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เรียบเรียงโดย นางสาวถิรพร ฐิติพรขจิต
รายการเศรษฐกิจการเกษตรเพื่อเกษตรกร
เรื่อง “สศก. Kick off เมืองนนท์ ชี้แจงแนวทางประเมินผลโครงการจังหวัด เร่งขับเคลื่อนไทยนิยม ของ กษ.”
ออกอากาศ วันศุกร์ที่ 1 มิถนุ ายน 2561
สวัสดีค่ะ คุณผู้ฟัง ขอต้อนรับเข้าสู่รายการเศรษฐกิจการเกษตรเพื่อเกษตรกร ทางสถานี วิทยุกระจายเสียงเพื่อ
การเกษตร ในระบบ เอ.เอ็ม ความถี่ 1,386 กิโลเฮิร์ต เวลา 18.30 – 19.00 น. สําหรับรายการเศรษฐกิจการเกษตรเพื่อ
เกษตรกรในวันนี้นําเสนอข่าวสารความเคลื่อนไหว เรื่อง สศก. Kick off เมืองนนท์ ชี้แจงแนวทางประเมินผลโครงการ
จังหวัด เร่งขับเคลื่อนไทยนิยม ของ กษ. ขอเชิญติดตามรับฟังได้เลยค่ะ
สศก. คิกออฟ เปิ ดประชุมชี้ แจงแนวทาง และแผนติดตามประเมิ นผลโครงการขั บเคลื่อนไทยนิยม นําร่อง
นนทบุรีแห่งแรกแจงแนวทางประเมิน 8 โครงการของจังหวัด พร้อมลงพื้นที่จริง ณ วัดตาล ตามโครงการจ้างแรงงานฯ
และ ศูนย์ศรียวง ตามโครงการเพิ่มทักษะอาชีพฯ พร้อมเดินหน้าเตรียมจัดทีมติดตามทั่วประเทศ ขับเคลื่อนร่วมทุกภาค
ส่วนเพื่อปฏิรูปภาคเกษตร และพัฒนาคุณภาพชีวิตเกษตรกร
นายวิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข เลขาธิการสํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
เปิดเผยภายหลังเป็นประธานการประชุมชี้แจงแนวทางการติดตามประเมินผลโครงการที่ได้รับงบประมาณรายจ่าย
เพิ่มเติมประจําปีงบประมาณ 2561 ของจังหวัดนนทบุรี ณ สํานักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด วันที่ 28 พฤษภาคม
2561 เพื่อขับเคลื่อนโครงการไทยนิยมยั่งยืนทั้ง 8 โครงการของจังหวัด ซึ่งประกอบด้วย 1) โครงการเพิ่มทักษะอาชีพแก่
เกษตรกรผู้ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ (กษ.นนทบุรี) 2) โครงการพัฒนาโครงสร้างด้านแหล่งน้ําชลประทาน จํานวน
16 จุด (ชลประทาน) 3) โครงการจ้างแรงงานชลประทานสร้างรายได้แก่เกษตรกร (ชลประทาน) 4) โครงการศูนย์
ขยายพันธุ์และส่งเสริมการผลิตปศุสัตว์ (ปศุสัตว์) 5) โครงการสร้างทักษะและส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตร (เกษตร
จังหวัดนนทบุรี) 6) โครงการพัฒนาผู้ประกอบการเกษตรรุ่นใหม่ (เกษตรจังหวัดนนทุรี) 7) โครงการยกระดับโครงสร้าง
การผลิตในอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปอย่างครบวงจร (อุตสาหกรรมจังหวัด) และ 8) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต
และการบริหารธุรกิจ SMEs ในอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป (อุตสาหกรรมจังหวัด)
ภายหลังการประชุม เลขาธิการ สศก. และคณะ ได้ลงพื้นที่ติดตามการดําเนินโครงการ 2 จุด ประกอบด้วยจุดที่ 1
ณ วัดตาล หมู่ที่1 ตําบลบางตะไนย์ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี ดําเนินการตามโครงการจ้างแรงงานชลประทานสร้างรายได้
เกษตรกร โดยเป็นจุดรับสมัครเกษตรกร จ้างแรงงานในการก่อสร้างและบํารุงรักษา เช่น งานก่อสร้างแหล่งน้ําและระบบส่ง
น้ํา งามซ่อมแซม งานปรับปรุงโครงการชลประทาน และงานกําจัดวัชพืช เป็นต้น โดยเกษตรกรที่จะสมัครต้องเป็น
เกษตรกรในพื้นที่ และเข้าร่วมโครงการลงทะเบียนผู้มีรายได้น้อยเพื่อรับสวัสดิการของรัฐ เพื่อการจัดการอาชีพเสริมนอก
ฤดูการผลิต ส่วนจุดที่ 2 ณ ศูนย์ศรียวง ตั้งอยู่เลขที่ 91/1 หมู่ 7 ตําบลราษฎร์นิยม อําเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี
ดําเนินการตามโครงการเพิ่มทักษะอาชีพแก่เกษตรกรผู้ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐด้วยการพัฒนาทักษะอาชีพทํา
การเกษตรอย่างยั่งยืน ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง ในศูนย์เครือข่ายปราชญ์ชาวบ้านและศูนย์เครือข่ายอื่นๆ ซึ่งมีนายยวง
เขียวนิล ปราชญ์ชาวบ้าน ผู้ก่อตั้งศูนย์ฯ ตามแนวทฤษฎีใหม่ โดยทําการเกษตรแบบไร่นาสวนผสม มีหลักสูตรที่จัด
ฝึกอบรม ได้แก่ การปรับปรุงบํารุงดิน เทคนิคการขยายพันธุ์พืช การนําวัสดุเหลือใช้มาทําให้เกิดประโยชน์ การทํานํ้าส้มควันไม้
การทําเตาเผาถ่านชีวมวล การปลูกพืชไฮโดรโปรนิกส์ การทําบัญชีครัวเรือน สมุนไพรใกล้ตัว การทํานํ้ายาเอนกประสงค์
และการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม ซึ่งปัจจุบัน ศูนย์ฯ มีสถานที่ฝึกอบรมที่สามารถรองรับได้
ประมาณ 50 คน มีฐานการเรียนรู้ให้เกษตรกรได้ลงมือปฏิบัติจริง ทั้งนี้ ศูนย์ศรียวง ได้เข้าร่วมโครงการพัฒนาการเกษตรตาม
แนวทฤษฏีใหม่ โดยยึดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ของสํานักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ตั้งแต่ปี 2551
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ทั้งนี้ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจําปี 2561 เพื่อขับเคลื่อนโครงการ
ไทยนิยมยั่งยืน รวม 22 โครงการ จํานวน 24,993 ล้านบาท ประกอบด้วย 2 แผนงานคือ 1) แผนงานยุทธศาสตร์ปฏิรปู โครงสร้าง
การผลิตภาคเกษตร ซึ่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นเจ้าภาพ วงเงิน 24,300 ล้านบาท แบ่งเป็น การดําเนินงานโดย
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 23,796 ล้านบาท (17 โครงการ) กระทรวงอุตสาหกรรม วงเงิน 498 ล้านบาท (2 โครงการ)
และดําเนินการโดยกระทรวงพาณิชย์ วงเงิน 6 ล้านบาท (1 โครงการ) และ2) แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างศักยภาพ
และพัฒนาคุณภาพชีวิต มีกระทรวงการคลังเป็นเจ้าภาพ โดยเป็นงบประมาณของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จํานวน
693 ล้านบาท (2 โครงการ)
สําหรับการดําเนินโครงการทั้ง 22 โครงการ สศก. ได้รับมอบหมายเป็นผู้ติดตามประเมินผล ซึ่งการประชุมในครั้งนี้เป็น
การนําร่องจังหวัดนนทบุรีแห่งแรก เพื่อชี้แจงให้หน่วยงานในพื้นที่ได้รับทราบถึงแนวทางการติดตามประเมินโครงการ และ
ในวันที่ 3 -4 มิถุนายน สศก. จะจัดสัมมนาแนวทางการติดตามประเมินผลแผนงานยุทธศาสตร์การปฏิรูปโครงสร้างการ
ผลิตภาคเกษตร ให้แก่หน่วยงานเกี่ยวข้องรวม 19 หน่วยงาน ณ โรงแรมบ้านอัมพวา รีสอร์ท แอนด์ สปา จังหวัดสมุทรสงคราม
ซึ่งเชื่อมั่นว่า ผลการดําเนินงานดังกล่าวทั้ง 22 โครงการทั่วประเทศ จะเกิดประโยชน์กับเกษตรกรทั่วประเทศจํานวน 4.3 ล้านราย
สามารถสร้างอาชีพใหม่ เกิดความยั่งยืนต่อเศรษฐกิจภาพรวม โดยกระตุ้นระบบเศรษฐกิจ คิดเป็นมูลค่า 63,599 ล้านบาท
และเกิดประโยชน์ต่อเกษตรกร มีรายได้เพิ่มขึ้น 35,304 ล้านบาท/ปี
ราคาสินค้าเกษตรกรรมทีส่ ําคัญ
ราคาที่เกษตรกรขายได้ทั้งประเทศ
ข้าว
ข้าวเปลือกเจ้าหอมมะลินาปี เฉลี่ยตันละ 15,531 บาท สัปดาห์ก่อน 15,541 บาท
ข้าวเปลือกความชื้น 15% เฉลี่ยตันละ 8,094 บาท สัปดาห์ก่อน 8,003 บาท
ข้าวโพด
ข้าวโพดความชื้นไม่เกิน 14.5 % สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 8.63 บาท สัปดาห์ก่อน 8.11 บาท
ข้าวโพดความชื้นเกิน 14.5 % สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 6.57 บาท สัปดาห์ก่อน 6.55 บาท
ถั่วเหลือง
ถั่วเหลืองชนิดคละ สัปดาห์นเี้ ฉลี่ย กก.ละ 16.80 บาท สัปดาห์ก่อน 17.99 บาท
ถั่วลิสง
ถั่วลิสงทั้งเปลือกแห้ง สัปดาห์นี้เฉลี่ยกิโลกรัมละ 50.36 บาท สัปดาห์ก่อน 48.72 บาท
ถั่วลิสงทั้งเปลือกสด สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 35.72 บาท ทรงตัวเท่ากับสัปดาห์ก่อน
ถั่วเขียว
ถั่วเขียวผิวมันเมล็ดใหญ่ชนิดคละ สัปดาห์นไี้ ม่มีรายงานราคา
ถั่วเขียวผิวเมล็ดเล็กคละ สัปดาห์นี้ไม่มีรายงานราคา
ปาล์มน้ํามัน
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ผลปาล์มทั้งทะลาย สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 2.99 บาท สัปดาห์ก่อน 2.88 บาท
มันสําปะหลัง
หัวมันสําปะหลังสด สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 2.56 บาท ทรงตัวเท่ากับสัปดาห์ก่อน
มันเส้น
มันเส้น สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 5.85 บาท สัปดาห์ก่อน 5.61 บาท
ฝ้าย
สัปดาห์นี้ไม่มีรายงานราคา
ไหม
เส้นไหมพื้นเมืองเกรด 1 สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 1,653 บาท สัปดาห์ก่อน 1,664 บาท
เส้นไหมพื้นเมืองเกรด 2 สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 1,275 บาท สัปดาห์ก่อน 1,293 บาท
เส้นไหมพื้นเมืองเกรด 3 สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 1,126 บาท สัปดาห์ก่อน 1,119 บาท
สับปะรด
สับปะรดโรงงาน สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 2.22 บาท สัปดาห์ก่อน 2.35 บาท
สับปะรดบริโภค สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 6.41 บาท สัปดาห์ก่อน 6.43 บาท
ยางพารา
ยางแผ่นดิบคุณภาพที่ 1 สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 47.01 บาท สัปดาห์ก่อน 46.28 บาท
ยางแผ่นดิบคุณภาพที่ 2 สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 46.51 บาท สัปดาห์ก่อน 45.78 บาท
ยางแผ่นดิบคุณภาพที่ 3 สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 46.01 บาท สัปดาห์ก่อน 45.28 บาท
ยางก้อนคละ

สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 21.28 บาท สัปดาห์ก่อน 20.76 บาท

เศษยางคละ

สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 18.58 บาท สัปดาห์ก่อน 18.25 บาท

น้ํายางสดคละ

สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 44.68 บาท สัปดาห์ก่อน 44.69 บาท

ราคาสินค้าปศุสัตว์
สุกร
สุกรน้ําหนัก 100 ก.ก.ขึ้นไป สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 57.18 บาท สัปดาห์ก่อน 58.26 บาท
ไก่เนื้อ
ราคาเฉลี่ยทั้งประเทศ สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 35.17 บาท สัปดาห์ก่อน 34.58 บาท
ไข่ไก่
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ราคาเฉลี่ยทั้งประเทศ สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ยร้อยฟองละ 279 บาท สัปดาห์ก่อน 278 บาท
ไข่เป็ด
ราคาเฉลี่ยทั้งประเทศ สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ยร้อยฟองละ 327 บาท สัปดาห์ก่อน 329 บาท
โคเนื้อ
ราคาเฉลี่ยทั้งประเทศ สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 90.66 บาท สัปดาห์ก่อน 90.17 บาท
กระบือ
ราคาเฉลี่ยทั้งประเทศ สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 72.57 บาท สัปดาห์ก่อน 72.20 บาท
ราคาสินค้าประมง
ปลาดุกบิ๊กอุย

สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 41.20 บาท สัปดาห์ก่อน 39.47 บาท

ปลาช่อน

สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 86.23 บาท สัปดาห์ก่อน 86.93 บาท

กุ้งขาวแวนนาไม สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 120.17 บาท สัปดาห์ก่อน 122.30 บาท
ปลาทู
สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 69.87 บาท สัปดาห์ก่อน 83.04 บาท
ปลาหมึก

สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 181 บาท สัปดาห์ก่อน 150 บาท

ปลาเป็ด

สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 8.82 บาท สัปดาห์ก่อน 8.83 บาท

ปลาป่น

สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 34.00 บาท ทรงตัวเท่ากับสัปดาห์ที่ผ่านมา

ก่อนจากกันวันนี้ฝากประชาสัมพันธ์ข่าวสารของศูนย์บริการร่วมกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ซึ่งเปิดให้บริการ
ข้อมูล/ข่าวสาร และรับเรื่องราวร้องทุกข์ ซึ่งเป็นจุดรับบริการที่รวมงานบริการหลายประเภท จากหลายหน่วยงานของ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ไว้ด้วยกัน เพื่ออํานวยความสะดวกแก่ประชาชนในการยื่นรับบริการต่างๆ ได้ที่จุดรับเรื่อง
เพียงจุดเดียว โดยเราให้บริการข้อมูล ข่าวสารต่างๆ เช่น ความรู้ด้านการเกษตร ข้อมูลสารสนเทศการเกษตร ข้อมูล
ข่าวสารด้านมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหาร ข้อมูลสารสนเทศทางการเงิน การบัญชีของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร
ข้อมูลรายงานการสรุปสถานการณ์น้ํารายวัน เป็นต้น โดยทุกท่านสามารถติดต่อได้หลายช่องทางที่
- Call Center 1170
- เว็บไซต์ www.moac.go.th /builder/service/
- อาคารกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ชั้น 1 ถนนราชดําเนินนอก แขวงบ้านพานถม เขตพระนคร
กรุงเทพฯ 10200 โทรศัพท์ : 0-2281-5955 หรือ 0-2281-5884
ขอขอบคุณ ศูนย์ประเมินผล เรื่อง สศก. Kick off เมืองนนท์ ชี้แจงแนวทางประเมินผลโครงการจังหวัด เร่ง
ขับเคลื่อนไทยนิยม ของ กษ. และขอขอบคุณสํานักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตรสําหรับราคาสินค้าเกษตรกรรมที่สําคัญ
ประจําสัปดาห์ ที่รายงานให้เราได้ทราบกันในสัปดาห์นี้ด้วยค่ะ และขอขอบคุณเป็นอย่างยิ่งสําหรับสถานีวิทยุกระจายเสียง
เพื่อการเกษตร ที่กรุณาเป็นสื่อกลางให้เราได้พบกัน ทุกสัปดาห์
สํ า หรั บ วั น นี้ เ วลาของเราได้ ห มดลงแล้ ว หากท่ า นผู้ ฟั ง ท่ านใดต้ องการ ติ ดต่ อสอบถามข้ อมู ลด้ านเศรษฐกิ จ
การเกษตร สามารถติดต่อได้ที่ ส่วนปฏิบัติการข้อมูลการเกษตร ทางเบอร์โทรศัพท์ 02-561-2870 หรือติดตามข่าวสารความ
เคลื่อนไหวได้ที่เวบไซต์ สศก. www.oae.go.th และสามารถแนะนํารายการโดยเขียนจดหมายมาคุย ได้ค่ะ ที่รายการ
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เศรษฐกิจการเกษตรเพื่อเกษตรกร สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ 02-9407239 สําหรับวันนี้เวลาของรายการหมดแล้ว พบกันใหม่สัปดาห์หน้า สวัสดีค่ะ

