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รายงานการประชุมส านักส่งเสริมและจัดการสินค้าเกษตร 
ครั้งที ่10/2557  

วันที่ 24 พฤศจิกายน 2557 เวลา 09.00 น.                                
ณ ห้องประชุม 2 

 ส านักส่งเสริมและจัดการสินค้าเกษตร 
------------------------------ 

ผู้มาประชุม 
 1. นางอรสา  ดิสถาพร ผู้อ านวยการส านักส่งเสริมและจัดการสินค้าเกษตร 
 2. นางอัมพา  ว่องวิชชกร                ผู้อ านวยการกลุ่มส่งเสริมธุรกิจเกษตร 
 3. นางมาลินี  ยุวนานนท์ ผู้อ านวยการกลุ่มส่งเสริมยางพาราและปาล์มน  ามัน 

    4. นายวิเศษศักดิ์ ศรีสุริยะธาดา         ผู้อ านวยการกลุ่มจัดการการผลิตข้าวในพื นที่ 
5. นางสุนิสา  ประไพตระกูล             รักษาการผู้อ านวยการกลุ่มคุณภาพและมาตราฐาน        

สินค้าเกษตร      
 6. นางอัจนา  ช านาญศิลป์           ผู้อ านวยการกลุ่มส่งเสริมแมลงเศรษฐกิจ 
 7. นางอัจฉรา  อุทโยภาศ                รักษาการผู้อ านวยการกลุม่ส่งเสริมพืชไร่อุตสาหกรรม 
 8. นายทวีพงศ์  สุวรรณโร                ผู้อ านวยการกลุ่มส่งเสริมไม้ดอกไม้ประดับ 

9. นางศรีสุดา เตชะสาน                  ผู้อ านวยการกลุ่มส่งเสริมพืชน  ามันและพืชตระกูลถั่ว  
10. นางวิลาวัลย ์วงษ์เกษม              ผู้อ านวยการกลุ่มส่งเสริมพืชเส้นใยและพืชหัว                  
11. นางสมัย บุรีเทศ                      หวัหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
  ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย ข้าราชการ จ านวน 45 คน ลูกจ้างประจ า จ านวน 7 คน  
พนักงานราชการ จ านวน 21 คน และลูกจ้างชั่วคราว จ านวน 3 คน (ตามรายชื่อที่แนบ) 

ผู้ไม่มาประชุม 
  ผู้ไม่เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย ข้าราชการ จ านวน 7 คน ลูกจ้างประจ า จ านวน 4 คน 
พนักงานราชการ จ านวน 4 คน และลูกจ้างชั่วคราว จ านวน 3 คน (ตามรายชื่อที่แนบ) 

ผู้ไม่มาประชุม  (ติดราชการ) 
1. นายสุเทพ  โสมภีร์                     ผู้อ านวยการกลุ่มส่งเสริมไม้ผล   (ติดราชการ) 
2. นางอรวรรณ  วิชัยลักษณ์             ผู้อ านวยการกลุ่มส่งเสริมไม้ยืนต้น  (ติดราชการ)   
3. นางสาวจิราภา จอมไธสง             ผู้อ านวยการกลุ่มส่งเสริมการผลิตผักและเห็ด   (ติดราชการ) 
4. นางภัสรา  ชวประดิษฐ์                ผู้อ านวยการกลุ่มส่งเสริมพืชสมุนไพรและเครื่องเทศ          

(ติดราชการ)           
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วาระท่ี 1   เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
     1.1 การมอบนโยบายการด าเนินงานของ อธส. 
  ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้เชิญประชุมอธิบดีกรมต่างๆ มีประเด็นที่เกี่ยวข้องกับ    
ส านักส่งเสริมและจัดการสินค้าเกษตร ดังนี   
  1) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้มีการแต่งตั งคณะกรรมการ อนุกรรมการชุดต่างๆ ดังนั นหาก
ได้รับมอบหมายให้เป็นเลขานุการต้องท าหน้าที่เลขานุการโดยการขับเคลื่อนงานเป็นกลไกท่ีส าคัญที่สุด ในการ
ท างานไม่ต้องรอประธานสั่ง แต่ต้องเป็นผู้เสนอประธานว่า ต้องด าเนินการอะไรบ้าง เพื่อให้งานประสบผลส าเร็จ 
ถ้ามีคณะกรรมการหรือคณะท างานซ  าซ้อนหรือไม่จ าเป็นก็ให้วิเคราะห์เสนอขอยุบรวมได้ 
  2) การท างานเป็นทีมและการสื่อสาร ให้ท างานเชิงรุกสามารถให้ข่าวสารได้โดยตรงกับท่าน 
รมว.กษ. การเข้าถึงสื่อ Online ของ รมว.กษ. เว็บไซต์ www.petipong.com มอบหมายเจ้าหน้าที่หน่วยงาน   
ในการประสานงานการด าเนินงาน เพ่ือเป็นช่องทางติดตามและรายงานสถานการณ์ท่ีเกี่ยวข้องกับการเกษตร      
ที่ส าคัญและเป็นปัจจุบัน โดยผู้บริหาร กรมฯ จะต้องด าเนินการเข้า Website Online เพ่ือเป็นการสื่อสารระหว่าง
กรมฯ และ รมว.กษ ในการรับทราบข้อมูลข่าวสารต่างๆ ซึ่งกระทรวงฯ ได้มอบหมายให้กรมฯ หรือเจ้าหน้าที่กรมฯ 
รับผิดชอบด าเนินการเชื่อมโยงข้อมูลข่าวสาร ในการจัดส่งข้อมูลให้กับ รมว.กษ ในกรณีเร่งด่วน ให้ สพท. 
ประสานงานกับศูนย์สารสนเทศของกระทรวงฯ เพ่ือด าเนินการต่อไป ให้ความส าคัญในการติดตามการด าเนินงาน
ของกรมฯ ต่างๆ ดังนั นการส่งข้อมูล ควรใช้ภาษาสั นๆ สรุปง่ายๆ กระชับ ชัดเจน และข้อมูลต้องเป็นปัจจุบัน    
เน้นสาระส าคัญและตรงประเด็น จะมีการสั่งงานทางอินเตอร์เน็ต ระบบสื่อสารจะมีการสื่อสารโดยตรง 
  3) การจัดท า Webpage กระทรวงให้ทุกหน่วยงานในสังกัดจัดท า Webpage ในการเสนอ
ผลงานความก้าวหน้าในการท างาน เพื่อใช้สื่อสารการติดตามงานระหว่าง รมว.กษ. และหน่วยงานในสังกัด
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยจะสั่งงานผ่านทาง Webpage พร้อมรายงานผลการด าเนินงานผ่านทาง 
Webpage  
  4) การสื่อสารในเรื่องขึ นทะเบียนการชดเชยรายได้ของเกษตรกรผู้ปลูกยางพารา ของเกษตรกร  
ผู้ปลูกข้าวชดเชยรายได้ผู้มีรายได้น้อย และชดเชยรายได้ของผู้ปลูกข้าว ปรากฏว่าในขณะนี การท างานมีการ
เปลี่ยนแปลงเนื่องจากการชดเชยรายได้ไร่ละ 1,000 บาท หลักการจะไม่มีการขึ นทะเบียน แตใ่ช้ทะเบียนเดิม    
ที่ได้ขึ นไว้แล้ว ให้น ารายชื่อเกษตรกรมาแจ้งขอเข้าร่วมโครงการเท่านั น ไม่มีการขึ นทะเบียนหรือการออกใบ  
รับรองอีก 
  5) การจัดตั งศูนย์เรียนรู้ฯ 882 แห่ง แนวทางและหลักการด าเนินงานต้องมีความสอดคล้องกับ
พื นที่และให้คนในพื นที่ได้ประโยชน์ด้วย การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรเป็นนโยบายของรัฐบาลที่ให้
ความส าคัญและต้องการให้เกิดขึ นจริงทั ง 882 แห่ง โดยมีนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรด าเนินการจัดการร่วมกับ        
Smart Farmer ในการถ่ายทอดความรู้ อยู่ภายใตศู้นย์เรียนรู้   
     1.2 การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 2558 
       ประธานแจ้ง การเบิกจ่ายงบประมาณ กรมส่งเสริมการเกษตรได้จัดสรรงบประมาณปี 2558   
ให้แล้ว เนื่องจากรัฐบาลเร่งรัดการเบิกจ่าย ภายใน 1 เดือน เบิกจ่ายเงินให้ได้ร้อยละ 5 กรณีการจัดซื อจัดจ้างที่
ได้รับมอบหมายจากกระทรวงฯ ให้เสนอผ่านผู้บริหารที่เก่ียวข้องทุกครั ง อธิบดีกรมส่งเสริมได้ให้แนวทางในการ
ปฏิบัติงานในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ 2558 ที่ใหด้ าเนินการตาม
แผนการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราวฯ ซ่ึงกรมส่งเสริมการเกษตรมีแผนการเดินทางไปราชการจ านวน 
38 รายการ วงเงิน 28,638,700 บาท ให้ทุกหน่วยงานที่มีงบประมาณด าเนินการ ดังนี   
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  1) การเสนอชื่อบุคคล ให้พิจารณาเสนอรายชื่อในแต่ละโครงการโดยมีเจ้าของงานส่วนภูมิภาค 
กอง/ส านักท่ีเกี่ยวข้อง เกษตรกร กรณีท่ีเลือกสินค้า (ต้องเลือกเกษตรกรที่ปลูก) และเจ้าหน้าที่จังหวัดนั น และระบุ
หน้าที่ให้ชัดเจน กรมส่งเสริมการเกษตรจะเป็นผู้พิจารณาอนุมัติ 
                     2) การเชิญภาคเอกชนเข้าร่วมงาน ต้องมีหนังสือเชิญทุกครั ง กรณีไม่เข้าร่วมต้องมีหนังสือยืนยัน 
                     3) ไปราชการทีต่้องขออนุมัติด าเนินงานและเตรียมการให้เสร็จก่อนเดินทางอย่างน้อย 1 เดือน 
ถ้าด าเนินการไม่เสร็จ กรมส่งเสริมการเกษตรจะไม่อนุมัติให้ด าเนินการ 
 1.3 มาตรการเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณ  
                     ประธานแจง้  กรมส่งเสริมการเกษตร มีค าสั่งแต่งตั งคณะท างานปี 2558 เนื่องจากการจัดซื อ 
จัดจ้างยังล่าช้า ให้ติดตามเร่งรัดใช้จ่ายงบประมาณอย่างจริงจัง โดยเฉพาะงบลงทุนและเบิกจ่ายให้แล้วเสร็จโดยเร็ว
ตามแผนที่วางไว้เร่งรัดด าเนินการจัดซื อจัดจ้าง ให้เสร็จสิ นภายในเดือนพฤศจิกายน 2557 ซึ่งส านักส่งเสริมและ
จดัการสินค้าเกษตร มีรายการครุภัณฑ์ที่ได้รับการจัดสรรจากเงินรางวัลกรมส่งเสริมการเกษตร จ านวน 3 รายการ 
ได้แก่  
                    1) เครื่องมัลติมีเดีย       1 เครื่อง 
                    2) คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค   1 ชุด 
                    3) กล้องถ่ายภาพนิ่ง       1 ตัว  
และได้รับงบประมาณการจัดซื อรถตู้ 1 คัน ต้องเสร็จสิ นภายในเดือนธันวาคม 2557 
              1.4 กฐินพระราชทานของกรมส่งเสริมการเกษตร ปี 2557  
                    กฐินพระราชทานของกรมส่งเสริมการเกษตร ปี 2557 ในปีนี จัดที่จังหวัดแพร่ ในวันพฤหัสบดี   
ที่ 6 พฤศจิกายน 2557 ซึ่งส านักส่งเสริมและจัดการสินค้าเกษตรรับหน้าที่ เรื่องประสานงานการจัดพาหนะ  
และฝ่ายบริหารทั่วไปได้เป็นผู้ประสานงานเรียบร้อยแล้ว  
              1.5 การโอนย้ายข้าราชการ  

                      ประธานแจง้ การโอนย้ายข้าราชการ 
                     1) ค าสั่งกรมส่งเสริมการเกษตรที่ 885/2557 ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2557 ให้โอน      
นางนฤมล มานันชัย ต าแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน งานธุรการ ฝ่ายบริหารทั่วไป ส านักส่งเสริมและจัดการ
สินค้าเกษตร ไปด ารงต าแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน (ต าแหน่งเลขท่ี 111604)  
ส านักงานสาธารณสุข อ าเภอแม่พริก จังหวัดล าปาง ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ตั งแต่วันที่ 16 
พฤศจิกายน 2557   
                     2) ค าสั่งกรมส่งเสริมการเกษตรที่ 601/2557 ลงวันที่ 22 สิงหาคม 2557 ย้ายข้าราชการ
ตามค าขอ นางสาวสุชานันท์ กุสารัมย์ ต าแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน ย้ายมาจากส านักงานเกษตร    
จังหวัดอ่างทอง ปฏิบัติงานที่ฝ่ายบริหารทั่วไป ส านักส่งเสริมและจัดการสินค้าเกษตร 
                     3) ค าสั่งกรมส่งเสริมการเกษตรที่ 558/2557 ลงวันที่ 4 สิงหาคม 2557 ย้ายข้าราชการ   
ตามค าร้องขอ นางสาวปรวิศา ชนประเสริฐ ย้ายมาจากส านักงานเกษตร จังหวัดปราจีนบุรี ปฏิบัติงานที่        
กลุ่มส่งเสริม ไม้ยืนต้น (กมต.) ปัจจุบันช่วยราชการที่กลุ่มส่งเสริมไม้ผล) (กมผ.)  
นางสาวรุ่งอรุณ อ้นสุดใจ ย้ายมาจากกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กรมส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติงานที่กลุ่มส่งเสริม
แมลงเศรษฐกิจ (กมศ.) 
นางสาวเมธินี กีรเกียรติ ย้ายมาจากศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดพิษณุโลก ปฏิบัติงานที่     
กลุ่มส่งเสริมแมลงเศรษฐกิจ (กมศ.) 
                     4) ค าสั่งกรมส่งเสริมการเกษตรที่ 621/2557 ลงวันที่ 25 สิงหาคม 2557 
นางสาวรุ่งนภา โบวิเชียร ย้ายสับเปลี่ยนระหว่าง นางปดารณี ธรรมธร จากส านักงานเกษตรจังหวัดชลบุรี            
ปฏิบัติงานที่กลุ่มส่งเสริมผลิตผักและเห็ด (กสผ.) 

มติที่ประชุม    รับทราบ 
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วาระท่ี 2  เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
             ฝ่ายเลขาฯ ได้ด าเนินการจัดท ารายงานการประชุม ครั งที่ 10/2557 เมื่อวันจันทร์ที่ 24           
พฤศจิกายน 2557 และน าขึ นเว็บไซต์ สสจ. เรียบร้อยแล้ว 

มติที่ประชุม    รับทราบ ประธานแจ้งหากมีข้อแก้ไขขอให้แจ้งฝ่ายบริหารทั่วไปด าเนินการแก้ไขต่อไป 

วาระท่ี 3  เรื่องสืบเนื่อง 
    - ไม่มี  

วาระท่ี 4  เรื่องเพื่อทราบ  

             ประธานแจ้ง การแต่งตั งคณะท างานสนับสนุนการด าเนินงานของส านักส่งเสริมและจัดการ        
สินค้าเกษตร ปีงบประมาณ 2558 คณะท างานยังยืนยันคณะท างานชุดเดิม กรณีมีเปลี่ยนแปลงแก้ไขเพ่ิมเติม
คณะท างานให้รวบรวมส่งฝ่ายบริหารทั่วไปเพ่ือแก้ไขค าสั่ง 
 4.1 การควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง 
           นางอัจฉรา อุทโยภาศ รายงานคณะท างานพัฒนาระบบการควบคุมภายในกรมส่งเสริมการเกษตร 
ครั งที่ 5/2557 เมื่อวันพุธที่ 15 พฤศจิกายน 2557 ได้มีมติเลือกติดตามกระบวนการปฏิบัติงาน ประเมิน และ
ปรับปรุงการควบคุมภายในระดับส่วนงานย่อย ซึ่งกลุ่มพัฒนาระบบบริหารกรมส่งเสริมการเกษตร เห็นว่ามี
ความส าคญั และยังมีความเสี่ยง ที่ยังมีจุดอ่อน ที่ควรมีการปรับปรุงและควบคุมการด าเนินงาน เพ่ือให้บรรลุผล  
ตามวัตถุประสงค์ ได้แก่ โครงการเมืองเกษตรสีเขียว (Green Agriculture City) ในส่วนของกิจกรรมพัฒนา
เกษตรกรเข้าสู่ระบบมาตรฐาน GAP โครงการจะเป็นตัวชี วัด ปี 2558 ของกรมส่งเสริมการเกษตร ส่วนโครงการ
พัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตรสู่มาตรฐาน (พืชผัก) ที่เป็นโครงการ ที่ได้ด าเนินการควบคุมภายในบริหารความเสี่ยง
ของส านักส่งเสริมและจัดการสินค้าเกษตร ในปี 2557 นั น เนื่องจากคณะท างานควบคุมภายในส านักส่งเสริมและ
จัดการสินค้าเกษตร เห็นว่ายังมีความเสี่ยง จึงจะติดตามการบริหาร ความเสี่ยงต่อไปในปี 2558 

    4.2 รายงานการเงิน (การใช้จ่าย/การจัดซื้อจัดจ้าง/การส่งใบส าคัญชดใช้เงินยืม) 
                     นางสมัย  บรุีเทศ  รายงานการจัดซื อรถตู้และคอมพิวเตอร์ ให้เสร็จสิ นภายในเดือน       
ธันวาคม 2557 สรุปผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ปี 2558 
 สรุปผลการเบิกจ่ายเงิน ณ วันที่ 20 พ.ย 2557  
 รับ              13,720,531.52 บาท 
 เบิกจ่ายแล้ว        365,976.23 บาท เท่ากับ 2.66% 
 ผูกพัน             2,77,249.77 บาท  เท่ากับ 20.24% 
 คงเหลือ         10,758,455.52 บาท     
 4.3 การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT)     
       นายอภิรักษ์ หลักชัยกุล รายงานการจัดท า Web Page ของกรมส่งเสริมการเกษตร ที่เชื่อมต่อ 
กับ Web รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่สามารถเชื่อมโยงข้อมูลและสามารถโต้ตอบกันได้ 2 ทาง  
โดยท่าน อธส. มอบหมายให้ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ด าเนินการจัดท า Web Page โดย
ประสานงานร่วมกับ ส านักพัฒนาถ่ายทอดเทคโนโลยี และคณะท างานประชาสัมพันธ์กรมส่งเสริมการเกษตร   
ร่วมในการติดตามข้อมูลที่จะน าลงใน Web Page ดังกล่าว โดยมี 4 ประเด็นการน าเสนอหลัก ดังนี  
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                     1) งานตามนโยบาย คสช. รายงานผลงานทุกวัน โดยมีโครงการส าคัญๆ ของกรมส่งเสริม
การเกษตร ที่เก่ียวข้องกับ สสจ. ที่ต้องน าเสนอ คือ การถ่ายทอดเทคโนโลยีการลดต้นทุนและเพ่ิมผลผลิตข้าว 
(กจข.) 
                     2) งานตามนโยบายของรัฐบาล รายงานผลงานทุกวัน โดยมีโครงการส าคัญๆ ของกรมส่งเสริม
การเกษตร ที่เก่ียวข้องกับ สสจ. ที่ต้องน าเสนอ คือ โครงการชดเชยรายได้แก่เกษตรกรชาวสวนยางไร่ละ    
1,000 บาท (กยป.) และโครงการสนับสนุนสินเชื่อเกษตรกรชาวสวนยางรายย่อยเพ่ือประกอบอาชีพเสริม      
รายละ 100,000 บาท (กยป.) 
 
                     3) งานที่ได้รับมอบหมาย รายงานผลงานทุกสัปดาห์ โดยมีโครงการส าคัญๆ ของกรมส่งเสริม
การเกษตร ที่เก่ียวข้องกับ สสจ. ที่ต้องน าเสนอ คือ ตลาดเกษตรกร (Farmer Market) (กสธ.) และส่งเสริม
ความสามารถในการแข่งขันของกล้วยไม้ไทย (กมด.) 
                     4) การด าเนินงานที่ส าคัญ รายงานผลงานทุกสัปดาห์ โดยมีโครงการส าคัญๆ ของกรมส่งเสริม
การเกษตร ที่เก่ียวข้องกับ สสจ. ที่ต้องน าเสนอ คือ พัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตรสู่มาตรฐาน (ไม้ผล) (กมผ.) 
                     5) ยุทธศาสตร์ที่ส าคัญ ที่ได้มอบหมายให้รับผิดชอบ รายงานผลทุกครั งที่มีความก้าวหน้าโดยมี
โครงการส าคัญๆ ของกรมส่งเสริมการเกษตร ที่เกี่ยวข้องกับ สสจ. ที่ต้องน าเสนอ คือ ยุทธศาสตร์มันส าปะหลัง 
(กยว.) ยุทธศาสตร์ข้าวโพดเลี ยงสัตว์ (กพร.)  
                     6) กิจกรรมที่ส าคัญของกรมส่งเสริมการเกษตร ตามที่กอง/ส านักฯ ให้สรุปหลักการและ
วัตถุประสงค์ของโครงการสั นๆ และความก้าวหน้า/ผลการด าเนินงานสั นๆ กระชับ สรุปข้อมูลที่เข้าใจง่าย       
หรือผลสัมฤทธิ์สั นฯ ตรงประเด็น ไม่ต้องน าเสนอโครงการฯ วิธีการหรือกิจกรรม 
                     7) ก าหนดระยะเวลาการส่งข้อมูล ให้ผู้รับผิดชอบงานฯ ด าเนินการ 
                     8) สรุปหลกัการของโครงการและวัตถุประสงค์ของโครงการสั นๆ รายงานความก้าวหน้าครั งแรก
ในวันที่ 21 พฤศจิกายน 2557 ผลการด าเนินงาน 
                     นโยบาย คสช. ภายใน 10.00 น. ของทุกวัน 
                     นโยบาย รัฐบาล ภายใน 10.00 น. ของทุกวัน 
                     งานที่ได้รับมอบหมาย ภายใน 10.00 น. ทุกวันพุธ 
                     ยุทธศาสตรท์ี่รับผิดชอบ ทุกครั งที่มีความก้าวหน้า 
                     การด าเนินงานที่ส าคัญ ภายใน 10.00 น. ทุกวันพุธ 
                     9) รูปภาพพร้อมค าบรรยาย แสดงให้เห็นผลงาน ส่งศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
ภายใน 10.00 น. ทุกวันพุธ  
                     10) รายงานข้อมูลตามก าหนด ผ่านทาง ict30_doae@hotmail.com และ 
ict30@doae.go.th และโปรดท าส าเนาส่งให้กับทางคณะท างานประชาสัมพันธ์ สสจ. ทาง 
agriman.pr@gmail.com เพ่ือบันทึกผลการด าเนินการน าเสนอความก้าวหน้า ผอ.สสจ 
ประเด็นดังกล่าวมีความส าคัญในการเผยแพร่ผลงานของกรมส่งเสริมการเกษตร จึงเห็นควรแจ้งเวียนกลุ่มต่างๆ    
ที่รับผิดชอบงานส าคัญเพ่ือด าเนินการอย่างเคร่งครัด 

    4.4 การจัดการความรู้ภายในหน่วยงาน (KM)  
          นายวิเศษศักดิ์ ศรีสุริยะธาดา รายงานการจัดการความรู้ภายในหน่วยงานได้แจ้งยืนยัน

คณะท างานฯ ของกรมส่งเสริมการเกษตร คือ นางสาวปรารถนา ไปเหนือ และก าลังอยู่ระหว่างการด าเนินการ   
จัดประชุมคณะท างานฯ       
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 4.5 การพัฒนาบุคลากรในหน่วยงาน (HR)  
       นางสาวทัศนา คิดสร้าง รายงานการพัฒนาบุคลากรในหน่วยงานอยู่ระหว่างการหารือในที่ประชุม
ของคณะท างานฯ ว่าจะมีประเด็นอะไรเป็นตัวชี วัด 

 4.6 คณะท างานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง 
       1) คณะท างานวิชาการและข้อมูลสถานการณ์สินค้าเกษตร 
                         นางอัจนา ช านาญศิลป์ รายงานคณะท างานวิชาการและข้อมูลสถานการณ์สินค้าเกษตรมีการ
ปรับปรุงค าสั่งแต่งตั งคณะท างานฯ และจะมีการประชุมภายในกลางเดือนนี  

 2) คณะท างานประหยัดพลังงาน 
       นางสมัย บุรีเทศ หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป รายงานคณะท างานประหยัดพลังงาน กรมส่งเสริม
การเกษตรมีค าสั่งแต่งตั งคณะท างานการจัดการพลังงาน ลงวันที่ 21 สิงหาคม 2557 และประกาศแต่งตั งคณะ
ผู้ตรวจการประเมินการจัดการพลังงานภายในองค์กร ประกาศ วันที่ 21 สิงหาคม 2557 ปีงบประมาณ 2557 
สรุปการใช้พลังงานไฟฟ้า และการใช้น  ามันเชื อเพลิง ในภาพรวมลดลง ซึ่งจะมีบางเดือนที่มีการใช้พลังงาน สูงขึ น 
ซึ่งมีผลมาจากภารกิจ และหน้าที่ความรับผิดชอบเพ่ิมขึ นตามนโยบายของรัฐ และมาตรการการจัดการพลังงานของ
ปีงบประมาณ 2557 บางมาตรการเห็นสมควร ปรับเปลี่ยนให้เหมาะสมและสามารถปฏิบัติได้จริง กรมส่งเสริม
การเกษตรมีนโยบายการจัดการพลังงาน เพื่อให้การปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการพลังงาน ให้เป็นไปตามนโยบายของ
รัฐบาล และเป็นตัวชี วัดตามค ารับรองผลการปฏิบัติราชการตัวชี วัดที่ 4 ประจ าปีงบประมาณ 2558 
   3) คณะท างานกองทุนสวัสดิการส านักส่งเสริมและจัดการสินค้าเกษตร  
    นางสมัย บุรีเทศ หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป รายงานคณะท างานกองทุนสวัสดิการส านักส่งเสริม
และจัดการสินค้าเกษตร มีการปรับปรุงหลักเกณฑ์ใหม่ และรายงานผลการใช้จ่ายเงินกองทุนสวัสดิการฯ โดยจะติด
ประกาศทุกเดือน  

มติที่ประชุม      รับทราบ 

วาระท่ี 5  เรื่องเพื่อพิจารณา 
  5.1 การติดตามการเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณ ปี 2558  

ประธานแจ้ง เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้จ่ายเงินงบประมาณให้เป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนด และ
เพ่ือลดปัญหาใบส าคัญในช่วงสิ นปีงบประมาณ จึงให้ส านักฯ เร่งรัดส่งใบส าคัญเบิกเงินทุกประเภทที่ค่าใช้จ่ายเกิดขึ น
แล้วของเดือนนั นฯ ส่งให้กองคลังโดยเร็ว อย่างช้าภายในวันที่ 15 ของเดือนถัดไป ยกเว้นค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ นแล้วของ
เดือนตุลาคม 2557 และเดือนพฤศจิกายน 2557 ให้ส่งใบส าคัญให้กองคลังอย่างช้าภายใน 15 ธันวาคม 2557 
                    1) รายจ่ายลงทุนไม่น้อยกว่าร้อยละ 87 โดยแยกเป็นรายไตรมาส ดังนี  

       ร้อยละ/ไตรมาส 
เป้าหมายเบิกจ่าย ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 รวม 

รายจ่ายภาพรวม 32 23 21 21 96 
รายจ่ายประจ า 33 22 21 22 98 
รายจ่ายลงทุน 29 26 19 14 87 

                     โดยให้จัดล าดับความส าคัญของแผนงานโครงการใดที่สามารถด าเนินการให้แล้วเสร็จได้           
ในไตรมาสแรกให้เร่งด าเนินการก่อน 
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                    2) การจัดท าแผน ให้จัดท าแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณส่ง สงป.ภายใน
วันที่ 9 กันยายน 2557 ทั งตามแผนภารกิจปกติ และแผนในเชิงบูรณาการ (ถ้ามีรายการที่ได้รับการจัดสรร)  
                    3) การโอนจัดสรรงบประมาณ ให้ส่วนราชการโอนจัดสรรให้พื นที่ด าเนินการอย่างช้าไม่เกิน 7 วัน
นับแต่วันที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ  
                    4) รายจ่ายประจ า ด าเนินการเบิกจ่ายภายในไตรมาสที่ 1 โดยเฉพาะการฝึกอบรม ประชุม 
สัมมนาภายในประเทศ เบิกจ่ายได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของวงเงินที่ได้รับการจัดสรร 
                    5) รายจ่ายลงทุน (งบลงทุน งบเงินอุดหนุน งบรายจ่ายอื่นท่ีเบิกจ่ายลักษณะค่าครุภัณฑ์        
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง) ก่อหนี ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 25 ธนัวาคม 2557 หรืออย่างช้าภายในไตรมาสที่ 2  
                    6) กองคลังได้ยกร่างมาตรการเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปีงบประมาณ   
พ.ศ. 2558  
  
                    7) เป้าหมายการเบิกจ่ายรายจ่ายภาพรวมไม่น้อยกว่า ร้อยละ 96 รายจ่ายลงทุน 
ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 87 ของงบประมาณรายจ่าย  
                    8) กรมส่งเสริมการเกษตรจะเร่งรัดการโอนจัดสรรงบประมาณให้หน่วยงานในสังกัดโดยเร็ว  
อย่างช้าไม่เกิน 7 วัน นับแต่วันที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณจากส านักงบประมาณ 
                    ให้หน่วยงานที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายลงทุน ด าเนินการ ดังนี  
                    1) ด าเนินการตามกระบวนการจัดซื อจัดจ้างตามระเบียบที่เก่ียวข้องโดยให้ยึดกรอบระยะเวลา
ตามแผนปฏิบัติการจัดซื อจัดจ้างประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ของกรมส่งเสริมการเกษตรโดยมีเงื่อนไขว่าจะ
ก่อหนี ผูกพันได้ก็ต่อเมื่อได้รับการจัดสรรงบประมาณแล้ว 
                    2) ก่อหนี ผูกพันและบันทึกใบสั่งซื อ/จ้าง/เช่า (PO) ในระบบ GFMIS ให้แล้วเสร็จทุกรายการ
ภายในวันที่ 25 ธันวาคม พ.ศ. 2557  
                    3) ห้ามเปลีย่นแปลงรายการจากท่ีได้รบการจัดสรรงบประมาณหากไม่สามารถด าเนินการตาม
รายการที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณให้แจ้งคืนงบประมาณรายการดังกล่าวมายังกรมทันที 
                    ให้เร่งรัดด าเนินการและเบิกจ่ายการฝึกอบรม ประชุมสัมมนาในประเทศให้ได้ไม่น้อยกว่า       
ร้อยละ 50 ของวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร โดยด าเนินการ ดังนี  
                    1) การด าเนนิการตามตัวชี วัดทุกโครงการ ต้องก าหนดกิจกรรมการจัดฝึกอบรม/สัมมนาให้แล้ว
เสร็จในไตรมาสที่ 1 ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 
                    2) การฝึกอบรม/สัมมนา ตามแผนพัฒนาบุคลากรของกรมส่งเสริมการเกษตร  
ต้องก าหนดแผนให้มีการฝึกอบรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 50  
                    3) ให้กองการเจ้าหน้าที่และกองคลังน าผลการเบิกจ่ายตามเป้าหมายแต่ละไตรมาส ก าหนดเป็น
ตัวชี วัดในค ารับรองการปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558  
                    4) ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ไม่อนุมัติให้หน่วยงานโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ 
ทุกงบรายจ่ายเพ่ือให้สามารถใช้งบประมาณได้ตามเป้าหมายแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงินของ     
กรมส่งเสริมการเกษตร  
 
 
 
 
 
 
 
 



-๘- 
 

                    ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ไม่มีนโยบายให้กันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีกรณีไม่มีหนี ผูกพัน 
เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปีของปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ให้เร่งรัดด าเนินงานและเบิกจ่ายให้แล้วเสร็จภายในเดือน
ธันวาคม 2557 ให้หัวหน้าสว่นราชการ หัวหน้าหน่วยงานทั งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ติดตามและก ากับดูแล
หน่วยงานให้ปฏิบัติตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามมาตรการนี โดยเคร่งครัด 
ทั งนี  การเบิกจ่ายให้ถือปฏิบัติตามระเบียบของทางราชการ หากมีข้อผิดพลาดคลาดเคลื่อน หน่วยงานนั นจะต้อง
เป็นผู้รับผิดชอบ หากหน่วยงานไม่สามารถเบิกจ่ายงบประมาณได้ตามแผนที่ก าหนดไว้ จะถือเป็นเหตุหนึ่งในการ
พิจารณาปรับลดงบประมาณของกรมส่งเสริมการเกษตรในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ค่าสาธารณูปโภคให้มีการ
ควบคุมให้เป็นไปตามวงเงินที่ได้รับการจัดสรร การแต่งตั งคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ผู้อ านวยการส านักส่งเสริมและจัดการสินค้าเกษตร เป็นคณะกรรมการในการ
ติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558  
                    5.2 โครงการตลาดเกษตรกร 
         ประธานแจ้ง เรื่องโครงการตลาดเกษตรกร  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีนโยบาย
สนับสนุนการจัดตลาดเกษตรกร โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือมีสถานที่จ าหน่าย ผลผลิตทางการเกษตรและผลิตภัณฑ์
ทางการเกษตรที่มีคุณภาพปลอดภัย โดยเกษตรกรหรือสถาบันเกษตรกรเป็นผู้จัดการจ าหน่ายโดยตรง ซ่ึงกรม
ส่งเสริมการเกษตรได้ด าเนินการตามนโยบายข้างต้น ดังนี   
        1) จัดตลาดเกษตรกร โดยการสนับสนุนวัสดุ อุปกรณ์ โครงสร้าง ที่จ าเป็นเหมาะสม      
และก าหนดให้เปิดตลาดให้แล้วเสร็จภายในเดือน ธันวาคม 2557 จะด าเนินการให้ครบ 77 จังหวัด ไดจ้ัดงาน
แถลงข่าวเปิด“โครงการตลาดเกษตรกร (Farmers Market)” ในวัน พฤหัสบดี 20 พฤศจิกายน 2557        
เวลา 11.00 น. ณ ห้องประชุม 134-135 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพ่ือเป็นการเผยประชาสัมพันธ์
โครงการฯ ให้ประชาชนได้รับทราบโดยทั่วกัน และเปิดตัวตลาดเกษตรกร (Grand Opening) 4 ภาค 4 จังหวัด 
ในวันศุกร์ ที่ 28 พฤศจิกายน พร้อมกันทั ง 4 จุด (จ.นครนายก ตรัง อุตรดิตถ์ และ  จ.มุกดาหาร) เรียบร้อยแล้ว 
และขอความร่วมมือเจ้าหน้าที่ส านักส่งเสริมและจัดการสินค้าเกษตรเวลาไปราชการต่างจังหวัดให้ไปดู 
ตลาดเกษตรกร และน าแบบสอบถามไปเก็บข้อมูลด้วย   

มติที่ประชุม    รับทราบ                      

วาระท่ี 6  เรื่องอ่ืน ๆ       

              ไม่มี 
                       
               
         

(นางสาวนิจวิภา  ลาโสภา) 
ผู้จดรายงานการประชุม 

 
 
 

 
                                                       (นางสมัย บุรีเทศ) 
                                                  ผู้ตรวจรายงานการประชุม 


