
รายงานการประชุมผู้บริหารระดับสูงกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
ครั้งที่ ๕/256๐ 

วันพุธที่  ๑๕  พฤศจิกายน  2560 เวลา 09.00 น. 
ณ ห้องประชุม 134 – 135 ชั้น 3 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

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

ฝ่ายการเมือง 
1. พลเอก ฉัตรชัย  สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
๒. นายอ านวย ปะติเส ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
3. พลเอก ปัฐมพงศ์  ประถมภัฏ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจ ากระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
4. นางจินตนา  ชัยยวรรณาการ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจ ากระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
5. พลเอก ประสาท  สุขเกษตร เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
6. นางสาวศิรินารถ  ใจมั่น ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
7. นายชยงการ  ภมรมาศ ผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
8. นายปรีชา  ใคร่ครวญ คณะท างาน รมว.กษ. 
9. นายน าชัย  พรหมมีชัย คณะท างาน รมว.กษ. 
10. พลเอก ทรงบุญ  วุฒิวงศ์ คณะท างาน รมว.กษ. 

ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และองค์การมหาชน 
11. นายสุรพงษ์  เจียสกุล รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
12. นายธนิตย์  เอนกวิทย์ รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
13. นางสาวดุจเดือน  ศศะนาวิน รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
14. นางสาวจริยา  สุทธิไชยา รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
15. นายอนันต์  สุวรรณรัตน์ อธิบดีกรมการข้าว 
16. นางอุมาพร  พิมลบุตร รองอธิบดีกรมประมง 
17. นายอภัย  สุทธิสังข์ อธิบดีกรมปศุสัตว์ 
18. นายสุวิทย์  ชัยเกียรติยศ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร 
19. นางสุดารัตน์ วัชรคุปต์ เหล่าวิชยา อธิบดีกรมหม่อนไหม 
20.  นายทองเปลว  ทองจันทร์ รองอธิบดีกรมชลประทาน 
21. นายสุรสีห์  กิตติมณฑล อธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตร 
22. นายสุรเดช  เตียวตระกูล อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน 
23. นายสุรจิตต์  อินทรชิต เลขาธิการส านักงานการปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม 
24. นางสาวเสริมสุข  สลักเพ็ชร์ เลขาธิการส านักงานมาตรฐานสนิค้าเกษตรและอาหารแห่งชาต ิ
25. นายวิณะโรจน์  ทรัพย์ส่งสุข เลขาธิการส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร 
26. นายโอภาส  ทองยงค์ อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 
27. นายประสงค ์ ประไพตระกูล รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร 
28. นายพิเชษฐ์  วิริยะพาหะ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ 
29. นายกมลวิศว์  แก้วแฝก ผู้อ านวยการองค์การตลาดเพื่อเกษตรกร 
30. นายวิศิษฐ์  แสงคล้อย ผู้ช่วยผู้อ านวยการองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย 
31. นายธีธัช  สุขสะอาด ผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย 
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32. นายมานพ  กาญจนบุรางกูร ผู้อ านวยการองค์การสะพานปลา 
33. นางพรรณพิมล  ชัญญานุวัตร ผู้อ านวยการส านักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร 
34. นางจารุรัฐ  จงพุฒิศิริ ผู้อ านวยการส านักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ 
35. นางสาวรุจิรา  ริมผดี ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง 
36. นางสาวจูอะดี  พงศ์มณีรัตน์ หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
37. นายดิเรก  ตนพะยอม ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
38. นายคนิต  ลิขิตวิทยาวุฒิ ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
39. นายสุดสาคร  ภัทรกุลนิษฐ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
40. นางจันทร์ธิดา  มีเดช ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
41. นางสาวเบญจพร  ชาครานนท์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
42. นางสาวจิรทรัพย์  ปลอดกระโทก ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
43. นายอานัติ  วิเศษรจนา ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
44. นายมีศักดิ์  ภักดีคง ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
45. นางสาววราภรณ์  พรหมพจน์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
46. นายคมสัน  จ ารูญพงษ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
47. นายสรวิศ  ธานีโต โฆษกกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
48. นายระพีภัทร์  จันทรศรีวงศ์ รองโฆษกกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
49. นายพีรพันธ์ คอทอง รองโฆษกกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

เริ่มประชุมเวลา  09.00 น.  

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (พลเอก ฉัตรชัย  สาริกัลยะ) เป็นประธานการประชุม 
 
ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

-  ไม่มี -  
 
ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่องเพื่อทราบ 

การรับรองรายงานการประชุมผู้บริหาร กษ. ครั้งที่  4/2561 เม่ือวันพุธที่  8 
พฤศจิกายน 2560 

ลธก.สศก. แจ้งที่ประชุมว่า สศก. ได้น าส่งสรุปรายงานการประชุมผู้บริหารระดับสูง กษ.  
ครั้งที่ 4/2561 เมื่อวันพุธที่ 8 พฤศจิกายน 2560 ทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ให้ผู้บริหารระดับสูง กษ.  
เพ่ือทราบและพิจารณาด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องแล้ว เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2560 ปรากฏว่า 
ไม่มีผู้บริหาร กษ. ท่านใดขอแก้ไขรายงานการประชุม 
 
มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุม  
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ระเบียบวาระที่ 3  เรื่องสืบเนื่อง 

ผลการด าเนินงานที่ส าคัญปี 2560 ตามนโยบายยกกระดาษ A4 และแผนปฏิบัติงาน
และงบประมาณ Smart Agricultural Curve ปี 2561 

ฯลฯ 
3.4 ยกระดับความเข้มแข็งของสหกรณ์ (กสส.) 

อธ.กสส. ได้รายงานผลการขับเคลื่อนการยกระดับความเข้มแข็งของสหกรณ์  
ปี 2559 - 2560 (S-Curve ใน 3 ช่วง) ในช่วงแรก (ปี 2558) ได้ประเมินและจัดชั้นสหกรณ์เป็น 4 ชั้น  
เป็นสหกรณ์ชั้น 1 จ านวน 2,252 แห่ง ชั้น 2 จ านวน 4,102 แห่ง ชั้น 3 จ านวน 788 แห่ง และชั้น 4 
จ านวน 1,088 แห่ง การขับเคลื่อนในปี 2559 - 2560 ท าให้มีสหกรณ์ชั้น 1 เพ่ิมข้ึนเป็น 3,096 แห่ง และ
ชั้น 2 จ านวน 3,๖46 แห่ง ส่วนสหกรณ์ชั้น 3 ลดลงเหลือ 398 แห่ง เมื่อรวมสหกรณ์ที่เข้มแข็ง (ชั้น 1 และ
ชั้น 2) จะเห็นว่ามีสัดส่วนเพ่ิมขึ้นเป็นร้อยละ 85 จากเดิมร้อยละ 77 ส่วนสหกรณ์ที่มีปัญหา (ชั้น 3 และชั้น 
4) มีสัดส่วนลดลงจากเดิมร้อยละ 23 เหลือร้อยละ 15 (แก้ไขเป็น “ท าให้มีสหกรณ์ชั้น 1 เพิ่มขึ้นเป็น 3,562 
แห่ง และชั้น 2 จ านวน 3,026 แห่ง ส่วนสหกรณ์ชั้น 3 ลดลงเหลือ 554 แห่ง เมื่อรวมสหกรณ์ที่เข้มแข็ง (ชั้น 
1 และชั้น 2) จะเห็นว่ามีสัดส่วนเพ่ิมขึ้นเป็นร้อยละ 83 จากเดิมร้อยละ 77 ส่วนสหกรณ์ที่มีปัญหา (ชั้น 3 
และชั้น 4) มีสัดส่วนลดลงจากเดิมร้อยละ 23 เหลือร้อยละ 17)  เมื่อพิจารณาในเชิงคุณภาพ ในเรื่องการ
แก้ไขข้อบกพร่องของสหกรณ์ จากเดิมมีสหกรณ์ที่มีข้อบกพร่องประมาณ 1,200 กว่าแห่ง มูลค่าความเสียหาย
ประมาณ 43,000 กว่าล้านบาท การแก้ไขจนถึงเดือนกันยายน 2560 ได้แก้ไขแล้วเสร็จ 1,125 แห่ง มูลค่า
ความเสียหายลดลง 29,000 กว่าล้านบาท คงเหลืออยู่ประมาณ 100 กว่าแห่ง ซึ่งอยู่ระหว่างด าเนินการแก้ไข 

การขับเคลื่อนการพัฒนาความเข้มแข็งสหกรณ์ ปี 2561 มี 4 ด้าน ได้แก่  
1) ด้านการสร้างความเข้มแข็งของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร มีเป้าประสงค์ให้

สหกรณ์มีการก ากับ ตรวจสอบอย่างเข้มข้นและแก้ปัญหาได้ทันท่วงที มีการบริหารงานโปร่งใส ไร้ทุจริต มีธรร
มาภิบาล บริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพ ไม่มีข้อบกพร่อง สามารถด าเนินธุรกิจสนองตอบความต้องการของ
สมาชิกได้ทุกมิติ มีเครือข่ายเชื่อมโยงกับภาคเอกชน น าเทคโนโลยีมาใช้ในการบริหารจัดการ สมาชิกมีรายได้ 
ลดค่าใช้จ่าย มีเงินออม และลดภาระหนี้สิน 

2) ด้านการส่งเสริมสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรให้มีบทบาทขับเคลื่อนนโยบายรัฐ/ยก
กระดาษ A4 มีเป้าประสงค์ให้สหกรณ์ภาคการเกษตรและกลุ่มเกษตรกรมีบทบาทในการขับเคลื่อนงานด้าน
การเกษตร ส่งผลในการเพ่ิมรายได้และลดต้นทุนการผลิตให้กับเกษตรสมาชิก 

3) ด้านการยกระดับคุณภาพและมาตรฐานสินค้า/สร้างมูลค่าเพ่ิมสินค้าเกษตร  มี
เป้าประสงค์ให้ผลิตผลเกษตรของสมาชิกได้รับการยกระดับคุณภาพให้มีมาตรฐาน และเพ่ิมมูลค่าจากการแปร
รูป และพัฒนาบรรจุภัณฑ์ เกษตรกรมีช่องทางการจ าหน่ายสินค้าการเกษตรมากข้ึนและยั่งยืน 

4) พัฒนาคน มีเป้าประสงค์ให้บุคลากรของกรมเป็นที่ยอมรับของสหกรณ์/กลุ่ม
เกษตรกรและสมาชิก คณะกรรมการบริหารงานโดยยึดประโยชน์ของสมาชิกเป็นส าคัญ ฝ่ายจัดการบริการ
สมาชิกด้วยความสุจริตโปร่งใส และสมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรมีจิตส านึกและรู้บทบาทหน้าที ่

แนวทางการพัฒนาความเข้มแข็งของสหกรณ์ เพ่ือให้สหกรณ์จังหวัดไปด าเนินการ 
โดยท าการวิเคราะห์เป็นรายสหกรณ์ว่าต้องพัฒนาในด้านใด 

1) การสร้างความเข้มแข็งของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร  โดยการขับเคลื่อน 5 
มาตรการ คือ (1) สร้างความเข้มแข็งของสมาชิก โดยพัฒนาอาชีพแก่สมาชิก ส่งเสริมการออม และส่งเสริมการ
จัดสวัสดิการให้กับสมาชิก (2) เพ่ิมขีดความสามารถในการด าเนินธุรกิจของสหกรณ์ โดยจัดท าแผนการพัฒนา
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สหกรณ์ตามศักยภาพ  ยกระดับความสามารถทางธุรกิจ  และพัฒนาศักยภาพการผลิต/การแปรรูป  
(3) พัฒนาการบริหารจัดการและระบบธรรมาภิบาล โดยปรับปรุงการบริหารจัดการ การควบคุมภายใน การมี
ธรรมาภิบาล และบริหารจัดการความเสี่ยง (4) ก ากับและตรวจสอบการแก้ไขข้อบกพร่องของสหกรณ์ได้อย่าง
ทันท่วงที มีเกณฑ์ก ากับดูแลสหกรณ์ และการใช้อ านาจรองนายทะเบียนให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น และ (5) 
สนับสนุนเงินกู้ (กพส.) การพัฒนาบุคลากร การใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม ฯลฯ โดยในส่วนของสหกรณ์ภาค
การเกษตรมีเป้าหมายในการสร้างรายได้ให้เกษตรกรสมาชิก ลดต้นทุนการผลิต และบรรเทาปัญหาหนี้สินของ
สมาชิก ส่วนสหกรณ์นอกภาคการเกษตรเน้นการก ากับดูแลสหกรณ์ตามเกณฑ์ก ากับสหกรณ์ออมทรัพย์และ
เครดิตยูเนี่ยน ดูแลและบรรเทาปัญหาหนี้สินของสมาชิก ซึ่งได้มีการหารือกับ ธปท. และกระทรวงการคลังไป
บางส่วนแล้ว 

2) ให้ สหกรณ์ เข้ าไปมีบทบาทขับเคลื่ อนนโยบายรัฐ/ยกกระดาษ A4 โดย  
(1) ส่งเสริมสหกรณ์ให้มีบทบาทในระบบส่งเสริมการเกษตรแปลงใหญ่ ขณะนี้มีสหกรณ์ที่เตรียมรองรับในแปลง
ใหญ่จ านวน 584 สหกรณ์ เป็นสหกรณ์ที่มีความพร้อมและอยู่ในพ้ืนที่แปลงใหญ่ 224 สหกรณ์ แบ่งตามราย
พืช และสหกรณ์ที่มีความพร้อม แต่ยังไม่อยู่ในระบบแปลงใหญ่ ที่จะผลักดันเข้าสู่แปลงใหญ่ 360 สหกรณ์   
(2) สนับสนุนเครื่องจักรกลการเกษตรทดแทนแรงงานให้สหกรณ์ 58 แห่ง  (3) การเชื่อมโยงศูนย์เรียนรู้การ
สหกรณ์ 286 แห่ง กับ ศพก. 882 ศูนย์ โดยสนับสนุนให้ ศพก. เข้าไปเรียนรู้การบริหารธุรกิขของสหกรณ์
จากศูนย์เรียนรู้การสหกรณ์ (4) การเชื่อมโยงกับธนาคารสินค้าเกษตรเพ่ือช่วยเหลือสมาชิก (ธ.ข้าวในสถาบัน
เกษตรกร รวม 68 แห่ง และ ธ.โคนมทดแทนฝูง รวม 11 แห่ง) และ (5) การส่งเสริมบทบาทสหกรณ์ 547 
แห่ง ในการรวบรวมผลผลิตทางการเกษตร 

3) ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานสินค้า/สร้างมูลค่าเพ่ิมสินค้าเกษตร  สินค้า
เป้าหมาย ได้แก่ ผลไม้ ผัก สมุนไพร กาแฟ ยางพารา และปาล์มน้ ามัน โดยสินค้าผลไม้ ผัก สมุนไพร และกาแฟ 
จะเป็นการท า GAP และอินทรีย์ ส่วนยางพาราจะสนับสนุนในด้านการแปรรูป และปาล์มน้ ามันจะยกระดับให้
เป็นคุณภาพ RSPO ในส่วนของการเพ่ิมช่องทางการจ าหน่ายสินค้าการเกษตร จะมีการพัฒนาตลาดชุมชน 65 
แห่ง และจัดตั้งตลาดกลางสินค้าเกษตร จ านวน 6 แห่ง  

4) พัฒนาคน โดยพฒันาบุคลากรสหกรณ์ ส าหรับกรรมการจะเน้นด้านบทบาทหน้าที่ 
ธรรมภิบาล และความเป็นผู้น ารุ่นใหม่ และสมาชิกสหกรณ์มีความรู้ความเข้าใจเรื่องบทบาทหน้าที่และสิทธิของ
ตนเอง และพัฒนาบุคลากร กสส. ในรูปแบบของ Unit School ในทุกจังหวัด และการพัฒนาต่อยอดความรู้
ของบุคลากรมส่งเสริมสหกรณ์ให้เป็น Smart Officer 

 
ความเห็นที่ประชุม 
ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจ า กษ. (พลเอก ปัฐมพงศ์ ประถมภัฏ) ให้ข้อสังเกตว่า การ

สร้างความเข้มแข็งควรจะวางแผนร่วมกับกรมตรวจสอบบัญชีสหกรณ์ และในส่วนของตัวช่วยหรือผู้ที่จะเข้าไป
ช่วยมีความเข้มแข็งแล้วหรือไม่ 

เลขานุการ รมว.กษ. ให้ข้อเสนอแนะว่า ควรเพ่ิมการส่งเสริมให้สมาชิกสหกรณ์ 
ท าเกษตรทฤษฎีใหม่ด้วย 

รมว.กษ. ให้ข้อคิดเห็นว่า จากปี 2558 ที่จัดสหกรณ์เป็น 4 ระดับ จนถึงปี 2560 
สามารถยกระดับสหกรณ์และแก้ไขข้อบกพร่องให้เห็นการเปลี่ยนแปลงได้มาก เป็นผลงานที่ดี แต่ยังไม่ค่อยมี
ใครรับรู้ จะต้องมีการสร้างการรับรู้ออกไปด้วย ส าหรับปี 2561 ซึ่งมีแผนในภาพรวม แต่หากลงลึก ผู้ปฏิบัติ
อาจสับสน การน าไปใช้กับสหกรณ์แต่ละระดับอาจต้องไปลงรายละเอียด เนื่องจากการลงไปปฏิบัติไม่เหมือนกัน 
จ าเป็นต้องเพ่ิมเติมว่าสหกรณ์แต่ระดับต้องเน้นเรื่องอะไร ท าอะไร ต้องมีแผนด าเนินการของแต่ละชั้น ส่วนเรื่อง
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เกษตรทฤษฎีใหม่ ท าอย่างไรถึงจะให้สมาชิกสหกรณ์ที่มีอยู่ท าเกษตรทฤษฎีใหม่ อาจเพ่ิมเติมในเป้าประสงค์
แรกข้อสุดท้าย “สมาชิกมีรายได้ ลดค่าใช้จ่าย มีเงินออม และลดภาระหนี้สิน” โดยให้สมาชิกสหกรณ์ทั้งหมด
ท าเกษตรทฤษฎีใหม่ และก าหนดเป้าหมายในแต่ละปีว่าจะเพ่ิมเท่าไร อย่างไร ส่วนการเชื่อมโยงตลาดซึ่งเป็น
เรื่องส าคัญมาก สหกรณ์จะท าอย่างไรให้ผู้ผลิตเชื่อมโยงได้เหมือนกับ MOU ที่ท ากับ LOTUS หากสามารถ
เชื่อมโยงกับตลาดที่มีมาตรฐานได้ก็จะท าให้การผลิตสินค้าเกษตรต้องยกระดับขึ้นมาด้วย 

เลขานุการ รมว.กษ. ได้สอบถามว่าถึงแรงจูงใจที่จะท าให้สหกรณ์ยกระดับให้
เข้มแข็งขึ้นไปเป็นชั้น 1 

อธ.กสส. ได้ชี้แจงว่า สหกรณ์ที่อยู่ในชั้น 1 และชั้น 2 จะมีการขับเคลื่อนเรื่องการ
ช่วยเหลือธุรกิจการเกษตร เป็นกลุ่มเป้าหมายของโครงการที่จะหาตลาดเพ่ือท าให้สหกรณ์เหล่านี้แข็งแรงขึ้น 
และเป็นกลุ่มเป้าหมายที่จะให้การอุดหนุนเงินเพ่ือให้เข้ามารองรับมาตรการต่าง ๆ ของรัฐ ซึ่งปัจจุบันมี
ประมาณ 500 กว่าแห่ง อีกส่วนหนึ่งคือกองทุนพัฒนาสหกรณ์ส าหรับใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน ซึ่งสามารถลด
ดอกเบี้ยส าหรับสหกรณ์การเกษตรเหลือร้อยละ 1 ส่วนสหกรณ์ออมทรัพย์จะมีการประเมินเป็นสหกรณ์สีขาว 
และประกาศเกียรติคุณว่าเป็นสหกรณ์มีการบริหารอย่างมีธรรมาภิบาล 

รมว.กษ. ให้ความเห็นเพ่ิมเติมว่า แผนงานในส่วนของสหกรณ์นอกภาคการเกษตรที่
แสดงยังมีน้อย ต้องเขียนแผนออกมาให้ผู้ปฏิบัติได้รู้ว่าต้องท าอะไร โดยลงรายละเอียดว่าสหกรณ์แต่ละชั้น ถ้ามี
การวางเป้าหมายที่ชัดเจน ผู้น าไปปฏิบัติก็ท าได้ง่าย และสามารถสรุปผลงานเป็น 3 เดือน 6 เดือน ได้ง่ายด้วย 
และในการแก้ปัญหาของสหกรณ์นอกภาคการเกษตรต้องให้หน่วยงาน เช่น ธปท. และกระทรวงการคลัง เข้า
มาร่วมด้วย 

 
มติที่ประชุม  รับทราบและให้ กสส. ด าเนินการตามข้อคิดเห็นของที่ประชุมต่อไป 
 

ฯลฯ 
 

 

เลิกประชุมเวลา 11.30 น. 
 
 

นางสาวพนิดา  ไพบูลย์จิตต์อารี 
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการพิเศษ 

ผู้จดรายงานการประชุม 
 

นางสาวตาปี  วัชรางกูร 
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการพิเศษ 

ผู้จดรายงานการประชุม 

 
 

นายวิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข 
เลขาธิการส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร

ผู้ตรวจรายงานการประชุม 

 


