รายงานการติดตาม
ผลการดาเนินงาน
สานักงานเศรษฐกิจการเกษตร

ปี 2557
ตามยุทธศาสตร์การเกษตรต่างประเทศ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กองเศรษฐกิจการเกษตรระหว่างประเทศ
กุมภาพันธ์ 2558

บทสรุปผู้บริหาร
กองเศรษฐกิจการเกษตรระหว่างประเทศ (กศป.) ได้ติดตามผลการดาเนินงานของหน่วยงานในสังกัด
สานักงานเศรษฐกิจการเกษตรตามยุทธศาสตร์การเกษตรต่างประเทศของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (พ.ศ.
2555-2559) ซึ่งประกอบด้วย 4 ยุทธศาสตร์ 13 กลยุทธ์ โดยในปีงบประมารณ 2557 การดาเนินงานตาม
ภารกิจของสานักงานเศรษฐกิจการเกษตรสอดคล้องกับ 4 ยุทธศาสตร์ และ 10 กลยุทธ์ ดังนี้
ยุทธศาสตร์ที่
1:
กลยุทธ์ที่ 1.1 เตรียมความพร้อมสาหรับกระบวนการเจรจาเกี่ยวกับมาตรการกีดกันทางการค้า
ที่ไม่ใช่ภาษี และการแก้ปัญหาด้านเทคนิคของสินค้าเกษตรและอาหารในเวทีระหว่างประเทศ
โดยได้
ดาเนินการ ดังนี้
(1) การจัดทาท่าทีการเจรจาการค้าสินค้าเกษตรภายใต้กรอบความตกลงการค้าเสรีของไทย
โดยได้ดาเนินการศึกษา วิเคราะห์ จัดทาท่าทีเจรจาการค้าสินค้าเกษตร การเปิดตลาดการค้าและการลงทุน
ในกรอบ FTA ต่างๆ คือ ไทย-ออสเตรเลีย-นิวซีแลนด์ RCEP ไทย-สหภาพยุโรป ไทย-ญี่ปุ่น-เกาหลี-จีน และ
ไทย-อินเดีย และ BIMSTEC
(2) การจัดทาความตกลง/การเจรจาภายใต้กรอบการประชุมด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ โดยได้ดาเนินการศึกษา วิเคราะห์ จัดทาท่าที ข้อคิดเห็นฝ่ายไทยในกรอบการประชุมที่เกี่ยวข้อง คือ
การประชุมสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ โครงการพันธมิตรเกษตรกรรมเท่าทัน
ภูมิอากาศ การประชุมรัฐภาคีกรอบอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศสมัยที่ 19
และการประชุมรัฐภาคีพิธีสารเกียวโตสมัยที9่ และการประชุมพันธมิตรการวิจัยก๊าซเรือนกระจกภาคการเกษตร
ยุทธศาสตร์ที่ 2:
กลยุทธ์ที่ 2.1 ส่งเสริมการประสานงานเพื่อติดตามความเคลื่อนไหวที่เกี่ยวข้องกับการผลิตสินค้า
เกษตรและอาหารในตลาดต่างประเทศ และการลงทุนภาคเกษตรจากต่างประเทศ รวมทั้งประเด็น
ที่เกี่ยวข้องอื่นๆ คือ โครงการจัดการสัมมนาเตรียมความพร้อมภาคเกษตรไทยสู่การเป็น AEC โดยได้จัดสัมมนา
เรื่อง "การเตรียมความพร้อมภาคเกษตรเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ในปี 2558" จานวน 2 ครั้ง ครั้งที่ 1 วันที่ 26
พฤศจิกายน 2556 ณ โรงแรมคามิโอ แกรนด์ จังหวัดระยอง ครั้งที่ 2 วันที่ 19 ธันวาคม 2556 ณ โรงแรมตักสิลา
จังหวัดมหาสารคาม
กลยุทธ์ที่ 2.2 ศึกษา วิเคราะห์ข้อมูลด้านความต้องการสินค้าเกษตรและอาหารในตลาดต่างประเทศ
ทั้งปัจจุบันและแนวโน้มในอนาคต คือ การวิเคราะห์ผลกระทบของปัจจัยต่างๆ ที่มีต่อภาคเกษตร ประกอบด้วย
(๑) รายงานผลการศึกษาศักยภาพตลาดส่งออกมะม่วงของไทยในอาเซียน และ( 2) รายงานผลการศึกษาโอกาส
ในการส่งออกสินค้าเกษตรไทยไปรัฐเซีย
กลยุทธ์ที่ 2.3 จัดระบบฐานข้อมูลสาหรับสนับสนุนงานด้านการเกษตรต่างประเทศ คือ โครงการ
ปรับปรุงข้อมูลบนเว็บไซต์ และข้อมูล AEC ที่เกี่ยวกับการเกษตรไทย โดยได้จัดทา ข้อมูลสถานการณ์การค้าไทยอาเซียนรายไตรมาส และCountry Profile ด้านเกษตรของไทยกับสมาชิกอาเซียนรวมจานวน5 ประเทศ
กลยุทธ์ที่ 2.4 ติดตามความเคลื่อนไหว ผลักดันและสนับสนุนการกาหนดมาตรการและการเข้าไปมี
ส่วนร่วมเพื่อแสดงจุดยืนและท่าทีไทยของประเทศไทยในการกาหนดกฎเกณฑ์ระดับนานาชาติที่เกี่ยวข้องกับ

การเกษตร คือ การวิเคราะห์และติดตามภายใต้กรอบองค์การการค้าโลก โดยได้จัดทาข้อคิดเห็น/ข้อคาถาม
การทบทวนนโยบายทางการค้าของประเทศคีร์กิซ เปรู ยูโกสลาฟซิโดเนีย ตองกา มาเลเซีย การ์ตาร์ บาห์เรน
โอมาน มองโกลเลีย สาธารณรัฐกานา องค์การรัฐแคริบเบียนตะวันออก สาธารณรัฐประชาชนจีน ปานามา จีน
ไทเป และเซียร์ราลีโอน การวิเคราะห์การภาคยานุวัติเข้าเป็นสมาชิก WTO ของประเทศต่างๆ ที่คาดว่าจะมี
ผลกระทบต่อภาคเกษตรไทย (ประเทศคาซัคสถาน เซเชลส์ อาเซอร์ไบจาน แอลจีเรีย) และแจ้งข้อมูลเพื่อการ
จัดทารายงานติดตามสภาวะการค้าของสมาชิก WTO และการออกกฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับสาขาบริการ
ที่ผูกพันไว้ภายใต้ WTO
ยุทธศาสตร์ที่ 3:
กลยุทธ์ที่ 3.1 พัฒนาความร่วมมือในลักษณะความเป็นหุ้นส่วนกับประเทศผู้ให้และองค์การระหว่าง
ประเทศต่างๆ เพื่อเป็นศูนย์กลางการถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีด้านการเกษตรให้แก่ภูมิภาคต่างๆ คือ
(1) การแสดงท่าทีไทยและพัฒนาความร่วมมือในการประชุมรัฐมนตรีว่าด้วยความมั่นคงอาหารเอเปค ครั้งที่3 เมื่อ
วันที่ 19 กันยายน 2557 ณ กรุงปักกิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน และ (2) การเข้าร่วมให้ข้อคิดเห็นเพื่อพิจารณา
จัดทาและรับรองหลักการการลงทุนภาคการเกษตรอย่างรับผิดชอบในการ Committee on World Food
Security เมื่อวันที่ 13-18 ตุลาคม ๒๕๕๗ ณ กรุงโรม สาธารณรัฐอิตาลี
กลยุทธ์ที่ 3.3 ส่งเสริมให้มีการจัดทาและดาเนินแผนงาน/โครงการตามความตกลงกับต่างประเทศ
คือ การจัดโครงการการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร Policy Analysis Workshop on Sustainable
Agriculture Food Security and Poverty Reduction ภายใต้ความร่วมมือของ สศก. และ CAPSA เมื่อวันที่
28 ตุลาคม -1 พฤศจิกายน 2556
ยุทธศาสตร์ที่ 4:
กลยุทธ์ที่ 4.1 สนับสนุนการปรับปรุงองค์กรและการบริหารงานของหน่วยงานที่ปฏิบัติงานด้าน
การเกษตรต่างประเทศให้มีประสิทธิภาพ สามารถรองรับการขยายตัวด้านการค้าสินค้าเกษตรและอาหาร
ทั้งในตลาดเดิมและตลาดใหม่คือ การสัมมนาการพัฒนาขีดความสามารถ การปฎิบัติงานด้านต่างประเทศโดยจัด
สัมมนาระหว่างวันที่ 8-10 กุมภาพันธ์ 2557 ณ จังหวัดนครราชสีมา
กลยุทธ์ที่ 4.2 สร้างเสริมสมรรถนะที่สาคัญให้แก่บุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานด้านการเกษตร
ต่างประเทศอย่างเป็นระบบคือ การฝึกอบรมภาษาอังกฤษหลักสูตร ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารระหว่างประเทศ
ชั้นสูง (Advanced Oral Communication Course: AOCC) รุ่นที่ 6 ประเทศนิวซีแลนด์
กลยุทธ์ที่ 4.3 สนับสนุนการสร้างกลไกภาครัฐในการขับเคลื่อน และติดตามงานด้านการเกษตร
ต่างประเทศอย่างเป็นระบบ คือ การติดตามการดาเนินงานภายใต้คณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ และ
คณะทางานต่างๆ ของ กษ. เช่น การจัดประชุมคณะกรรมการด้านนโยบายการเกษตรระหว่างประเทศ เมื่อวัน2ที่
เมษายน 2557

การติดตามผลการดาเนินงาน
ยุทธศาสตร์การเกษตรต่างประเทศ ปีงบประมาณ 2557
ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาศักยภาพกระบวนการเจรจา การนาเสนอ และแก้ปญ
ั หาภาคเกษตรกับต่างประเทศ
กลยุทธ์ที่ 1.1 เตรียมความพร้อมสาหรับกระบวนการเจรจาเกี่ยวกับมาตรการกีดกันทางการค้าทีไ่ ม่ใช่ภาษี และการแก้ปญ
ั หาด้านเทคนิคของสินค้าเกษตรและอาหารในเวทีระหว่างประเทศ
ที่
โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
ผลการดาเนินงาน
หน่วยงาน
กศป. ได้ดาเนินการจัดทาท่าทีการเจรจาสินค้าเกษตรภายใต้กรอบความตกลงการค้าเสรีของไทย ดังนี้
กศป.
1 การจัดทาท่าทีการเจรจาการค้าสินค้าเกษตร
ภายใต้ กรอบความตกลงการค้าเสรีของไทย
- ศึกษา วิเคราะห์ จัดทาท่าทีการเจรจาสินค้า
เกษตร

1.1 FTA ไทย--ออสเตรเลีย-นิวซีแลนด์

- ประชุมหารือร่วมกับหน่วยงานที่เกีย่ วข้อง
รวมทั้งผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพือ่ กาหนดท่าทีการ
เจรจา

- ประชุมเตรียมการสาหรับการประชุมคณะกรรมาธิการร่วมความเป็นหุน้ ส่วนทางเศรษฐกิจที่ใกล้ชิดกันยิง่ ขึน้
ไทย-นิวซีแลนด์ (TNZCEP JC) ครั้งที่5 ณ กรมเจรจาฯ วันที่ 11 ต.ค. 56

- ประชุมเตรียมการร่วมกับกรมเจรจาการค้า
ระหว่างประเทศก่อนเข้าการประชุมกับคู่เจรจา

- ประชุมคณะกรรมาธิการร่วมความเป็นหุน้ ส่วนทางเศรษฐกิจที่ใกล้ชิดกันยิง่ ขึน้ ไทย -นิวซีแลนด์ (TNZCEP JC)
ครั้งที่ 5 ณ กรมเจรจาฯ วันที่ 25 ต.ค. 56

- เข้าร่วมการประชุมเจรจาเขตการค้าเสรี ในส่วน
ของสินค้าเกษตร

- ประชุม Joint Working Group on Agriculture (JWG) ครั้งที่ 4 ณ ประเทศออสเตรเลีย วันที่ 3-7 ส.ค. 57
1.2 RCEP และ EFTA
- ประชุมหารือเพือ่ พิจารณาโครงสร้างและองค์ประกอบของกฏว่าด้วยถิน่ กาเนิดสินค้าภายใต้ความตกลง
หุน้ ส่วนทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาค (RCEP) ณ กรมศุลกากร วันที่ 4 พ.ย. 56
- ประชุมคณะทางานกลุ่มย่อยเพือ่ จัดทาแผนการลด /ยกเลิกภาษีศุลกากรภายใต้กรอบการเจรจา RCEPครั้งที่
1/2556
ณ สศค. วันที่ 14 พ.ย. 56
- ประชุมรายงานผลการประชุม RCEP-TNC ครั้งที่ 2 ณ กรมเจรจาฯ วันที่ 18 พ.ย. 56
- ประชุมคณะกรรมการเจรจาเขตการค้า RCEP ครั้งที่ 3 ประเทศมาเลเซีย 20-24 ม.ค. 57
- ประชุมคณะกรรมการเจรจาเขตการค้า RCEP ครั้งที่ 4 สาธารณรัฐประชาชนจีน 28 มี.ค. - 5 เม.ย 57

ที่

โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ

ผลการดาเนินงาน

หน่วยงาน

1.3 FTA ไทย--สหภาพยุโรป
- ประชุมหารือเพือ่ พิจารณาร่างข้อบทกฏว่าด้วยถิน่ กาเนิดสินค้าภายใต้ความตกลงการค้าเสรีไทย -สหภาพยุโรป
ครั้งที่ 3/2556 ณ กรมศุลกากร วันที่ 11 พ.ย. 56
- ประชุมกลุ่มเจรจาการเปิดตลาดสินค้าภายใต้การเจรจาความตกลงการค้าเสรีไทย -สหภาพยุโรป ณ กรมเจรจา
ฯ วันที่ 14 พ.ย. 56
- ประชุมเตรียมการสาหรับการเจรจากลุ่มลงทุนภายใต้ FTAไทย-EU รอบที่ 3 ครั้งที่ 5/2556 ณ กต. วันที่ 20
พ.ย. 56
- ประชุมเจรจาความตกลงการค้าเสรีไทย-สหภาพยุโรป รอบที่ 3 (กลุ่มเจรจาเปิดตลาดสินค้า ) ณ ประเทศเบล
เยีย่ ม วันที่ 8-14 ธ.ค. 56
1.4 FTA ญีป่ นุ่ -เกาหลี-จีน
- ประชุมเตรียมการสาหรับการประชุมคณะกรรมการร่วมกากับการดาเนินงานภายใต้ความตกลงการค้าเสรี
อาเซียน-จีน (ACFTA - JC) ณ กรมศุลกากร วันที่ 9 ต.ค. 56
- ประชุมเตรียมการสาหรับการประชุมคณะกรรมการร่วมกากับการดาเนินงานภายใต้ความตกลงการค้าเสรี
อาเซียน-จีน (ACFTA-JC) ครั้งที่ 4 ณ กรมเจรจาฯ วันที่ 11 ต.ค. 56
1.5 FTA กรอบ อินเดีย และ BIMSTEC
- ประชุมคณะกรรมการเจรจาการค้าไทย-อินเดีย (ITTNC) ครั้งที่ 28 ณ ประเทศอินเดีย วันที่ 5-9 พ.ย. 56
2 การจัดทาความตกลง/การเจรจาภายใต้กรอบ กศป. ได้ดาเนินการจัดทาท่าทีการเจรจาและเข้าร่วมประชุมภายใต้กรอบกรอบการประชุมด้านการเปลี่ยนแปลง
การประชุมด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมอิ ากาศ สภาพภูมิอากาศ ดังนี้

กศป. /สวศ.

1) ศึกษา วิเคราะห์ จัดทาท่าที ข้อคิดเห็นฝุายไทย 2.1 การประชุมสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมอิ ากาศ (UNFCCC)
ในส่วนที่เกีย่ วข้องกับภาคการเกษตร จากผลการ
ประชุม/สัมมนาต่างๆ ที่เกีย่ วข้อง
2) ร่วมประชุมอืน่ ๆ ที่เกีย่ วข้อง ทั้งภาครัฐและ
เอกชน

- เข้าร่วมประชุมหารือการเสนอข้อคิดเห็นภาคการเกษตร (Submission) ในการประชุม Global Agriculture
and Climate Change Informal Workshop ณ กรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส เมื่อ 17-18 ต.ค. 56

กศป.

ที่

โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
ผลการดาเนินงาน
3) จัดประชุมคณะทางานวิชาการและกาหนดท่าที - เข้าร่วมการประชุมสหประชาชาติวา่ ด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ณ เมืองบอนน์ สหพันธ์สาธารณรัฐ
การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศด้านการเกษตร (ฝุาย เยอรมนี เมื่อ 4-15 มิ.ย. 57
เลขานุการ) เพือ่ หารือและพิจารณาร่วมกันให้ได้
ท่าทีด้านการเกษตร
4) ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศด้านการประสานท่าทีไทยในการ
เจรจา (สผ.)

2.2 โครงการพันธมิตรเกษตรกรรมเท่าทันภูมอิ ากาศ (The Alliance on Climate Smart Agriculture:
CSA)

5) จัดทาสรุป ติดตาม ความคืบหน้าการดาเนินงาน

- เข้าร่วมประชุม The First Consultation Meeting Development Climate Smart Agriculture
Alliance
ณ กรุงเฮก ประเทศเนเธอร์แลนด์
2.3 การดาเนินงานภายใต้ COP 19/CMP 9
- เข้าร่วมประชุมหารือเพือ่ เตรียมการประชุมสาหรับการประชุมรัฐภาคีกรอบอนุสัญญาสหประชาชาติวา่ ด้วยการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศสมัยที่ 19 (COP 19) และการประชุมรัฐภาคีพธิ สี ารเกียวโตสมัยที่ 9 (CMP 9)
(สผ.) ณ กรุงวอซอร์ ประเทศโปแลนด์ 10 -19 พ.ย. 56

หน่วยงาน
กศป. /สวศ.

กศป.

กศป.

- เข้าร่วมประชุมรัฐภาคีกรอบอนุสัญญาสหประชาชาติวา่ ด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศสมัยที่ 19 (COP
19) และการประชุมรัฐภาคีพธิ สี ารเกียวโตสมัยที่ 9 (CMP 9) (สผ.) ณ กรุงวอซอร์ ประเทศโปแลนด์ 10 -19
พ.ย. 56
2.4 การประชุมเตรียมการสาหรับการประชุม COP 20
- เข้าร่วมการประชุมสหประชาชาติวา่ ด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ณ เมืองบอนน์ สหพันธ์สาธารณรัฐ
เยอรมนี เมื่อ 4-15 มิ.ย. 57 เพือ่ เตรียมการประชุม COP 20

กศป.

2.5 การประชุมพันธมิตรการวิจัยก๊าซเรือนกระจกภาคการเกษตร Global Research Alliance on
Agricultural Greenhouse Gases (GRA)

สวศ.

- เข้าร่วมประชุมเมื่อวันที่ 15-20 มิ.ย. 57

ที่

โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ

ผลการดาเนินงาน
2.6 การเข้าร่วมประชุมทีเ่ กี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมอิ ากาศของไทย
- การประชุมคณะทางานวิชาการและกาหนดท่าทีการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศด้านการเกษตร (ฝุายเลขานุการ)
เมื่อ 6 พ.ย. 56

หน่วยงาน
กศป.

- การประชุมคณะอนุกรรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศด้านวิชาการ (สผ.)
- การประชุมคณะอนุกรรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศด้านการประสานท่าทีไทยในการเจรจากาหนดท่าที
(สผ.) เมื่อ 15 ต.ค. 56 และ 25 ส.ค. 57
- การประชุมคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน 3 สถาบัน (กกร.) ครั้งที่ 5/2556 เมื่อวันที่ 24 ธ.ค. 56, ครั้งที่
1/2557 เมื่อวันที่ 24 ก.พ. 57
3 การจัดทาท่าทีของภาคเกษตร สาหรับการ
ประชุมรัฐมนตรีองค์การการค้าโลก ครั้งที่ 9
(Ministerial conference 9th: MC9) วันที่
3-6 ธ.ค. 56 ณ เมืองบาหลี ประเทศอินโดนีเซีย
- ศึกษา วิเคราะห์ และติดตามสถานการณ์การ
เจรจาผลการเจรจาและผลกระทบ การปฏิบตั ิตาม
พันธกรณี กฏระเบียบ นโยบาย และมาตรการ
การค้าที่เกีย่ วข้องกับภาคเกษตร

3.1 วิเคราะห์ท่าทีไทย/ให้ขอ้ คิดเห็นประเด็นสินค้าเกษตรต่อคณะรัฐมนตรี เมื่อ 14 พ.ย. 56 ทั้งนี้ไม่ได้ส่งผู้แทน
เข้าร่วมประชุม MC9 เนื่องจากได้แจ้งท่าทีในประเด็นที่เกีย่ วข้องกับภาคเกษตรต่อกรมเจรจาการค้าระหว่าง
ประเทศแล้ว

- เข้าร่วมประชุมเตรียมการและให้ขอ้ คิดเห็น

3.3 วิเคราะห์ท่าทีและให้ขอ้ คิดเห็นของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ต่อการให้สิทธิสิทธิพเิ ศษแก่ประเทศพัฒนา
น้อยที่สุด โดยการยกเลิกภาษีนาเข้าและโควตา (Duty Free Quota Free: DFQF)

- ประชุมคณะทางานพิจารณาเปิดตลาดสินค้า
เกษตรภายใต้องค์การการค้าโลก เพือ่ พิจารณา
ท่าทีของภาคเกษตร

3.4 การประชุมหารือกฎเฉพาะรายสินค้า ภายใต้โครงการให้สิทธิพเิ ศษแก่ประเทศพัฒนาน้อยที่สุด โดยการ
ยกเลิกภาษีนาเข้าและโควตา (DFQF)

- ประชุมคณะกรรมการนโยบายเกษตร
ต่างประเทศ การประชุมคณะกรรมการเกษตร
ภายใต้ WTO
- เข้าร่วมประชุมรัฐมนตรีองค์การการค้าโลก

3.2 การประชุมติดตามความก้าวหน้าเรื่องการอานวยความสะดวกทางการค้าภายใต้กรอบองค์การการค้าโลก

กศป.

ที่
โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
ผลการดาเนินงาน
4 การจัดทาท่าทีสาหรับการประชุมระดับรัฐมนตรี - 4.1 ร่วมประชุมเตรียมการฝุายไทยสาหรับการประชุม SEOM ณ กรมเจรจาฯ เมื่อ 20 ธ.ค. 56
เจ้าหน้าทีอ่ าวุโสอาเซียนด้านการเกษตรป่าไม้
- รวบรวมข้อมูลและติดตามสถานการณ์ด้านการ 4.2 ประชุมหารือร่วมกับอาเซียนเรื่องการเพิม่ ประเด็นโภชนาการเข้าไว้ในแผนบูรณาการความมั่นคงอาหาร
ดาเนินงานตาม AEC Blueprint ด้านเกษตร และ อาเซียน
6 ก.พ. 57 ที่ชลบุรี
ประเด็นความมั่นคงอาหาร-พลังงานทดแทน และ
การลงทุนภาคเกษตร เพือ่ เคราะห์ขอ้ มูลเพือ่
จัดทาท่าทีของฝุายไทยเสนอกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์
- เข้าร่วมการประชุมระดับเจ้าหน้าที่อาวุโส และ
รัฐมนตรีอาเซียนด้านการเกษตรและปุาไม้ และ
รายงานผลการประชุมพร้อมติดตามการ
ดาเนินงานตามมติที่ประชุม

4.3 ร่วมประชุมกับคณะทางานเฉพาะกิจ (Ad hoc) ของอาเซียนเพือ่ พิจารณาจัดทาแผนบูรณาการความมั่นคง
ด้านอาหารอาเซียน ระยะที่ 2 ณ อินโดนีเซีย วันที่ 25-26 มี.ค. 57

4.4 ร่วมประชุมเตรียมการฝุายไทยเกีย่ วกับ Vision: Moving ASEAN and AEC Beyond 2015 ณ กรมเจรจาฯ
เมื่อ 18 เม.ย. 57
4.5 มอบหมายผู้แทนร่วมประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสฯ (สมัยพิเศษ) เมื่อวันที่ 17-23 ส.ค. 57 ณ มาเลเซีย
4.6 มอบหมายเจ้าหน้าที่ร่วมในคณะผู้แทนสาหรับการประชุมรัฐมนตรีอาเซียนด้านเกษตรปุาไม้ครั้งที่ 36 ช่วง
19-26 ก.ย. 57 ณ เมียนมาร์

หน่วยงาน
กศป.

ที่

โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
ผลการดาเนินงาน
5 การจัดทาท่าทีสาหรับประชุมคณะกรรมการร่วม 5.1 เมื่อ ม.ค. 57 ประสานงานกับสานักเลขาธิการอาเซียนในการรับเป็นเจ้าภาพจัดประชุม
สินค้าโปรโมทอาเซียน

หน่วยงาน
กศป.

- รวบรวมข้อมูลและติดตามสถานการณ์ด้านการ 5.2 เมื่อ เม.ย. 57 ประสานข้อมูลการประชุมคณะทางานส่งเสริมสินค้าสาหร่ายและคาราจีแนน กรมประมงที่มี
ผลิตและการตลาดสินค้ามันสาปะหลังและ
กาหนดจัดประชุมในเดือน มิ .ย .57 ณ กรุงเทพฯ
ผลิตภัณฑ์ของไทยและอาเซียน และวิเคราะห์เพือ่
จัดทารายงานความก้าวหน้าของการดาเนินงาน
คณะทางานมันสาปะหลังที่ไทยเป็นประเทศนา
พร้อมกาหนดท่าทีของฝุายไทยในประเด็นที่
เกีย่ วข้องกับการปรับปรุง MOU
- เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการร่วมส่งเสริม 5.3 เตรียมการด้านสารัตถะของฝุายไทย โดยเฉพาะในการประชุมคณะทางานมันสาปะหลัง ครั้งที่ 3
สินค้าเกษตรและปุาไม้อาเซียนครั้งที่ 21 และ
จัดทารายงานผล พร้อมติดตามผลการดาเนินงาน
ตามมติ
5.4 ร่วมประชุมและนาเสนอแนวทางการพัฒนาความร่วมมือส่งเสริมสินค้ามันสาปะหลังที่ไทยเป็นประเทศนา
และหารือร่วมกับอาเซียนอืน่ ในการพิจารณาแนวทางสาหรับสินค้าเกษตรและปุาไม้อกี 11 ชนิด
5.5 พิจารณาปรับปรุงร่าง MOU ความร่วมมือ เพือ่ เสนอที่ประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสฯ เพือ่ เสนอรัฐมนตรีอาเซียน
ด้านเกษตรลงนามในเดือน ก.ย. 57
6.1 จัดเตรียมข้อมูลและเข้าร่วมประชุมเตรียมการฝุายไทยสาหรับการประชุมคณะอนุกรรมการความตกลง
6 การจัดทาท่าทีฝ่ายไทยด้านสินค้าเกษตร
สาหรับประชุมเตรียมการสาหรับคณะทางานว่า การค้าสินค้าของอาเซียนด้านถิน่ กาเนิดสินค้า ครั้งที่ 13 เมื่อวันที่ 4 ต.ค. 56 ณ กรมศุลกากร
ด้วยถิ่นกาเนิดสินค้าอาเซียน
- ศึกษา วิเคราะห์ขอ้ มูล และจัดทาท่าทีด้าน
เศรษฐกิจการเกษตร การค้าและการลงทุนของ
ไทยภายใต้กรอบความร่วมมืออนุภมู ิภาค

6.2 ประสานงานกับผู้แทน สวศ. เพือ่ เข้าร่วมประชุม SC-AROO เมื่อวันที่ 9-10 มิ.ย. ณ จ. เชียงใหม่

- เข้าร่วมการประชุมเตรียมการฝุายไทย สาหรับ
คณะทางานคณะทางานด้านกฎถิน่ กาเนิดสินค้า
อาเซียน (เนื่องจากไม่ได้รับงบประมาณเดินทาง
ตปท.)

6.3 ร่วมประชุมการเตรียมพร้อมปรับปรุงพิกดั AHTN 2017 ของอาเซียน วันที่ 11 มิ.ย. 57

กศป.

การติดตามผลการดาเนินงาน
ยุทธศาสตร์การเกษตรต่างประเทศ ปีงบประมาณ 2557
ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาศักยภาพด้านข้อมูลข่าวสารทีเ่ กีย่ วข้องกับการเกษตรต่างประเทศ
กลยุทธ์ที่ 2.1 ส่งเสริมการประสานงานเพื่อติดตามความเคลือ่ นไหวทีเ่ กีย่ วข้องกับการผลิตสินค้าเกษตรและอาหารในตลาดต่างประเทศ และการลงทุนภาคเกษตรจากต่างประเทศ รวมทัง้
ประเด็นทีเ่ กีย่ วข้องอื่นๆ
หน่วยงาน
ที่
โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
ผลการดาเนินงาน
1 โครงการจัดการสัมมนาเตรียมความพร้อมภาคเกษตรไทยสูก่ ารเป็น AEC 1.1 จัดสัมมนาเรื่อง "การเตรียมความพร้อมภาคเกษตรเข้าสูป่ ระชาคมอาเซียน ในปี 2558"
จานวน 2 ครั้ง ครั้งที่ 1 วันที่ 26 พ.ย. 56 ณ โรงแรมคามิโอ แกรนด์ จังหวัดระยอง ครั้งที่
2 วันที่ 19 ธ.ค. 56 ณ โรงแรมตักสิลา จังหวัดมหาสารคาม

กศป.

1.2 เดือน พ.ค. 57 จัดทารายงานผลการสัมมนาเสนอ กษ. เพื่อทราบแล้ว
2 โครงการศึกษาแนวทางนโยบายเพื่อรองรับผลกระทบด้านการค้าสินค้า
เกษตรจากประเทศคูเ่ จรจาของประชาคมอาเซียนบวกสาม (จีน ญี่ปนุ
เกาหลี) ต่อภาคการเกษตรไทย

2.1 วิเคราะห์/สรุปสถานการณ์การค้าสินค้าเกษตรระหว่างไทยกับประเทศอาเซียนบวกสาม

กนผ.

2.2 รายงานแนวทางนโยบายเพื่อรองรับผลกระทบด้านการค้าสินค้าเกษตรจากประเทศคู่
เจรจาของประชาคมอาเซียนบวกสาม (จีน ญี่ปนุ เกาหลี) ต่อภาคการเกษตรไทย 1 เรื่อง
3 โครงการศึกษาแนวทางความร่วมมือด้านการพัฒนาภาคเกษตรร่วมกับ
ประเทศสมาชิกประชาคมอาเซียน

3.1 วิเคราะห์/สรุปแนวทางความร่วมมือด้านการพัฒนาภาคการเกษตรฯ

กนผ.

3.2 รายงานแนวทางความร่วมมือด้านการพัฒนาภาคเกษตรร่วมกับประเทศสมาชิกอาเซียน
1 เรื่อง
4 โครงการศึกษาเศรษฐกิจการเกษตรด้านการเปลีย่ นแปลงภูมอิ ากาศ
- การศึกษาการปรับตัวต่อการเปลีย่ นแปลงภูมอิ ากาศของภาคเกษตร
- การศึกษาแนวทางการส่งเสริมการลดก๊าซเรือนกระจก

4.1 สารวจ เก็บรวบรวมข้อมูลเรียบร้อยแล้ว
4.2 รวบรวมข้อมูล ประมวลผลและวิเคราะห์ข้อมูล นาเสนอผลงานวิจัย

สวศ.

ที่

โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ

5 โครงการคาร์บอนฟุ๊ตปริ้น

ผลการดาเนินงาน
5.1 ประมวลผลการคานวณคาร์บอนฟุตพริ้นท์

หน่วยงาน
สวศ.

5.2 นาเสนอผลงานวิจัย
5.3 จัดสัมมนาคาร์บอนฟุตพริ้นท์สินค้าเกษตร
5.4 ประสานขอฉลากคาร์บอนฟุตพริ้นท์
ติดตามโครงการที่ได้รับอนุมตั เิ งิน FTA

สวศ.

7 การศึกษาวิเคราะห์ศกั ยภาพการเกษตรของประเทศไทยเปรียบเทียบกับ
สมาชิกอาเซียน

รายงานการศึกษาข้อมูลประเทศมาเลเซีย อินโดนีเซีย และฟิลิปปินส์

ศปศ.

8 โครงการพัฒนาเป็นศูนย์กลางการผลิตเมล็ดพันธุ์พืชรองรับประชาคม
อาเซียน (Seed Hub Center)

นาเสนอข้อมูลการติดตามผลการดาเนินงานโครงการให้ปลัด กษ. รับทราบแล้ว และส่ง
ข้อมูลให้หน่วยงานที่เกีย่ วข้องทราบแล้ว

ศปผ.

9 โครงการเพิ่มศักยภาพด่านสินค้าเกษตรชายแดนเพื่อรองรับการเข้าสู่
ประชาคมอาเซียน

นาเสนอข้อมูลการติดตามผลการดาเนินงานโครงการให้ปลัด กษ. รับทราบแล้ว และส่ง
ข้อมูลให้หน่วยงานที่เกีย่ วข้องทราบแล้ว
วิเคราะห์ข้อมูลเพื่อจัดทารายงาน เสร็จเรียบร้อยแล้ว

ศปผ.

6 กองทุนปรับโครงสร้างการผลิตภาคเกษตร

10 โครงการศึกษาศักยภาพการดาเนินงานของ Smart Farmer ข้าวที่
ส่งผลต่อความสามารถในการแข่งขันเพื่อก้าวเข้าสูป่ ระชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน (AEC)

สศข. 1-12

11 การจัดทาคาร์บอนฟุตพริ้นท์ผลิตภัณฑ์ข้าวอินทรีย์ อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ 9.1 จัดสัมนาครั้งที่ 3 เรียบร้อยแล้ว
9.2 นาเสนอผลงานวิชาการที่ โรงแรมมารวยและนาเสนอผลกับคณะทางานในการสัมนา
ครั้งที่ 3 โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว จ. เชียงใหม่เรียบร้อยแล้ว และได้รับการทวนสอบ
ข้อมูลจากอาจารย์เรียบร้อยแล้ว

สศข. 1

12 ศึกษาวิจัย ภาวะการปล่อยก๊าชเรือนกระจกจากการปลูกข้าวในพื้นที่ลมุ่ ดาเนินการเรียบร้อย
น้าปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช

สศข. 8

การติดตามผลการดาเนินงาน
ยุทธศาสตร์การเกษตรต่างประเทศ ปีงบประมาณ 2557
ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาศักยภาพด้านข้อมูลข่าวสารทีเ่ กี่ยวข้องกับการเกษตรต่างประเทศ
กลยุทธ์ที่ 2.2 ศึกษา วิเคราะห์ขอ้ มูลด้านความต้องการสินค้าเกษตรและอาหารในตลาดต่างประเทศทัง้ ปัจจุบันและแนวโน้มในอนาคต
ที่

โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ

1 การวิเคราะห์ผลกระทบของปัจจัยต่างๆ ทีม่ ีต่อภาคเกษตร
- รวบรวมข้อมูล และสถานการณ์ในพืน้ ที่

ผลการดาเนินงาน

หน่วยงาน

1.1 รายงานผลการศึกษาศักยภาพตลาดส่งออกมะม่วงของไทยในอาเซียน

กนผ.

1.2 รายงานผลการศึกษาโอกาสในการส่งออกสินค้าเกษตรไทยไปรัฐเซีย

- ประมวลผล ตรวจสอบ จัดทารายงาน
2 การศึกษาเศรษฐกิจสินค้าเกษตรเพือ่ รองรับ AEC กรณี อินโดนีเซีย
ฟิลิปปินส์ และมาเลเซีย
- เตรียมงานวิชาการ
- เสนอเค้าโครงงานวิจัย
- รวบรวมข้อมูล
- ประมวลผล
- รายงานและเสนอผลงาน

รายงานผลการศึกษาฯ

สวศ.

การติดตามผลการดาเนินงาน
ยุทธศาสตร์การเกษตรต่างประเทศ ปีงบประมาณ 2557
ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาศักยภาพด้านข้อมูลข่าวสารทีเ่ กี่ยวข้องกับการเกษตรต่างประเทศ
กลยุทธ์ที่ 2.3 จัดระบบฐานข้อมูลสาหรับสนับสนุนงานด้านการเกษตรต่างประเทศ
ที่
โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
1 โครงการปรับปรุงข้อมูลบนเวปไซด์ และข้อมูล AEC ทีเ่ กี่ยวกับ
การเกษตรไทย

ผลการดาเนินงาน
เดือน ก.ย. 57 upload ข้อมูลสถานการณ์การค้าไทย-อาเซียนรายไตรมาส
และ country profile ด้านเกษตรของไทยกับสมาชิกอาเซียนรวมจานวน 5
ประเทศ

หน่วยงาน
กศป.

- รวบรวมข้อมูลจากแหล่งต่างๆ
- จัดทาเป็นข้อมูลในรูปแบบทีเ่ ข้าใจง่าย
- อัพโหลดขึ้นในเวปไซด์ของ กศป. เพือ่ เผยแพร่
- ติดตามและปรับปรุงข้อมูลให้ทันสมัยตลอดเวลา
2 การจัดทาข้อมูลสารสนเทศการเกษตรสาหรับสนับสนุนงานด้าน
ต่างประเทศ

2.1 จัดทาเอกสารสถิติการค้าเกษตรกรรมไทยกับต่างประเทศ ปี 2556
2.2 จัดทาข้อมูลการผลิตและการค้าของประเทศไทย ปี 2556 เผยแพร่บน
Website

ศสส.

การติดตามผลการดาเนินงาน
ยุทธศาสตร์การเกษตรต่างประเทศ ปีงบประมาณ 2557
ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาศักยภาพด้านข้อมูลข่าวสารทีเ่ กีย่ วข้องกับการเกษตรต่างประเทศ
กลยุทธ์ที่ 2.4 ติดตามความเคลือ่ นไหว ผลักดันและสนับสนุนการกาหนดมาตรการและการเข้าไปมีสว่ นร่วมเพื่อแสดงจุดยืนและท่าทีไทยของประเทศไทยในการกาหนดกฎเกณฑ์ระดับนานาชาติที่
เกีย่ วข้องกับการเกษตร
ที่
1

โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
การวิเคราะห์และติดตามภายใต้กรอบองค์การการค้าโลก
(World Trade Organization: WTO)

ผลการดาเนินงาน

หน่วยงาน

1.1 การวิเคราะห์การทบทวนนโยบายทางการค้า (Trade Policy Review: TPR) ของสมาชิกองค์การ
การค้าโลกทีค่ าดว่าจะมีผลกระทบต่อภาคเกษตร

กศป.

- จัดทาข้อคิดเห็น/ข้อคาถาม TPR ประเทศคีร์กซิ เปรู ยูโกสลาฟซิโดเนีย ตองกา มาเลเซีย การ์ตาร์
บาห์เรน โอมาน มองโกลเลีย สาธารณรัฐกานา องค์การรัฐแคริบเบียนตะวันออก สาธารณรัฐประชาชนจีน
ปานามา จีนไทเป และเซียร์ราลีโอน
1.2 การวิเคราะห์การภาคยานุวัตเิ ข้าเป็นสมาชิก WTO ของประเทศต่างๆ ทีค่ าดว่าจะมีผลกระทบต่อ
ภาคเกษตรไทย
- จัดทาข้อคิดเห็น/ข้อคาถาม ประเทศคาซัคสถาน เซเชลส์ อาเซอร์ไบจาน แอลจีเรีย
1.3 การวิเคราะห์การดาเนินการต่างๆ ของสมาชิก WTO ทีค่ าดว่าจะมีผลกระทบต่อภาคเกษตร
- แจ้งข้อมูลเพื่อการจัดทารายงานติดตามสภาวะการค้าของสมาชิก WTO (Trade Monitoring Report:
TMR) และการออกกฎหมาย ระเบียบที่เกีย่ วข้องกับสาขาบริการที่ผูกพันไว้ภายใต้ WTO ในช่วง พ.ย. 56
ถึง พ.ค. 57 และช่วง พ.ค. 57 ถึง ต.ค. 57
- ให้ข้อคิดเห็นต่อเอกสารข้อเท็จจริงเกีย่ วกับความตกลงการค้าเสรีอาเซียน-ออสเตรเลีย-นิวซีแลนด์ /
แคนาดาและปานามา / แคนาดาและจอร์แดน / อเมริกากลางและปานามา / ยูเครนและมอนเตเนโกร /
ออสเตรเลียและมาเลเซีย / เปรูและเม็กซิโก / คอสตาริกาและเปรู / เม็กซิโกและอุรุกวัย / นิวซีแลนด์และ
ไต้หวัน / สิงคโปร์และจีน / สหรัฐอเมริกาและเกาหลีใต้

ที่

โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ

ผลการดาเนินงาน

หน่วยงาน

- ให้ข้อคิดเห็นในการประชุมกรณีฟิลิปปินส์ขอต่ออายุการใช้มาตรการพิเศษเกีย่ วกับการนาเข้าข้าวภายใต้
กรอบ WTO และการลงนามใน MOA และ side letter ผลลัพธ์การหารือระหว่างไทย-ฟิลิปปินส์ขอผ่อน
ผันการไม่ปฏิบตั ติ ามพันธกรณีการไม่เปิดตลาดสินค้าข้าว
- ให้ข้อคิดเห็นต่อการลงนามในการขอแก้ไขตารางข้อผูกพันทางภาษีภายใต้ WTO ของกาบอง
- ให้ความเห็นประกอบการพิจารณาของหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ เกีย่ วกับการแจ้งบทบัญญัตทิ ี่
ไทยพร้อมปฏิบตั ภิ ายใต้ความตกลงว่าด้วยการอานวยความสะดวกทางการค้าขององค์การการค้าโลก
- ให้ความเห็นต่อประเด็นกฎเฉพาะรายสินค้า ภายใต้โครงการให้สิทธิพิเศษแก่ประเทศพัฒนาน้อยที่สุด
โดยการยกเลิกภาษีนาเข้าและโควตา (Duty Free Quota Free: DFQF)
- แจ้งความคืบหน้าการออกกฎหมาย ระเบียบ ประกาศที่เกีย่ วข้องกับสาขาบริการที่ผูกพันไว้ภายใต้ WTO
- ติดตามผลการประชุม MC9 /รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลที่เกีย่ วข้องเพื่อจัดเตรียมท่าทีในประเด็นที่
เกีย่ วข้องจากผลการประชุม MC9
2

การรายงานผลการวิเคราะห์และติดตามสถานการณ์การค้า
สินค้าเกษตรกับประเทศในอาเซียนอันเนือ่ งมาจากการเปิดเสรี
การค้าอาเซียนและการเข้าสู่ AEC

2.1 เมือ่ 11 พ.ย. 56 จัดส่งรายงานการติดตามสถานการณ์การค้าไทย-อาเซียน รอบไตรมาส 1-3 ของปี
2556 เสนอ กษ.
2.2 เดือน ก.พ. 57 จัดส่งรายงานการติดตามสถานการณ์การค้าไทยกับคูเ่ จรจาในกรอบอาเซียน ปี 2556
(12 เดือน) เสนอ กษ.
2.3 เดือน พ.ค. 57 จัดส่งรายงานการติดตามสถานการณ์การค้าไทย-อาเซียน ปี 2557 (ไตรมาส1) เสนอ กษ.
2.4 เดือน ส.ค. 57 จัดส่งรายงานการติดตามสถานการณ์การค้าไทย-อาเซียน ปี 2557 (ไตรมาส 3) เสนอ
กษ.

กศป.

ที่
3

โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
การติดตาม สนับสนุน เข้าร่วมประชุมภายใต้คณะทางานด้าน
การเกษตรในกรอบภูมภิ าคและอนุภมู ภิ าค

ผลการดาเนินงาน

หน่วยงาน

3.1 ติดตาม ตรวจสอบข้อมูลเกีย่ วกับความร่วมมือด้านเศรษฐกิจการเกษตรของไทยในกรอบอนุภมู ภิ าค เช่น
LMI, แม่โขง-คงคา, IMT-GT, ASEAN-GCC และเสนอเป็นข้อมูลเพื่อประกอบการกาหนดท่าทีดา้ น
การเกษตรและความร่วมมืออืน่

กศป.

3.2 ร่วมจัดทาข้อมูลด้านความมัน่ คงอาหารเพื่อประกอบการจัดทาแผนของ LMI
3.3 ร่วมประชุมกับคณะทางานเฉพาะกิจ (Ad hoc) ของอาเซียนเพื่อพิจารณาจัดทาแผนบูรณาการความ
มัน่ คงด้านอาหารอาเซียน ระยะที่ 2 ณ อินโดนีเซีย วันที่ 25-26 มี.ค. 57
3.4 เข้าร่วมประชุมกับหน่วยงานในประเทศเพื่อเตรียมจัดทาท่าทีของไทย
4
5

6

การวิเคราะห์/จัดทาข้อคิดเห็นภายใต้ความร่วมมือด้าน
การเกษตรในกรอบ BIMSTEC
การวิเคราะห์/จัดทาข้อคิดเห็นภายใต้ภายใต้ความร่วมมือ
ภายใต้กรอบพหุภาคี: ASEM, ACD, WIPO และ FEALAC
การติดตาม ประสานและเข้าร่วมประชุมภายใต้องค์กรสารอง
ข้าวฉุกเฉินของอาเซียนบวกสาม

วิเคราะห์ เสนอข้อคิดเห็น เพื่อเตรียมเข้าร่วมประชุมคณะผูเ้ ชีย่ วชาญด้านการเกษตร ณ ประเทศเนปาล

กศป.

5.1 จัดทาข้อคิดเห็นที่เกีย่ วข้อง ACD เดือน พ.ย 56 WIPO เดือน ก.พ. 57

กศป.

5.2 จัดทาข้อคิดเห็น ACD ก.ย. 57
6.1 เข้าร่วมประชุมคณะมนตรีขององค์กรสารองข้าวฉุกเฉินของอาเซียนบวกสาม ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่
27-29 พ.ค. 57 ณ ประเทศเวียดนาม

กศป.

6.2 ติดตามผลการดาเนินงานของ APTERR ภายใต้ (ASEAN Integrated Food Security Framework:
AIFS)
7

การวิเคราะห์และติดตามการดาเนินงานภายใต้กรอบความ
ร่วมมือทวิภาคี

7.1 การวิเคราะห์และติดตามสถานการณ์การค้าประเทศคู่ค้า เพื่อประกอบการเยีย่ มคารวะของ รมต./
เอกอัครราชทูต/การเยือนต่างประเทศของนายกรัฐมนตรี
- การเยีย่ มคารวะของ รมต./เอกอัครราชทูต ของประเทศฟิจิ รวันดา รัฐเซีย แอฟริกา เซเชลส์ นอร์เวย์
โมร็อกโก และสาธารณัฐอิสลามอิหร่าน
7.2 การวิเคราะห์และติดตามการดาเนินงานความร่วมมือทวิภาคี

กศป.

ที่

โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ

ผลการดาเนินงาน

หน่วยงาน

- ความตกลง/แผนปฏิบตั กิ ารตามความร่วมมือแบบทวิภาคีระหว่างไทยกับประเทศอิตาลี มัลดีฟ ภูฏาน
แอฟริกา โปแลนด์ ฝรั่งเศส รัฐเซีย เซเชลล์ ตุรกี สาธารณรัฐอิสลามอิหร่าน
- เข้าร่วมประชุม ณ ประเทศฮังการี ระหว่างวันที่ 25 ก.พ. - 3 มี.ค. 57
- รายงานการประเมินอุปสรรคทางการค้าของสหรัฐ (NTE) ประจาปี 2014
8

การให้ข้อคิดเห็นภายใต้กรอบยุทธศาสตร์ของกระทรวงการ
ต่างประเทศ

ให้ความเห็นต่อการพิจารณาความร่วมมือด้านอาหารและเกษตรกับตะวันออกกลางและกลุม่ อ่าวอาหรับ

กศป.

9

การติดตามความเคลือ่ นไหวภายใต้กรอบความร่วมมือทาง
เศรษฐกิจในอนุภมู ภิ าคลุม่ แม่น้าโขง (GMS)

ติดตามสถานการณ์การผลิตและการตลาดพืชเศรษฐกิจที่เชือ่ มโยงกับประเทศสมาชิก GMS

กนผ.

การติดตามผลการดาเนินงาน
ยุทธศาสตร์การเกษตรต่างประเทศ ปีงบประมาณ 2557
ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาความร่วมมือกับต่างประเทศและองค์การระหว่างประเทศ
กลยุทธ์ที่ 3.1 พัฒนาความร่วมมือในลักษณะความเป็นหุ้นส่วนกับประเทศผู้ให้และองค์การระหว่างประเทศต่างๆ เพื่อเป็นศูนย์กลางการถ่ายทอดความรูแ้ ละเทคโนโลยีด้านการเกษตร
ให้แก่ภูมิภาคต่างๆ
ที่
โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
ผลการดาเนินงาน
หน่วยงาน
1 การดาเนินงานภายใต้กรอบความร่วมมือทาง
1.1 การประชุมคณะทางานความร่วมมือทางวิชาการด้านการเกษตร (Agricultural Technical Cooperation
กศป.
เศรษฐกิจในเอเชีย-แปซิฟิก (Asia Pacific
Working Group: ATCWG)
Economic Cooperation: APEC)
- ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล สถานการณ์สาคัญด้านการเกษตรและความมั่นคงอาหารของไทยและสมาชิกเอเปค
- ประสานเรือ่ งการจัดทาข้อมูลด้านการเกษตรและด้านความมั่นคงอาหารผ่านการหารือระหว่างหน่วยงานภายในและ
ภายนอกสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
- กาหนดท่าทีไทยภาคการเกษตร โดยรวบรวมข้อคิดเห็นจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และขออนุมัติท่าทีจากกระทรวง
- เข้าร่วมประชุมคณะทางานความร่วมมือทางวิชาการด้านการเกษตร ณ กรุงปักกิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน เมื่อวันที่
16 ก.ย. 57 และจัดทารายงานเสนอกระทรวง
1.2 การประชุมรัฐมนตรีความมั่นคงอาหารเอเปค ครัง้ ที่ 3
- ได้จัดทาข้อคิดเห็นต่อร่างปฎิญญาปักกิ่งว่าด้วยความมั่นคงอาหารเอเปค (ฉบับแรก) โดยได้สอบถามความเห็นจาก
หน่วยงานใน กษ. และนอก กษ. ที่เกี่ยวข้อง
- จัดการประชุมเพื่อเตรียมการสาหรับการประชุมรัฐมนตรีว่าด้วยความมั่นคงอาหารเอเปค ครัง้ ที่ 3 เมื่อวันที่ 5 ส.ค.
57 โดยหารือเกี่ยวกับร่างปฏิญญาปักกิ่งว่าด้วยความมั่นคงอาหาร (ฉบับสอง) และประเด็นสาหรับจัดทาถ้อยแถลง
สาหรับรัฐมนตรีฯ ของไทย

ที่

โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ

ผลการดาเนินงาน
- จัดการประชุมเพื่อเตรียมการสาหรับการประชุมรัฐมนตรีว่าด้วยความมั่นคงอาหารเอเปค ครัง้ ที่ 3 เมื่อวันที่ 5 ส.ค.
57 โดยหารือเกี่ยวกับร่างปฏิญญาปักกิ่งว่าด้วยความมั่นคงอาหาร (ฉบับสอง) และประเด็นสาหรับจัดทาถ้อยแถลง
สาหรับรัฐมนตรีฯ ของไทย
- เข้าร่วมการประชุม The First APEC Senior Level Consultation on Agriculture and Food Security 2014
เมื่อวันที่ 12-13 พ.ค. 57 ณ เมืองชิงต่าว สาธารณรัฐประชาชนจีน เพื่อเตรียมการสาหรับการประชุมรัฐมนตรี ความ
มั่นคงอาหารเอเปค
- เข้าร่วมการประชุม The Third APEC Senior Level Consultation on Agriculture and Food Security 2014
เมื่อวันที่ 18 ก.ย. 57 ณ กรุงปักกิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน เพื่อหารือเกี่ยวกับร่างปฏิญญาปักกิ่งว่าด้วยความมั่นคง
อาหารเอเปค และจัดทารายงานเสนอกระทรวง
- เข้าร่วมการประชุมรัฐมนตรีว่าด้วยความมั่นคงอาหารเอเปค ครัง้ ที่ 3 เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2557 ณ กรุงปักกิ่ง
สาธารณรัฐประชาชนจีน และจัดทารายงานเสนอกระทรวง
1.3 การประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสเอเปค ครัง้ ที่ 1-3 และการประชุมรัฐมนตรีเอเปค และการประชุมผู้นาเขต
เศรษฐกิจเอเปคในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการเกษตร การค้าและการลงทุน
- ศึกษา วิเคราะห์ข้อมูลด้านการค้าสินค้าเกษตรในส่วนที่เกี่ยวข้องการค้าในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิค
- จัดทาข้อมูลและเข้าร่วมการประชุมเตรียมการสาหรับการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสเอเปค ครัง้ ที่ 2/2557 เมื่อวันที่ 29
เม.ย. 57 ณ กระทรวงการต่างประเทศ และการประชุมเตรียมการสาหรับการประชุมคณะกรรมการว่าด้วยการค้าและ
การลงทุน (Committee on Trade and Investment: CTI) ครัง้ ที่ 2/57 ภายใต้กรอบเอเปค เมื่อวันที่ 24 เม.ย. 57
ณ กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ
- เข้าร่วมการประชุมเตรียมการสาหรับการประชุมผู้นาเขตเศรษฐกิจเอเปค ครัง้ ที่ 22 เมื่อวันที่ 24 ก.ย. 57 เพื่อ
รายงานความคืบหน้าการดาเนินการและหารือเกี่ยวกับประเด็นที่จะบรรจุไว้ในถ้อยแถลงของผู้นาเอเปค

หน่วยงาน

ที่

โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ

ผลการดาเนินงาน
1.4 โครงการความร่วมมือทางวิชาการที่เสนอโดยประเทศสมาชิกเอเปค รวมทั้งไทย
- ประสานหน่วยงานในกระทรวงเกษตรฯและมหาวิทยาลัยต่างๆ ในการขอรับการสนับสนุนทางการเงินจากเอเปค
- ศึกษา จัดทาข้อคิดเห็น และพิจารณาความเหมาะสมในการร่วมเป็นผู้สนับสนุนของข้อเสนอโครงการความร่วมมือ
ทางวิชาการจากสมาชิกเอเปค และในส่วนของไทยได้ศึกษาและประสานหาผู้สนับสนุนร่วมให้กับโครงการการประชุม
เชิงปฏิบัติการ เรือ่ ง การพัฒนาเศรษฐกิจภาคสหกรณ์ไทย สู่ความยั่งยืนของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
- จัดลาดับความสาคัญของโครงการ และเห็นชอบโครงการฯ ของสมาชิกเอเปค รวมถึงโครงการของไทย
- ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเข้าร่วมประชุม Conference on Enhancing Global Value Chains in
Agriculture and Food Sector in Asia-Pacific ระหว่างวันที่ 19-20 มิ.ย. 57 ณ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุน
- เข้าร่วม APEC Seminar on Strengthening Public-Private Partnership to Reduce Food Losses in the
Supply Chain of Fruits and Vegetables ที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากเอเปค ซึ่งเป็นการประชุม ครัง้ ที่ 2
ของโครงการ Multi-Year Project โดยจัดขึ้นเมื่อวันที่ 15 ก.ย. 57 ณ กรุงปักกิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน
1.5 การดาเนินงานภายใต้กรอบเอเปค Food Security Action Plan และที่เกี่ยวข้อง
- ศึกษา วิเคราะห์ข้อมูล สถานการณ์สาคัญด้านความมั่นคงอาหารของไทยและสมาชิกเอเปค
- จัดการประชุมคณะทางานร่วมภาครัฐและเอกชนด้านความมั่นคงอาหาร เมื่อวันที่ 21 เม.ย. 57
- จัดทาข้อคิดเห็นต่อโครงการภายใต้ PPFS และขออนุมัติท่าที
- เข้าร่วมประชุม PPFS Government and Business Dialogue Conference on Food Security and Trade
ระหว่างวันที่ 21-22 ก.พ. 57 และ PPFS Management Council Meeting ครัง้ ที่ 1/2557 ในวันที่ 23 ก.พ. 57 ณ
ประเทศจีน
- เข้าร่วมการประชุม Policy Partnership on Food Security Workshop on Operational Business Plan เมื่อ
วันที่ 11 พ.ค. 57 ณ เมืองชิงต่าว ประเทศจีน
- เข้าร่วมการประชุม Policy Partnership on Food Security Management Council ครัง้ ที่ 2/2557 เมื่อวันที่ 17
ก.ย. 57 ณ กรุงปักกิ่ง ประเทศจีน
- เข้าร่วม APEC PPFS Workshop : Stimulating Rural Development เมื่อวันที่ 22-25 ก.ค. 57 ณ The Bay of
Island เกาะเหนือ ประเทศนิวซีแลนด์

หน่วยงาน

ที่
โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
2 การดาเนินงานภายใต้กรอบความร่วมมือด้าน
การเกษตรขององค์กรระหว่างประเทศ และกรอบ
ความร่วมมือทางเศรษฐกิจต่างๆ (UNESCAP)

ผลการดาเนินงาน
2.1 องค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ (Food and Agriculture organization of the United
Nations: FAO)
- ติดตาม รวบรวม และวิเคราะห์ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับ FAO และความมั่นคงอาหารและโภชนาการ อย่างต่อเนื่อง
- ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อขอข้อมูลในส่วนที่เกี่ยวข้องกับ FAO และความมั่นคงอาหารและโภชนาการ
- จัดข้อคิดเห็น ท่าที สาหรับการประชุม Regional Consultation for Asia and the Pacific on Committee on
World Food Security Principles for Responsible Agricultural Investment (CFS-RAI) เมื่อวันที่ 3-4 มี.ค. 57
ณ เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี
- เข้าร่วมการประชุม Ad hoc Regional Multi-stakeholder Consultations for Asia and the Pacific on
CFS-RAI ระหว่างวันที่ 3-4 มี.ค. 57 ณ เมืองพัทยา จ.ชลบุรี
- จัดข้อคิดเห็น ท่าที และถ้อยแถลงสาหรับการประชุม Open Ended Working Group on Responsible
Agricultural Investment (OEWG-RAI) ครัง้ ที่ 1 เพื่อพิจารณาร่างหลักการ RAI ระหว่างวันที่ 19-24 พ.ค. 57 ณ กรุง
โรม สาธารณรัฐอิตาลี
- เข้าร่วมประชุม OEWG ครัง้ ที่ 1 ระหว่างวันที่ 19 - 24 พ.ค. 57 ณ กรุงโรม สาธารณรัฐอิตาลี
- จัดข้อคิดเห็นและท่าทีสาหรับการประชุม OEWG-RAI ครัง้ ที่ 2 ระหว่างวันที่ 4-8 ส.ค. 57 ณ กรุงโรมและถ้อยแถลง
สาหรับการประชุม OEWG เพื่อพิจารณาร่างหลักการ RAI ระหว่างวันที่ 4-8 ส.ค. 57 ณ กรุงโรม สาธารณรัฐอิตาลี
- เข้าร่วมการประชุม CFS-RAI ระหว่างวันที่ 3-4 มี.ค. 57 ณ เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี และจัดทาสรุปผลการประชุม
เสนอปลัดกระทรวง กษ.
- เข้าร่วมการประชุม OEWG ระหว่างวันที่ 19-24 พ.ค. 57 ณ กรุงโรม สาธารณรัฐอิตาลี เพื่อพิจารณาร่างหลักการ
การลงทุนภาคการเกษตรอย่างรับผิดชอบ ฉบับ First Draft และจัดทาสรุปผลการประชุมเสนอปลัดกระทรวง กษ.
- เข้าร่วมประชุมคณะทางานประสานงานกากับการดาเนินงานเข้าร่วมระบบมรดกทางการเกษตรโลก ระดับชาติ ครัง้ ที่
1/2557 เมื่อวันที่ 23 มิ.ย. 57 ณ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
- เข้าร่วมประชุมคณะทางานประสานงานกากับการดาเนินงานเข้าร่วมระบบมรดกทางการเกษตรโลก ระดับกระทรวง
ครัง้ ที่ 1/2557 เมื่อวันที่ 8 ส.ค. 57 ณ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
- เข้าร่วมการประชุม Committee on World Food Security (CFS) ระหว่างวันที่ 13-18 ตุลาคม 2557 ณ กรุงโรม
สาธารณรัฐอิตาลี เพื่อรับรองเอกสาร RAI

หน่วยงาน
กศป.

ที่

โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ

ผลการดาเนินงาน
2.2 โครงการวันอาหารโลก และ โครงการรณรงค์ Save Food Asia-Pacific Campaign
- เข้าร่วมการประชุมเตรียมการจัดงานวันอาหารโลกประจาปี 2556 รวม 2 ครัง้ (20 ก.ย. 56 และ 2 ต.ค. 56)
- จัดการสัมมนาหัวข้อ“ความมั่นคงอาหารและอาหารปลอดภัยสู่ระบบอาหารที่ยั่งยืน เพื่อสุขภาพที่ดีของประชาชน”
เมื่อวันที่ 26 พ.ย. 56 ณ โรงแรมมิราเคิลแกรนด์คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ โดยคณะกรรมการเตรียมการจัดงานวันอาหาร
โลก ได้มอบหมายให้สานักงานเศรษฐกิจการเกษตรเป็นผู้รับผิดชอบหลักด้านสารัตถะรวมถึงดาเนินการในส่วนที่
เกี่ยวข้องแล้ว โดยใช้งบประมาณจากสานักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
- ประชุมคณะกรรมการเตรียมการจัดงานวันอาหารโลก ประจาปี 2556 ครัง้ ที่ 2/2556 เมื่อวันที่ 2 ต.ค. 56 ณ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
- ประชุมหารือด้านสารัตถะเพื่อเตรียมการจัดงานวันอาหารโลก ประจาปี 2556 เมื่อวันที่ 6 พ.ย. 56 ณ สศก.
- เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการจัดงานวันอาหารโลก ประจาปี 2557 ครัง้ ที่ 1/2557 วันที่ 16 ก.ค. 57 ณ กระทรวง
เกษตรและสหกรณ์
- เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการเตรียมการจัดงานวันอาหารโลก ประจาปี 2557 ครัง้ ที่ 2/2557 เมื่อวันที่ 14 ส.ค. 57
ณ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
- ผอ.กศป. เป็น Co-Chair ร่วมกับ FAO-RAP การประชุม Save Food Network in Thailand (SFNET) เมื่อวันที่ 1
ก.ย. 57 ณ ที่ทาการ FAO-RAP ถนนพระอาทิตย์ เพื่อรับรองร่าง TOR ของ SFNET
- ร่วมงานวันอาหารโลกประจาปี 2556 ในวันที่ 26 พ.ย. 56 ณ โรงแรมมิราเคิล กรุงเทพฯ โดย สศก. รับผิดชอบงาน
สัมมนาวิชาการ

หน่วยงาน

ที่
โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
ผลการดาเนินงาน
3 การดาเนินงานตามกรอบศูนย์บรรเทาความยากจน 3.1 รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลการดาเนินงานตามผลการประชุม CAPSA 9 และการดาเนินการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
ผ่านการเกษตรที่ยั่งยืน (Centre for Alleviation of ภายใต้กรอบ CAPSA
Poverty through Sustainable Agriculture:
CAPSA)

หน่วยงาน
กศป.

3.2 เข้าร่วมการประชุมหารือ Expert Consultation on Strengthening Linkage between Research and
Extension to Promote Food and Nutrition Security ระหว่างวันที่ 11-12 ธ.ค. 56 ณ โรงแรมสุโกศล กรุงเทพฯ
3.3 จัดทาข้อคิดเห็น ยกร่างท่าที และ/หรือถ้อยแถลง (Statement) ทั้งภาษาไทยและ/หรืออังกฤษ โดยการหารือกับ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อใช้สาหรับการประชุมคณะมนตรีประศาสน์การของ CAPSA สมัยที่ 10 (The Tenth Sessing
of the Governing Council of CAPSA) หรือ การประชุม GC ของ CAPSA สมัยที่ 10 เมื่อวันที่ 13 ธ.ค. 56 ณ ศูนย์
ประชุมสหประชาชาติ กรุงเทพฯ
3.4 เป็นเจ้าภาพร่วมกับ CAPSA จัดการประชุม CAPSA 10 ณ ศูนย์ประชุมสหประชาชาติ กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 13 ธ.ค.
56 โดยมีการเสนอท่าทีไทยต่อผู้บริหาร สศก. ก่อนการประชุม
4 การดาเนินงานตามกรอบคณะกรรมาธิการเศรษฐกิจ 4.1 จัดทาข้อมูลในส่วนเกี่ยวข้องกับการดาเนินนโยบาย มาตรการ โครงการ และผลการดาเนินการเกี่ยวกับเกษตรกรรม
และสังคมสาหรับเอเชียและแปซิฟิก Economic
ยั่งยืนและการพัฒนาชนบท เพื่อใช้ประกอบการจัดทารายงาน Economic and Social Survey of Asia and the
and Social Commission for Asia and the
Pacific 2014 และนาส่ง กษ. เพื่อเสนอต่อ กต. ในเดือน ธ.ค. 56
Pacific (ESCAP)
4.2 เข้าร่วมการประชุม Asia-Pacific Forum on Sustainable Development และการประชุมเตรียมการของ
ภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิคสาหรับการประชุม High-level Political Forum on Sustainable (HLPF) ภายใต้กรอบ
ECOSOC ครัง้ ที่ 1 ระหว่างวันที่ 19-21 พ.ค. 57 ณ เมืองพัทยา
4.3 เข้าร่วมการประชุมเตรียมการด้านสารัตถะสาหรับการประชุมประจาปีของ ESCAP สมัยที่ 70 เมื่อวันที่ 28 ก.ค. 57
ณ กระทรวงการต่างประเทศ
4.4 เข้าร่วมการประชุมประจาปีของ ESCAP สมัยที่ 70 ในวันที่ 4 ส.ค. 57 ณ ศูนย์ประชุมสหประชาชาติ กรุงเทพฯ

กศป.

ที่
โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
ผลการดาเนินงาน
5 การดาเนินงานตามกรอบกองทุนร่วมเพิ่อสินค้าโภค 5.1 รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อเตรียมการประชุมคณะมนตรีประศาสตร์การครัง้ ที่ 25 (GC 25) ระหว่างวันที่
ภัณฑ์ (Common Fund for Commodities: CFC) 10-11 ธ.ค. 56 ณ กรุงเฮก ราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์
5.2 รวบรวมข้อคิดเห็นจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวม 2 ครัง้ ครัง้ ที่ 1 วันที่ 10 ตุลาคม 2556 (กระทรวงการ
ต่างประเทศ กระทรวงการคลัง กระทรวงพาณิชย์ กลต. ธปท.) ครัง้ ที่ 2 วันที่ 3 มี.ค. 57 (ธปท. สานักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกา)

หน่วยงาน
กศป.

5.3 จัดทาข้อคิดเห็นที่มีต่อร่างความตกลง เพื่อเสนอให้ Open Transition Committee (OTC) พิจารณา
5.4 เข้าร่วมการประชุม The 57th Meeting of the Executive Board: EB 57 ภายใต้กองทุนร่วมเพื่อสินค้าโภค
ภัณฑ์ (Common Fund for Commodities: CFC) ณ World Trade Center (WTC) อัมสเตอร์ดัม ราชอาณาจักร
เนเธอร์แลนด์ ระหว่างวันที่ 4-9 พ.ค. 57 เพื่อพิจารณาเกี่ยวกับการปรับปรุงความตกลงที่ใช้ก่อตั้ง CFC
5.5 จัดทาคาแปลให้สอดคล้องกับร่างความตกลงฯ และประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ข้อคิดเห็นต่อร่างความตก
ลงฯ ดังกล่าว
เข้าร่วมประชุมเมื่อวันที่ 25 พ.ย. -1 ธ.ค. 56 ณ ประเทศอังกฤษ

6 การประชุมองค์การน้าตาลระหว่างประเทศ
(International Sugar Organization)
7 โครงการระบบข้อมูลการตลาดสินค้าเกษตร (AMIS) เข้าร่วมการประชุมตามวาระ และให้ความร่วมมือด้านข้อมูลสินค้าเกษตร
8 โครงการ National Agro-economic Zoning for จ้างผู้เชี่ยวชาญ และแต่งตั้งคณะกรรมการดูแลโครงการ
Major Crop in Thailand ร่วมกับ FAO

สวศ.
ศสส.
ศสส.

การติดตามผลการดาเนินงาน
ยุทธศาสตร์การเกษตรต่างประเทศ ปีงบประมาณ 2557
ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาความร่วมมือกับต่างประเทศและองค์การระหว่างประเทศ
กลยุทธ์ที่ 3.2 ส่งเสริมการศึกษา วิจัย พัฒนา และถ่ายทอดองค์ความรู้ร่วมกับต่างประเทศ
ที่

โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ

ผลการดาเนินงาน

การติดตามผลการดาเนินงาน
ยุทธศาสตร์การเกษตรต่างประเทศ ปีงบประมาณ 2557
ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาความร่วมมือกับต่างประเทศและองค์การระหว่างประเทศ
กลยุทธ์ที่ 3.3 ส่งเสริมให้มีการจัดทาและดาเนินแผนงาน/โครงการตามความตกลงกับต่างประเทศ
ที่

โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ

ผลการดาเนินงาน

1 โครงการการฝึกอบรมเชิงปฏิบตั ิการหลักสูตร Policy Analysis
1.1 ประสานงานฝุายเลขานุการ CAPSA เพื่อกาหนดหลักสูตรและจัดหาวิทยากร
Workshop on Sustainable Agriculture Food Security and ระหว่างเดือน ก.ค. - ต.ค. 56
Poverty Reduction ภายใต้ความร่วมมือของ สานักงานเศรษฐกิจ
การเกษตรและ CAPSA
1.2 เชิญผูแ้ ทนจากผูแ้ ทนจากประเทศกัมพูชา สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชน
ลาว (สปป.ลาว) เมียนมาร์ ไทย เวียดนาม บังคลาเทศ ฟิจิ และมาเลเซีย ผูแ้ ทน
จากสานักต่างๆ ในสังกัด สศก. และผูแ้ ทนจากสานักงานสถิติแห่งชาติ กระทรวง
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สาร เข้าร่วมการอบรม รวม 40 คน
1.3 จัดการฝึกอบรมเชิงปฏิบตั ิการหลักสูตร Policy Analysis Workshop on
Sustainable Agriculture, Food Security and Poverty Reduction ระหว่าง
วันที่ 28 ต.ค. - 1 พ.ย. 56 โดยอบรมในกรุงเทพฯ 4 วัน และดูงาน จ. เพชรบุรี
1 วัน พร้อมทั้งรายงานผลเสนอผูบ้ ริหาร สศก. และปลัด กษ.

หน่วยงาน
กศป.

กลยุทธ์ที่ 3.3 ส่งเสริมให้มีการจัดทาและดาเนินแผนงาน/โครงการตามความตกลงกับต่างประเทศ
ที่

โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ

2 โครงการจัดประชุมคณะทางานส่งเสริมสินค้าเกษตรภายใต้
แผนงานการส่งเสริมสินค้าเกษตรและปุาไม้

ผลการดาเนินงาน
2.1 เมือ่ ม.ค. 57 ประสานงานกับสานักเลขาธิการอาเซียนในการรับเป็นเจ้าภาพ
จัดประชุม

หน่วยงาน
กศป.

2.2 เมือ่ ก.พ. 57 ทาหนังสือขออนุมัติจดั ประชุมจาก กษ. และแจ้งยืนยันต่อ ASEC
2.3 เมือ่ มี.ค.-เม.ย. 57 ยกร่างโครงการขออนุมัติจดั ประชุมเสนอ รมว.กษ.เพื่อ
พิจารณาอนุมัติ
2.4 ประสานงานข้อมูลกับหน่วยงานที่เกีย่ วข้อง เพื่อจัดทาสารัตถะ เสนอต่อที่ประ
ขุ2.5
ม จัดการประชุม วันที่ 7-9 ก.ค. 57
3 โครงการความร่วมมือพัฒนาการเกษตรแบบมีสัญญา
(Cooperation on agricultural development through
contract farming: AC-4) ระหว่างประเทศไทยกับประเทศเพื่อน
บ้าน ภายใต้กรอบ ACMECS

3.1 จัดตัง้ คณะทางานทวิภาคีร่วม (ฝุายไทย) คือคณะทางานร่วมภายใต้บนั ทึก
ความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือในการส่งเสริมการทาเกษตรแบบมีสัญญา ภายใต้
ยุทธศาสตร์ความร่วมมือทางเศรษฐกิจอิรวดี-เจ้าพระยา-แม่โขง (ฝุายไทย) โดยมี
อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศเป็นประธาน สานักงานเศรษฐกิจการเกษตรเป็น
ผูช้ ่วยเลขานุการและคณะทางาน ตามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือใน
การส่งเสริมการทาเกษตรแบบมีสัญญาระหว่างไทย-กัมพูชา และไทย-สปป.ลาว

กนผ.

กลยุทธ์ที่ 3.3 ส่งเสริมให้มีการจัดทาและดาเนินแผนงาน/โครงการตามความตกลงกับต่างประเทศ
ที่

โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ

ผลการดาเนินงาน

หน่วยงาน

3.2 สานักงานเศรษฐกิจการเกษตร ร่วมกับผูแ้ ทนกรมพัฒนาที่ดิน ได้เดินทางไป
ประชุมหารือร่วมกับกระทรวงเกษตรและชลประทานของเมียนมาร์ ณ สาธารณรัฐ
แห่งสหภาพเมียนมาร์ ระหว่างวันที่ 21-23 ก.ค. 57 ในการดาเนินงานร่วมกัน
ภายใต้โครงการ ACMECS โดยเมียนมาร์ได้เสนอให้ทบทวนบันทึกความเข้าใจ
ระหว่างรัฐบาลไทย และเมียนมาร์ว่าด้วยความร่วมมือด้านการเกษตร เพื่อเพิ่มเติม
ในประเด็นของความร่วมมือการทา Contract Farming ในบทบาทของหน่วยงาน
กระทรวงเกษตรของทั้งสองประเทศ รวมทั้งขอให้ไทยโดยกรมพัฒนาที่ดินส่ง
ข้อเสนอโครงการ (Project Proposal) เพื่อประสานแผนการดาเนินงานต่อไป ซึง่
ในขณะนี้กรมพัฒนาที่ดินได้เริ่มดาเนินการสารวจพื้นที่ในประเทศเมียนมาร์แล้ว

4 โครงการระบบข้อมูลความมัน่ คงทางอาหารในภูมิภาคอาเซียนบวก อยูร่ ะหว่างดาเนินการจัดตัง้ AFSIS เป็นองค์กรถาวร
สาม (AFSIS)

ศสส.

5 โครงการพยากรณ์ผลผลิตข้าวโดยวิธีตงั้ แปลงสังเกตร่วมกับการใช้
ข้อมูลระยะไกล

ศสส.

6 โครงการกาหนดแนวทางสาหรับชุมชนเกษตรที่ฟื้นตัวเร็วจากภัย
พิบตั ิกับ JICA

จัดทาแบบจาลองเพื่อพยากรณ์ผลผลิตข้าว และเก็บข้อมูลต่อเนื่องจากปีที่ผ่านมา

จัดทาระบบข้อมูลสาหรับจัดการอุทกภัยแบบมีส่วนร่วมในพื้นที่โครงการ
ชลประทานขนาดใหญ่แล้วเสร็จ
7 โครงการให้ความช่วยเหลือด้านเทคนิคในการดาเนินงานนวัตกรรม ขอเลือ่ นการเริ่มโครงการไปเป็นปี 2558 (เดิม กาหนดจะจัดทาข้อมูลพยากรณ์
วิธีการจัดเก็บข้อมูลด้านสถิติการเกษตรและชนบทร่วมกับธนาคาร ผลผลิตข้าว โดยใช้ข้อมูลระยะไกลร่วมกับ 4 ประเทศ ได้แก่ ฟิลิปปินส์ ไทย
พัฒนาแห่งเอเชีย (ADB)
เวียดนาม และ สปป. ลาว)

ศสส.
ศสส.

การติดตามผลการดาเนินงาน
ยุทธศาสตร์การเกษตรต่างประเทศ ปีงบประมาณ 2557
ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาการบริหารจัดการด้านการเกษตรต่างประเทศของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
กลยุทธ์ที่ 4.1 สนับสนุนการปรับปรุงองค์กรและการบริหารงานของหน่วยงานทีป่ ฏิบัตงิ านด้านการเกษตรต่างประเทศให้มปี ระสิทธิภาพ สามารถรองรับ
การขยายตัวด้านการค้าสินค้าเกษตรและอาหาร ทัง้ ในตลาดเดิมและตลาดใหม่
ที่
โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
1 การสัมมนาการพัฒนาขีดความสามารถการปฎิบัติงานด้าน
ต่างประเทศ

ผลการดาเนินงาน
จัดสัมมนาระหว่างวันที่ 8-10 ก.พ. 57 ณ เบลล์วิลล่า รีสอร์ท เขาใหญ่ จังหวัด
นครราชสีมา

หน่วยงาน
กศป.

การติดตามผลการดาเนินงาน
ยุทธศาสตร์การเกษตรต่างประเทศ ปีงบประมาณ 2557
ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาการบริหารจัดการด้านการเกษตรต่างประเทศของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
กลยุทธ์ที่ 4.2 สร้างเสริมสมรรถนะทีส่ าคัญให้แก่บุคลากรทีเ่ กี่ยวข้องกับการปฏิบัตงิ านด้านการเกษตรต่างประเทศอย่างเป็นระบบ
ที่
โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
ผลการดาเนินงาน
1 การฝึกอบรมภาษาอังกฤษหลักสูตร ภาษาอังกฤษเพือ่ เข้ารับการฝึกอบรมฯ รุ่นที่ 6 ณ สถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการ กระทรวงการ
การสื่อสารระหว่างประเทศชั้นสูง (Advanced Oral ต่างประเทศ และ ระหว่างวันที่ 28 พ.ค. – 5 มิ.ย. 57 และ ประเทศนิวซีแลนด์ ระหว่างวันที่
Communication Course: รุ่นที่ 6
6 - 29 มิ.ย. 57
2 อบรมหลักสูตร "Advance Oral Communication
Course : AOCC" รุ่นที่ 6 ประเทศนิวซีแลนด์
3 อบรมหลักสูตร "Developing Effective Policy :
Analysis and use to Evidence" ประเทศอังกฤษ

อบรมเสร็จเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 2 - 29 มิ.ย. 57 และรายงานผลการอบรมเสนอ ลธก.
ทราบแล้ว
อบรมเสร็จเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 1 - 5 ก.ย. 57 และรายงานผลการอบรมเสนอ ลธก.
ทราบแล้ว

หน่วยงาน
กศป.

ศปผ.
ศปผ.

การติดตามผลการดาเนินงาน
ยุทธศาสตร์การเกษตรต่างประเทศ ปีงบประมาณ 2557
ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาการบริหารจัดการด้านการเกษตรต่างประเทศของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
กลยุทธ์ที่ 4.3 สนับสนุนการสร้างกลไกภาครัฐในการขับเคลื่อน และติดตามงานด้านการเกษตรต่างประเทศอย่างเป็นระบบ
ที่
โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
ผลการดาเนินงาน
1 การติดตามการดาเนินงานภายใต้คณะกรรมการ 1.1 คณะกรรมการด้านนโยบายการเกษตรระหว่างประเทศ
คณะอนุกรรมการ และคณะทางานต่างๆ ของ
กษ.
- ติดตามความคืบหน้า และประเด็นต่างๆ เพือ่ เสนอต่อคณะกรรมการด้านนโยบายการเกษตรระหว่าง
ประเทศ
- จัดทาวาระการประชุม และเอกสารทีเ่ กี่ยวข้อง ระหว่างเดือน ม.ค. - ก.พ. 57 โดยรวบรวม/
วิเคราะห์ขอ้ มูลเพือ่ เสนอความเห็นต่อทีป่ ระชุม
- จัดการประชุม ครัง้ ที่ 1/2557 ในวันที่ 2 เม.ย. 57 ณ สศก.
1.2 คณะอนุกรรมการด้านความมั่นคงอาหารของไทย
- จัดทาวาระการประชุม และเอกสารทีเ่ กี่ยวข้อง
- จัดประชุมคณะอนุกรรมการด้านความมั่นคงอาหารของไทย ครัง้ ที่ 1/2557 เมื่อวันที่ 29 เม.ย. 57 ณ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และได้แจ้งเวียนคณะอนุกรรมการฯ ทราบผลการประชุม
1.3 คณะทางานดาเนินการด้านการสูญเสียอาหารของไทย
- รวบรวมเอกสารทีเ่ กี่ยวข้อง ได้แก่ คาจากัดความของการสูญเสียอาหารในบริบทต่างๆ และข้อมูลการ
สูญเสียอาหารของไทย
- ติดตาม รวมรวมข้อมูลเกี่ยวกับการสูญเสียอาหารอย่างต่อเนื่อง
- จัดประชุมคณะทางานฯ ครัง้ ที่ 1/2557 เมื่อวันที่ 31 มี.ค. 57 ณ สานักงานเศรษฐกิจการเกษตร

หน่วยงาน
กศป.

ที่

โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ

ผลการดาเนินงาน
1.4 คณะทางานดาเนินการลงทุนภาคเกษตรอย่างรับผิดชอบของไทย
- ศึกษา รวมรวม วิเคราะห์เอกสารทีเ่ กี่ยวข้องกับหลักการลงทุนภาคการเกษตรและอาหารอย่าง
รับผิดชอบ (Zero Draft)
- จัดประชุมคณะทางานดาเนินการด้านการลงทุนภาคการเกษตรอย่างรับผิดชอบของไทย ครัง้ ที่
1/2557 เมื่อวันที่ 28 ก.พ. 57 ณ สศก. เพือ่ หารือท่าทีไทยสาหรับการประชุม Ad hoc Regional
Multi-stakeholder Consultations for Asia and the Pacific on CFS Principles for
Responsible Agricultural Investments (CFS-RAI)
- จัดประชุมคณะทางานฯ ครัง้ ที่ 2 เมื่อวันที่ 22 เม.ย. 57 ณ สานักงานเศรษฐกิจการเกษตร
- จัดประชุมคณะทางานฯ ครัง้ ที่ 3 เมื่อวันที่ 4 ก.ค. 57 ณ สานักงานเศรษฐกิจการเกษตร
1.5 คณะทางานเพื่อพิจารณากาหนดสินค้าสิ่งแวดล้อมของภาคเกษตร
- จัดทาข้อมูล และวาระการประชุม รวมทัง้ เอกสารทีเ่ กี่ยวข้อง
- จัดประชุมคณะทางาน ครัง้ ที่ 1/2556 เมื่อวันที่ 21 พ.ย. 56 และจัดรายงานให้คณะทางานทราบ
- รายงานผลการประชุมให้คณะกรรมการด้านนโยบายการเกษตรต่างประเทศทราบ ในวันที่ 2 เม.ย. 57
1.6 คณะทางานร่วมภาครัฐและเอกชนด้านความมั่นคงอาหาร
- ศึกษา รวบรวมข้อมูล และประสานงานกับภาคเอกชนอย่างต่อเนื่อง
- จัดการประชุมคณะทางานร่วมภาครัฐและเอกชนด้านความมั่นคงอาหาร ครัง้ ที่ 1/2557 เมื่อวันที่ 21
เม.ย. 57

หน่วยงาน

ที่

โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ

ผลการดาเนินงาน
1.7 คณะอนุกรรมการจัดทาแผนเพื่อการบริหารความมั่นคงทางด้านอาหาร

หน่วยงาน

จัดประชุมเมื่อ 19 มี.ค. 57 และ 9 ก.ย. 57
1.8 การประชุมคณะทางานวิชาการและกาหนดท่าทีการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศด้านการเกษตร
2 จัดประชุมหารือร่วมกับหน่วยงานในสังกัด เพือ่
เตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียนสาหรับ
ภาคเกษตร รวมถึงการหาแนวทางในการบริหาร
จัดการสินค้าเกษตรแบบบูรณาการร่วมกับ
กระทรวงพาณิชย์

จัดประชุมเมื่อ เมื่อ 6 พ.ย. 56
2.1 ประชุมคณะอนุกรรมการเตรียมความพร้อมภาคเกษตรสู่ประชาคมอาเซียน ครัง้ ที่ 3/2557 วันที่ 14
ส.ค. 57 ณ กษ.

2.2 ประชุมคณะอนุกรรมการเตรียมความพร้อมภาคเกษตรสู่ประชาคมอาเซียน ครัง้ ที่ 4/2557 วันที่ 4
ก.ย. 57 ณ กษ.
หมายเหตุ:
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กนผ. คือ กองนโยบายและแผนการเกษตร
ศสส. คือ ศูนย์สารสนเทศการเกษตร
ศปผ. คือ ศูนย์ประเมิณผล
สวศ. คือ สานักวิจยั เศรษฐกิจการเกษตร

กนผ.

