. จังหวัดซึ่งมีผูวาราชการจังหวัด รวมปฏิบัติงาน
เพิ่มเติม ในประกาศดังกลาว
นายอํานวย ปะติเส

กลาววาคําสั่งทัง้ 2 ฉบับ เปนคําสั่งเชิงนโยบายเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติ ไมใชกฎหมายใหม

นางสาวโสภาพรรณ กาสมสัน ใหจังหวัดรวบรวมขอมูลปญหาในระดับพื้นที่
นายประยงค ดอกลําไย

ขอทบทวนมติ เรื่อง กฎหมาย 4 ฉบับ คือ
1. ใหชะลอกระบวนการเขาชื่อไวกอน โดยใหรอรัฐธรรมนูญ
2. เสนอสภาเกษตรกรแหงชาติ ใหผลักดันกฎหมาย 4 ฉบับ โดยใชอํานาจ
หนาที่ตาม พ.ร.บ.สภาเกษตรกรแหงชาติ 2553 เสนอตอ คสช.
พิจารณา

นายอํานวย

ไดสรุปแนวทาง การแกไขปญหาที่ดิน ในระดับจังหวัด เพื่อดําเนินการ ดังนี้
1. การบริหารจัดการ โดยการประสานงานและติดตาม
- กระบวนการ การแกไขปญหาระดับพื้นที่ เชน การจัดทําแนวเขต
- หนาที่ สภจ. ปองกันกลุมเกษตรกรภายในจังหวัด

ปะติเส
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2. เสนอกฎหมาย โดยอาศัยอํานาจหนาที่ของพ.ร.บ.สภาเกษตรกรฯ
- ขอเสนอตามหลักเกณฑทกี่ ําหนดเปนเรื่องหลักไมเกิน 6 เรื่อง
- คณะกรรมการฯ รวบรวมขอมูลปญหา ประกอบการพิจารณา
- เสนอตอคณะกรรมการพิจารณาจัดทําขอเสนอ
นายประยงค ดอกลําไย
กลาววาสําหรับราง กฎหมาย 4 ฉบับสมบูรณ จะประสาน คปก.เพือ่ จัดสง
ใหสภาเกษตรกรแหงชาติ นําเสนอตอ คณะ คสช. พิจารณาตอไป
มติที่ประชุม

คณะกรรมการฯ ใหความเห็นชอบ ดังนี้
1. ใหชะลอกระบวนการเขาชื่อไวกอน เนื่องจากการสิ้นสุดรัฐธรรมนูญ 2550
2. เสนอที่ประชุมสภาเกษตรกรแหงชาติ เพื่อใหผลักดันกฎหมาย 4 ฉบับ โดยใช
อํานาจหนาที่ตามพ.ร.บ.สภาเกษตรกรแหงชาติ 2553 โดยใหนําราง กฎหมาย
4 ฉบับ เสนอตอ คสช. พิจารณา
3. ใหประธานสภาเกษตรกรจังหวัดที่เปนคณะกรรมการฯในชุดนี้
จัดทําขอมูลจังหวัดและประเด็นปญหาที่ดิน หนีส้ ิน ปจจัยการผลิต
และการลดตนทุน โดยจัดลําดับความสําคัญสงให
3.1 กอ.รมน.จังหวัด
3.2 สวนกลาง (ผูประสานงานคณะกรรมการฯ)

ระเบียบวาระที่ 4

เรื่อง เพื่อพิจารณา
4.1 ทบทวนผลการดําเนินงานเดือนตุลาคม 2556 – เดือนพฤษภาคม

2557
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ในการประชุมครัง้ ที่ 3/2556 (วาระหารือ) วันที่ 23 กันยายน 2556
นายอํานวย ปะติเส กลาวถึงกรอบงานของคณะกรรมการฯ ชุดนี้ ชัดเจนแลวในแตละดาน ดังนี้
1. เรื่องของดิน คือ การดูแลสุขภาพของดิน ซึ่งจะเปนตัวกําหนดใหเกิดสินคา
ในทุกประเภท สุขภาพดิน หมายถึง การมีแหลงน้ํา มีความอุดมสมบูรณ และรวมถึงการเปนเจาของในที่ดิน
2. หนี้สินและแหลงทุน ความสําคัญนาจะอยูท ี่ แหลงทุน การบริหารทุน
3. ดานปจจัยการผลิต เทคโนโลยี ซึ่งอยูในกระแสโลก การใชเทคโนโลยี
พัฒนาการเกษตร ป 2557 กําหนดใหเปน ธุรกิจเกษตรแบบครัวเรือน
ที่
1.
2.
3.
4.

ประเภทขอเสนอ

ประเภทและผลลัพธการจัดทําขอเสนอ
ประสานงาน
ระดับของผลลัพธ
การบริหาร
ระหวางกรม
จัดการ
หรือ
หนวยงาน

ขอเสนอเชิงกฎหมาย
ขอเสนอเชิงการแกไขกฎระเบียบ นโยบาย
(กม.ลําดับรอง)
ขอเสนอเกี่ยวกับแผนปฏิบัติงาน
(Action Plan)
ขอเสนอเกี่ยวกับการรายงานความคืบหนา

ประสานงาน
ระดับ
กระทรวง

มติ
ครม.

รัฐสภา
เปน กม.
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5.
6.
7.
8.
9.

ขอเสนอเกี่ยวกับโครงการ (ดานการบริหาร)
ขอเสนอเกี่ยวกับการแกไขปญหาเฉพาะหนา
ขอเสนอเกี่ยวกับการทบทวน ประมวลผล
ขอเสนอเกี่ยวกับการแกไขคําสัง่
ขอเสนอเกี่ยวกับรายงานประเภทตาง ๆ































รายงานสถานการณเศรษฐกิจการเกษตรและสถานการณสนิ คาสาขาใด รวมทั้งแนวทางการแกไข
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ผลการดําเนินงาน
ที่

1.

ประเภทขอเสนอ

เชิงกฎหมาย

เรื่อง

การดําเนินงาน

ผลที่ได

เอกสารประกอบ

ระดับ

1. ราง พ.ร.บ.ภาษีที่ดินอัตรากาวหนา การปรับปรุงกฎหมายเพื่อความเปนธรรม 1. สนับสนุนใหผูมีสวนไดเสีย
สรุปผลโครงการฯ
2. ราง พ.ร.บ.วาดวยสิทธิชุมชนในการ ในอาชีพเกษตรกรรมและคุมครององคกร
มีสวนรวมในการกําหนดกฎหมาย
จัดการที่ดินและทรัพยากร
เกษตรกร
2. การมีเครือขายและองคกรในระดับพื้นที่
3. ราง พ.ร.บ.กองทุนธนาคารที่ดิน
3. ขอเสนอที่ปรับปรุงกฎหมายใหสมบูรณ
4.ราง พ.ร.บ.กองทุนยุติธรรม
มติที่ประชุม เห็นชอบใหชะลอการเขาชื่อเสนอกฎหมาย เนื่องจากการสิ้นสุดรัฐธรรมนูญ 2550 และใหนําเสนอตอที่ประชุมสภาเกษตรกรแหงชาติ พิจารณาผลักดันกฎหมาย 4 ฉบับ โดยใชอํานาจหนาที่
ตามพ.ร.บ.สภาเกษตรกรแหงชาติ 2553 ทั้งนี้ ใหทําการศึกษาขอมูลในระดับพื้นที่ โดยใชแนวทางการปฏิบัติจากตามกฎหมายเดิม สรุปขอมูลเปรียบเทียบกับวิธีการแกไขโดยใชกฎหมายใหม เพื่อ
ประกอบเหตุผลในการจัดทําขอเสนอเพื่อปรับปรุงกฎหมายใหม กอนนําเสนอตอ คสช.พิจารณาตอไป
2. การแกไขคําสั่ง
คําสั่ง คณะอนุกรรมการชวยเหลือ
การปรับปรุงองคประกอบ
หน วยงานในระดั บ พื้ นที่ มี ก ารบู ร ณาข อมู ล ตามคําสั่งที่ 1/2556
เกษตรกรและผูยากจน
คณะอนุกรรมการเพื่อชวยเหลือ
สภาพป ญ หา เพื่ อกํ าหนดแผนในการแก ไ ข ลงวันที่ 31 ตค. 56
รวม 3 ระดับ คือ
สป.กษ. โดยสํานักบริหารกองทุนเพื่อ
เกษตรกรและรับเรื่องรองเรียน
ปญหาหนี้สินและที่ดิน ติดจํานอง
สวนกลาง จังหวัด/
ชวยเหลือเกษตรกรและรับเรื่องรองเรียน
------------------------------------------------------- อําเภอ
ปรับปรุงคําสั่งคณะอนุกรรมการฯ

มติที่ประชุม ใหความเห็นเกี่ยวกับประเด็นปญหา ในการแตงตั้งผูแทนเกษตรกร ในคําสั่งเดิมตองพนจากตําแหนงกอน จึงจะสามารถแตงตั้งประธานสภาเกษตรกรจังหวัด และสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัด
เขารวมเปนคณะอนุกรรมการฯ ในเบื้องตนใหใชอํานาจตามมาตรา 13 สภาเกษตรกรฯ จังหวัด โดยรองขอเขารวมรับฟงปญหาดังกลาวได
3. การแกไขคําสั่ง
คําสั่ง คณะกรรมการบูรณาการ
การบริหารจัดการที่ดินเพื่อความมั่นคง
แผนปฏิบัติการบริหารจัดการที่ดิน เชิงระบบ
หนังสือสั่งการ
การบริหารจัดการที่ดินเชิงระบบ
ในการประกอบอาชีพ
โดยการจัดตั้งศูนยปฏิบัติการที่ดินระดับ
สป.กษ.
จังหวัด
มีผูวาราชการจังหวัดเปน
(แนบทาย)
ประธาน
มติที่ประชุม ใหติดตามผลการแตงตั้งประธานสภาเกษตรกรจังหวัด รวมเปนคณะกรรมการฯ ในระดับจังหวัด โดยขอสําเนาคําสั่งจังหวัด เพื่อประกอบผลการดําเนินงาน
ใหแลวเสร็จภายในสิ้นเดือนมิถุนายน 2557
4. การแกไขคําสั่ง
คําสั่ง คณะกรรมการคุมครองพื้นที่
เพื่อใหการคุมครองพื้นที่เกษตรกรรม
กระทรวงเกษตรฯ
ผลการประชุม
เกษตรกรรมในเขตพื้นที่จัดรูปที่ดิน
และสรางความยั่งยืนในการประกอบ
กําลังดําเนินปรับปรุง ราง พ.ร.บ.
คณะรัฐมนตรี
ในประเด็นแนวเขตติดตอกัน
และเขตปฏิรูปที่ดิน
อาชีพดานการเกษตร
ครั้งที่ 27/2556
จะใช ก.ม.ใดบังคับใช
วันที่ 9 กค. 56
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ที่

5.

ประเภทขอเสนอ
การแกไขคําสั่ง

เรื่อง

คณะกรรมการชวยเหลือผูประสบภัย
พิบัติทางธรรมชาติในระดับจังหวัด/
อําเภอ

การดําเนินงาน

เพื่อสรางความเปนธรรมและคุมครองสิทธิ
ในการประกอบอาชีพเกษตรกร

ผลที่ได

รอผลการพิจารณา
จากกระทรวงมหาดไทย

เอกสารประกอบ
หนังสือ
สภช 0101/71
ลว. 8 พค. 56

ระดับ

มติที่ประชุม การปฏิบัติงานในระดับพื้นที่ตาม (มาตรา 13) สภาเกษตรกรจังหวัด จัดทําหนังสือถึงเกษตรและสหกรณจงั หวัด เพื่อขอทราบผลการประชุมการชวยเหลือผูป ระสบภัยในพื้นที่
6.

การแกไข
กฎระเบียบ
นโยบาย

การพิสูจนสิทธิพื้นที่ทํากินของรัฐ
- ทบทวนมติ ครม. 30 มิย. 41

สภาเกษตรกรแหงชาติ ไดเรียนเชิ ญ
- สรางความเขาใจรวมกันในการ
รายงานการประชุมสภา
ปลั ด กระทรวงทรั พ ยากรธรรมชาติ ปฏิบัติงาน ระดับพื้นที่
เกษตรกรแหงชาติ
และสิ่ ง แวดล อ ม ร ว มหารื อ เพื่ อ
ครั้งที่ 2/2557
สร า งความร ว มมื อ ในการแกไขปญหา
เมื่อวันที่ 24 มีค. 57
ดังกลาว ในการประชุ ม สภาเกษตรกร
แหงชาติ ครั้งที่ 2/2557 ในวั น ที่
พฤหั ส บดี ที่ 24 มีนาคม 2557
เวลา 09.00 – 12.00 น.
ณ หองประชุมพึ่งบุญ ชั้น 8
สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร
มติที่ประชุม มอบใหนายคงฤทธิ์ บัวบุญ ประธานฯ ซึ่งเปนคณะกรรมการกิจการสภาและวิชาการ ติดตามผลการจัดทํา MOU กับกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
7.
การมีกฎหมาย (ราง) พระราชราชบัญญัติการจัด
คณะกรรมการฯ ไดมีมติเห็นชอบใหนําราง 1.การมีกฎหมายแมบทสําหรับการจัด
สวัสดิการ
สวัสดิการเกษตรกร พ.ศ..............
พระราชบัญญัติการจัดสวัสดิการเกษตรกร สวัสดิการเกษตรกร เพื่อใหมีผลทาง
เกษตรกร
พ.ศ. (แจงตอ...)
ปฏิบัติ และการบังคับใช
สํานักกิจการสภาและวิชา (สวนกฎหมาย) 2. เพื่อเปนหลักประกันความมั่นคงใน
เพื่อดําเนินการตรวจสอบ ราง กฎหมาย
อาชีพของเกษตรกร
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นางสาวโสภาพรรณ กาสมสัน เพิ่มเติมในเรื่อง การแกไขปญหาหนีส้ ินนอกระบบ ปจจุบันอยูในความ
รับผิดชอบ อชก. อยูในความรับผิดชอบของผูอํานวยการสํานักบริหารกองทุนเพื่อชวยเหลือเกษตรกรและ
รับเรื่องรองเรียน สป.กษ. และทําหนาทีเ่ ปนที่ปรึกษากองทุนฟนฟูและพัฒนาเกษตรกร
นางสาวกัลฤยะณิษฐ โอฬารรัชฤ
ขอหารือการแกไขปญหาหนี้สิน กรณีคดีจะหลุดจํานอง ซึ่งกองทุน
ฟนฟูฯ เปนแหลงทุน ในการใหความชวยเหลือ ซึง่ ในบางรายไมสามารถดําเนินการเนื่องจากไมตรงกับ
หลักเกณฑ
ที่กําหนด จึงเปนเหตุใหที่ดินหลุดจํานอง ถือเปนความเดือนรอนของเกษตรกร
นายอํานวย ปะติเส กลาววากระทรวงมหาดไทยไดออกคําสั่งเรื่อง มาตรการแกไขปญหาหนี้ของ
เกษตรกร หากสภาเกษตรกรจังหวัดไหนที่จะแกไขปญหาหนี้สินและมีความพรอมจัดตั้งศูนยแกไขปญหา
หนี้สินทัง้ ระบบ โดยใหเรงเสนอเรือ่ ง เพือ่ จะรวบรวมเปนรายจังหวัด เพือ่ เสนอตอ คสช. โดยใชแนวทาง
การทํางานแบบบูรณาการ ในกรอบแรกจะเริ่มทีจ่ ังหวัดมหาสารคาม และจังหวัดตาก
นางสาวโสภาพรรณ กาสมสัน เสนอใหประธานคณะกรรมการฯ เสนอประธานสภาเกษตรกรแหงชาติ
อนุมัติหลักการ ในการลงนามหนังสือขอความรวมมือ กรณีประเด็นที่เรงดวนซึง่ เกี่ยวของกับการดําเนินงาน
ของคณะกรรมการฯ
นายอํานวย ปะติเส
กลาวถึงการสรุปผลการดําเนินงานของคณะกรรมการฯ ใหจดั เตรียม (ราง)
รายงานผลการปฏิบัตงิ านของคณะกรรมการฯ ประจําป 2557 โดยใหเขียนเปนรายงานในแตละชิ้นงาน
เปนกรอบการดําเนินงานในระดับนโยบาย เพื่อใหสภาเกษตรกรจังหวัดรับไปปฏิบัติในระดับพื้นที่
มติที่ประชุม
เดือน

1. คณะกรรมการฯ มีมติในแตละหัวขอ ของผลการดําเนินงาน
2. ใหนําความเห็นของนายอํานวย ปะติเส ปรับแผนการปฏิบัตใิ นชวงเวลา 3

ระเบียบวาระที่ 4

เรื่อง เพื่อพิจารณา
4.2 แผนการดําเนินงานเดือนมิถุนายน 2557 – เดือนกันยายน 2557
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------(1) การดําเนินงานในชวงระยะ 3 เดือน
จากความเห็นของนายอํานวย ปะติเส ที่ปรึกษาคณะกรรมการ ใหคณะกรรมการฯ
จัดเตรียม (ราง) รายงานผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการฯ ประจําป 2557 และใหจัดทํารายงานในแตละ
ชิ้นงาน ซึ่งผลการดําเนินทีผ่ านมาในชวงระยะเวลา 9 เดือน เปนเพียงกรอบงานซึง่ กําหนดไวในระดับนโยบาย
เพื่อสงตอใหพื้นทีร่ ับไปปฏิบัติ นั้น
เพื่อใหการดําเนินงานในระดับพื้นที่ชวงเวลา 3 เดือน เกิดผลอยางเปนรูปธรรม
สอดคลองกับการบริหารงานในการแกไขปญหาเฉพาะหนา คณะกรรมการฯ จึงไดกําหนด ผลลัพท ในการ
แกไขปญหา ดังนี้
1. จํานวนเกษตรกร ที่รบั การชวยและแกไขปญหา
2. ประโยชนทเี่ กษตรกรไดรบั สอดคลองกับภารกิจสภาเกษตรกรแหงชาติอยางไร
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นายประยงค ดอกลําไย
กลาวถึง การแกไขปญหาของเกษตรกรที่อาศัยอยูในพื้นทีป่ าไม
ในการดําเนินการของสภาเกษตรกรแหงชาติ แบงเปน 2 สวนคือ
ระดับนโยบาย มีการประชุมหารือรวมกับระหวางหนวยงาน เพื่อใหสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัด
รับทราบแนวทางการปฏิบัตงิ านในระดับพื้นที่ ซึ่งไดดําเนินการไปแลว
ระดับปฏิบัติ สภาเกษตรกรจังหวัด รับไปดําเนินการในพื้นทีโ่ ดยจัดลําดับความสําคัญ
(1) กําหนดพื้นที่นํารอง จัดทํากระบวนงานการแกไขปญหา
(2) สํารวจขอมูลพื้นที่
(3) หนวยงานที่รวมดําเนินการ
นายอํานวย ปะติเส กลาววาในการปฏิบัตกิ รอบแรกของการดําเนินงาน ใหประธานสภาเกษตรกรจังหวัด
ซึ่งเปนคณะกรรมการฯ ชุดนี้ รับไปปฏิบัตใิ นระดับพื้นที่
การแกไขปญหา
ใหกําหนดกรอบงาน เปน 3 สวน ดังนี้
สวนที่ 1 การแกไขปญหา โดยใชขอบังคับของกฎหมายเดิม
สวนที่ 2 ผลการดําเนินงานเพือ่ ศึกษาปญหาในพื้นที่ และขอบังคับ
การปฏิบัติ เปรียบเทียบผล
สวนที่ 3 การเสนอกฎหมายใหม เพื่อแกไขปญหาใหเกษตรกรในระดับพื้นที่
โดยสนับสนุนขอเสนอเชิงกฎหมาย ทีเ่ สนอตอ คสช.
บทสรุป

การแกไขปญหาที่ดินในพื้นทีป่ าไม คณะกรรมการฯ ไดจัดทําขอเสนอ 2 ประเภท
1. ขอเสนอ โดยการบริหารจัดการ
2. ขอเสนอ เสนอกฎหมาย 4 ฉบับ

การขับเคลื่อนภารกิจในระดับพื้นที่
ประเด็นปญหา
การแกไขปญหา
ที่ดิน
กรณี เกษตรกร
ที่อาศัยในพื้นที่ปาไม
เปาหมาย
เพื่อคุมครองสิทธิ
พื้นฐานใหเกษตรกร
มีสวนรวมในการ
จัดทําแนวเขต

วิธีการแกไข
การบริหารจัดการ
โดยการประสานงาน
และติดตามผล

การบูรณาการ
ในระดับจังหวัด
1. สํารวจพื้นที่ที่มปี ญหา
(จัดลําดับปญหา)
2. กําหนดพื้นที่นํารอง
3. จัดทําขอมูลเชิงพื้นที่

3.1 ประวัติชุมชน/หมูบาน
3.2 ฐานขอมูลประชากร
3.3 ฐานขอมูลอาชีพ
3.4 สภาพพื้นที่/การถือครอง
(1) มีเอกสารสิทธิ
(2) ไมมีเอกสารสิทธิ
3.5 สภาพปญหา
3.6 อื่น ๆ......

องคประกอบ
1. พื้นที่มีปญ
 หาดานความ
ขัดแยง
2. ความพรอมของชุมชน
3. เกษตรกรซึง่ เปนฐาน
ของสมาชิกสภาฯจังหวัด
4. หนวยงานระดับจังหวัด
และในพื้นที่ เชน ทองถิ่น
ที่รวมดําเนินการ
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ประเด็นปญหา
การแกไขปญหา
ที่ดิน
กรณี เกษตรกร
ที่อาศัยในพื้นที่ปาไม

เปาหมาย
เพื่อคุมครองสิทธิ
พื้นฐานใหเกษตรกร
มีสวนรวมในการ
จัดทําแนวเขต

วิธีการแกไข

การบูรณาการ
ในระดับจังหวัด
4. การสํารวจแนวเขต

4.1 ประชุมชี้แจงทําความเขาใจ
รวมกันระหวางหนวยงานและชุมชน
4.2 กําหนดขอบเขตพื้นที่
4.3 รวมติดตามผลการสํารวจ
ตรวจสอบ
4.4 เปรียบเทียบผลการ
ปฏิบัติในระดับพืน้ ที่ (กม.เดิม)

5. การรับรองสิทธิ (รายแปลง)
5.1 ที่ดินรับรองสิทธิ
5.2 ที่ดินนอกพื้นที่

เสนอกฎหมาย 4
1. รวบรวมขอมูลปญหา
ในพื้นที่ประกอบการ
ฉบับ
พิจารณา
โดยอาศัยอํานาจหนาที่
2. ขอเสนอตามหลักเกณฑ
ของ พ.ร.บ. สภา
ที่กําหนดซึง่ เปนเรื่องหลัก
เกษตรกรแหงชาติ
ไมเกิน 6 เรื่อง
3. เสนอตอคณะกรรมการ
ที่ปรึกษาพิจารณาจัดทํา
ขอเสนอ
การแกไขปญหา
การบริหารจัดการ
1. ศูนยแกไขปญหา
หนี้สินทั้งระบบ
โดยการจัดตัง้ ศูนย
สํานักงานสภาเกษตรกร
แกไขปญหาหนี้สิน
จังหวัด
กรณีเรงดวน
ทั้งระบบ
2. การบูรณาการ (หนวยงาน)
ที่ดินติดจํานอง
- สวนกลาง
ในขั้นบังคับคดี
- สวนจังหวัด
3. แผนการพัฒนาอาชีพ
เปาหมาย เพื่อสราง
- แหลงทุน/ปจจัย/ตนทุน
ความเขมแข็งในการ
ประกอบอาชีพ
มติที่ประชุม

องคประกอบ

จังหวัดนํารอง
1. จังหวัดมหาสารคาม
2. จังหวัดตาก

คณะกรรมการฯ เห็นชอบแผนการปฏิบัติงานในชวง 3 เดือน ดังนี้
1. การแกไขปญหาที่ดินในระดับพื้นที่
2. การแกไขปญหาหนีส้ ินทัง้ ระบบ
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ระเบียบวาระที่ 5

เรื่อง อื่น ๆ
5.1 การจัดเตรียมแผนงานปงบประมาณ 2558
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------นายอํานวย ปะติเส
การจั ด เตรี ย มแผนงานในปงบประมาณ 2558 โดยกําหนดวิสัยทัศน
เปาหมาย กลยุทธ แผนงานในป 2558 ใหจัดทําโครงการการแกไขปญหาที่ดินและหนี้สิน ปจจัยการผลิต
การลดตนทุนภายในจังหวัด โดยเนนที่เกี่ยวของกับภารกิจและอํานาจหนาทีข่ องคณะกรรมการฯ เพื่อนําผลการ
ปฏิบัติงานเสนอที่ประชุมตอไป
มติที่ประชุม
ปดประชุมเวลา 15.00 น.

รับทราบ
--------------------------

(นางสาวฏัฐฐากรณ ปรีชาจารย)
นักวิเคราะหนโยบายและแผนอาวุโส
ผูประสานงาน สกช.
จดบันทึกการประชุม

(นายคงฤทธิ์ บัวบุญ)
ประธานคณะกรรมการฯ
รับรองรายงาน

(นางสาวโสภาพรรณ กาสมสัน)
คณะกรรมการและเลขานุการ
ตรวจรายงานการประชุม
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