สรุปข่าวกรมส่งเสริมการเกษตร
ประจาวันที่ 16 ธันวาคม 2558
1. ครม.อนุมัติพันล้านอบรมเกษตรกรรับ'ภัยแล้ง'
(หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ (Th), หนังสือพิมพ์เดลินิวส์, หนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย์)
ครม.ไฟเขียวงบประมาณอบรมเกษตรกรปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตรับภัยแล้ง ปี 59
วงเงิน 1,064 ล้านบาท หวังใช้เป็นกลไกประชารัฐ พร้อมคลอดเกณฑ์จ่ายเงินค่า สวนยางไร่ละ 1500 บาท
ให้ขึ้นทะเบียน เพื่อรอการตรวจสอบถึงเดือน ก.พ.ปีหน้า
พล.ต.สรรเสริญ แก้วกาเนิด โฆษกประจาสานักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ที่ประชุม ครม.มีมติเห็นชอบ
โครงการอบรมเพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิตของเกษตรกรที่ ได้รับ ผลกระทบจากภัยแล้ง ปี 2558/2559
วงเงิน 1,064 ล้านบาท โดยให้ทุกส่วนราชการถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีที่เหมาะสมในแต่ละพื้นที่ เช่น
จากการปลูกข้าว ให้เป็นการปลูกพืชใช้น้าน้อย เพื่อให้เกษตรกรนาไปปรับใช้ในการประกอบอาชีพและทา
อาชีพเสริมในช่วงที่ประสบปัญหาภัยแล้ง
โดยเกษตรกรที่มาเข้าอบรมจะได้ เบี้ยเลี้ยงค่าอบรมเป็นการตอบแทน ซึ่งจะใช้เวลาในการอบรม
ทัง้ หมด 90 ชั่วโมง ผ่านศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร 882 แห่ง มีกาหนดการเริ่ม
อบรมตั้งแต่ 1 ก.พ. -31 พ.ค. 2559 โดยคาดว่าจะมีเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ 2.2 แสนราย
พล.ต.สรรเสริญ กล่าวและว่ากระทรวงเกษตรฯได้นาข้อเสนอแนะของนายกรัฐมนตรีในส่วนค่าใช้จ่าย
ในการดาเนินงานโครงการอื่นๆ เช่น ค่าวิทยากรในการฝึกอบรม และสถานที่ ในการจัดฝึกอบรม ให้ใช้
งบประมาณจาก หน่วยงานต้นสังกัดที่จัดฝึกอบรมและ นาวิทยากรแทน การตั้งงบประมาณมาขอจาก ครม.
"โครงการ อบรมเพื่อเพิ่มผลิตภาพให้เกษตรกรนั้นมีจุดประสงค์เพื่อให้คนในพื้นที่สร้าง การเรียนรู้ ปรับ
พฤติกรรมเพื่อขับเคลื่อนภาคประชารัฐ เพราะที่ผ่านมารัฐพยายามจูงใจเกษตรกรให้ปรับพฤติกรรม แต่
เกษตรกรเคยชิน จึงจัดโครงการอบรมเพื่อให้เกษตรกรปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในรูปแบบประชารัฐ"
นอกจากนี้ ครม.ยังมีมติเห็นชอบหลักเกณฑ์ แนวทางและวิธีการจ่ายเงินโครงการสร้างความเข้มแข็ง
ให้แก่เกษตรกรชาวสวนยาง วงเงินรวม 13,132 ล้านบาท เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรชาวสวนและคนกรีดยางไร่
ละ 1,500 บาท ในสัดส่วน 60 :40 หรือเจ้าของสวนยางได้รับ 900 บาท และ คนกรีดยางได้รับ 600 บาท
ต่อไร่
โดยหลักเกณฑ์ที่ ครม.เห็นชอบคือเกษตรกรเจ้าของสวนยาง / ผู้เช่าสวน ยาง และคนกรีดยาง
ช่วยเหลือไม่เกิน 15 ไร่ โดยใช้ข้อมูลทะเบียนเกษตรกรจากกรมส่งเสริมการเกษตรปี 2557/2558 ส่วนคน
กรีดยางต้องเป็นคนกรีดยางให้แก่เจ้าของสวนยางที่เข้าร่วมโครงการและต้องขึ้นทะเบียนกับการยางแห่ง
ประเทศไทย (กยท.) ในส่วนของการรับแจ้ง เข้าร่วมโครงการ กาหนดระยะเวลาตั้งแต่ 9 ธ.ค.2558-29 ก.พ.
2559
ส่วนการตรวจสอบรับรองสิทธิ์ เกษตรกรชาวสวนยางและคนกรีดยาง จะมีการจัดตั้ง คณะกรรมการ
บริหารโครงการระดับพื้นที่ ประกอบด้วย คณะกรรมการบริหารโครงการสร้างความเข้มแข็งให้แก่เกษตรกร

ชาวสวนยางระดับจังหวัด มีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธาน ทาหน้าที่กากับ ดูแลและแก้ไขปัญหา ระดับ
อาเภอ มีนายอาเภอเป็นประธาน ทาหน้าที่กากับ ดูแล การปฏิบัติงานและพิจารณาผลการตรวจสอบและ
รับรองสิทธิ์ คณะทางานตรวจสอบสิทธิ์ระดับตาบล มีปลัดอาเภอประจาตาบลเป็นประธาน
ขณะที่การจ่ายเงินให้แก่เกษตรกร เจ้าของสวนยาง / ผู้เช่าสวนยาง และคนกรีดยาง กยท. จะนาบัญชี
รายชื่อเกษตรกรเจ้าของ สวนยาง / ผู้เช่าสวนยาง และคนกรีดยางที่ผ่านการพิจารณาตรวจสอบและรับรอง
สิทธิจากคณะกรรมการบริหารโครงการฯ ระดับอาเภอ ส่งให้ ธ.ก.ส. สานักงานใหญ่ ประมวลผลตรวจสอบ
ความถูกต้อง เพื่อโอนเงิน เข้าบัญชีเงินฝากเกษตรกรต่อไป--จบ-2. สานักงานเกษตร จ.ร้อยเอ็ด จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อสร้างความมั่นคงในอาชีพเกษตร
(สานักข่าว กรมประชาสัมพันธ์)
สานักงานเกษตร จังหวัดร้อยเอ็ด จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อสร้างความมั่นคงในอาชีพเกษตร
ที่ ศาลาเกษตรเอนกประสงค์ สานักงานเกษตรจังหวัดร้อยเอ็ด นายทรงพล ใจกริ่ม รองผู้ว่าราชการ
ร้อยเอ็ด เป็นประธาน เปิดการจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระดับจังหวัดจังหวัดร้อยเอ็ด แก่เจ้าหน้าที่สังกัด
สานักงานเกษตรจังหวัดร้อยเอ็ดประกอบด้วย เกษตรอาเภอ 20 อาเภอ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร
รับผิดชอบ ตาบล 192 ตาบล เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล ธุรการการเงิน หัวหน้ากลุ่ม หัวหน้าฝ่าย รวม 230 คน
เพื่อ ขับเคลื่อนการบูรณาการงานและนโยบายสาคัญต่างๆ ลงสู่พื้นที่เป้าหมายอย่างเฉพาะเจาะจง แก่
เกษตรกร ภายใต้แนวคิด “นักส่งเสริมการเกษตรเป็นมิตรแท้ของเกษตรกร”
นายเสน่ห์ รัตนาภรณ์ เกษตรจังหวัดร้อยเอ็ด กล่าวว่า กรมส่งเสริมการเกษตร มีวิสัยทัศน์ เป็น”
องค์กรที่มุ่งมั่นในการส่งเสริมและพัฒนาให้เกษตรกรอยู่ดีมีสุขอย่างยั่งยืน” โดยได้กาหนดนโยบายประจาปี
2559 เป็น 2 ส่วน คือ นโยบายในการปฏิบัติงาน และงานสาคัญที่ต้องเร่งรัดดาเนินการ นโยบายในการ
ปฏิบัติงาน ได้แก่ สนับสนุนโครงการพระราชดาริ และขยายผลสู่เกษตรกรให้มากขึ้น เพื่อสร้างความมั่นคงใน
อาชีพและอาหารระดับครัวเรือน/ชุมชน เกษตรกรเป็นศูนย์กลางการพัฒนา กาหนดพื้นที่ ที่ชัดเจน มองภาพ
“พื้นที่ คน สินค้า” บูรณาการการทางาน ลักษณะ Win-Win ขับเคลื่อนนโยบายลดต้นทุนและเพิ่มโอกาสการ
แข่งขัน 4 ด้าน ได้แก่ การลดต้นทุน การเพิ่มผลผลิตต่อหน่วย การบริหารจัดการ และการตลาด ขับเคลื่อนการ
ดาเนินงานโดยใช้ระบบงาน กลไก และเครือข่าย มุ่งเน้นเกษตรกรพัฒนาเกษตรกรด้วยกันเอง เพื่อให้เกิดความ
เข้มแข็งและยั่งยืน
โดย ใช้ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ใช้ศูนย์บริการและถ่ายทอด
เทคโนโลยีการเกษตรประจาตาบล (ศบกต.) เป็นศูนย์กลาง ในการบริหารจัดการและเชื่อมโยงกลไกการทางาน
ดาเนินงานตามหลัก Zoning และการใช้ระบบ MRCFให้เกิดผลสาเร็จของงาน สร้างขีดความสามารถนัก
ส่งเสริมมืออาชีพ เป็น Smart Officer และผู้นาการเปลี่ยนแปลง และ มุ่งผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายงานส่งเสริม
การเกษตร 5 Smartได้แก่ Smart Officer, Smart Office, Smart Farmer,Smart Group และ Smart
Product งานสาคัญที่ต้องเร่งรัดดาเนินการ ได้แก่ ส่งเสริมการเกษตรในรูปแบบแปลงใหญ่ พัฒนาศูนย์เรียนรู้
การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ปรับปรุงฐานข้อมูลทะเบียนเกษตรกร ป้องกันและแก้ไขปัญหาภัย
แล้งและภัยพิบัติต่างๆ พัฒนาเกษตรกรและเกษตรกรรุ่นใหม่ และ พัฒนาวิสาหกิจชุมชนและการท่องเที่ยวเชิง
เกษตร

