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รายงานการประชุมส านักส่งเสริมและจัดการสินค้าเกษตร 

ครั้งที ่1/2557  
วันที่  6  มกราคม  2557 เวลา 09.00 น.                                

ณ ห้องประชุม 1 ส านักส่งเสริมและจัดการสินค้าเกษตร 
------------------------------ 

ผู้มาประชุม 
 1. นางอรสา  ดิสถาพร  ผู้อ านวยการส านักส่งเสริมและจัดการสินค้าเกษตร 

2. นายวิเศษศักดิ์  ศรีสุริยะธาดา ผู้อ านวยการส่วนส่งเสริมการผลิตพืชหลังนา  
3. นางอัมพา  ว่องวิชชกร  ผู้อ านวยการส่วนส่งเสริมสินค้าเกษตร 
4. นายเศรษฐพงศ์  เลขะะวัฒนะ ผู้อ านวยการส่วนส่งเสริมการผลิตไม้ดอก ไม้ประดับ  

และพืชสมุนไพร 
5. นายทวีพงศ์  สุวรรณโร  ผู้อ านวยการกลุ่มส่งเสริมการผลิตไม้ดอกไม้ประดับ  
6. นางสาวจิราภา  จอมไธสง  ผู้อ านวยการกลุ่มส่งเสริมการผลิตผัก 
7. นางภัสรา  ชวประดิษฐ์  นักวิชาการเกษตรช านาญการพิเศษรักษาการแทน  

ผอ.กลุ่มส่งเสริมการผลิตพืชสมุนไพร 
 8. นายสุเทพ  โสมภีร ์  ผู้อ านวยการกลุ่มส่งเสริมการผลิตไม้ผล 
 9. นางอรวรรณ  วิชัยลักษณ์  ผู้อ านวยการกลุ่มส่งเสริมการผลิตไม้ยืนต้น 
 10. นางศรีสุดา  เตชะสาน  ผู้อ านวยการกลุ่มส่งเสริมการผลิตพืชน  ามันและพืชตระกูลถั่ว 

11. นางวิลาวัลย์  วงษ์เกษม  ผู้อ านวยการกลุ่มส่งเสริมการผลิตพืชเส้นใยและพืชหัว 
12. นางสุนิสา  ประไพตระกูล  ผู้อ านวยการกลุ่มบริหารจัดการงานส่งเสริมสินค้าเกษตร 

 13. นายสมบัติ  ทรงโฉม   ผู้อ านวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการจัดการสินค้าเกษตร 
 14. นางอัจนา  ช านาญศิลป์  ผู้อ านวยการกลุ่มส่งเสริมการเลี ยงผึ งและแมลงเศรษฐกิจ 
 15. นางชัญญา  ทิพานุกะ  นักวิชาการเกษตรช านาญการพิเศษ 
 16. นางอรสา  เสนีวงศ์ ณ อยุธยา นักวิชาการเกษตรช านาญการพิเศษ 
 17. นางสาวเพ็ญระพี  ทองอินทร์ นักวิชาการเกษตรช านาญการพิเศษ 
 18. นางพิสมัย  พึ่งวิกรัย  นักวิชาการเกษตรช านาญการพิเศษ 
 19. นายอภิรักษ์  หลักชัยกุล  นักวิชาการเกษตรช านาญการพิเศษ 
 20. นางอัจฉรา  อุทโยภาส  นักวิชาการเกษตรช านาญการพิเศษ 
 21. นางพรรณนาภา  ปรัชญาศิริ นักวิชาการส่งเสริมช านาญการพิเศษ 
 22. นายสุนทร  ธารามาศ  นักวิชาการเกษตรช านาญการพิเศษ 
 23. นางสาวประพิศพรรณ อนุพันธ์ นักวิชาการเกษตรช านาญการพิเศษ 
 24. นางชัญญา  ทิพานุกะ  นักวิชาการเกษตรช านาญการพิเศษ 
 25. นางสมัย บุรีเทศ   หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป 
ผู้เข้าร่วมประชุม 
 ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย ข้าราชการ จ านวน 33 คน ลูกจ้างประจ า จ านวน 9 คน พนักงาน
ราชการ จ านวน 25 คน และลูกจ้างชั่วคราว จ านวน 1 คน ลูกจ้างเหมาโครงการ จ านวน 5 คน (รายชื่อตาม
เอกสารแนบ) 
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ผู้ไม่มาประชุม 
ผู้ไม่มาประชุม (ติดราชการ) ประกอบด้วย ข้าราชการ จ านวน 8 คน ลูกจ้างประจ า จ านวน 2 คน 

พนักงานราชการ จ านวน 2 คน และลูกจ้างชั่วคราว จ านวน - คน ลูกจ้างเหมาโครงการ จ านวน - คน 

เริ่มประชุมเวลา 09.00 น.  
        ประธานกล่าวเปิดประชุม แจ้งว่าเป็นการประชุมครั งแรกในปี 2557 ที่ได้พบปะกับทุกคน       
และเป็นครั งแรกหลังจากทีไ่ด้รับต าแหน่งผู้อ านวยการส านักส่งเสริมและจัดการสินค้าเกษตร และด าเนินการ       
ตามระเบียบวาระการประชุมดังนี  

วาระท่ี 1   เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
1. การร่วมกันสวัสดีปีใหม่ ผู้บริหารกรมส่งเสริมการเกษตร ประจ าปี 2557 

ประธานแจ้งว่า ส านักฯ ได้ร่วมกันจัดกระเช้าของขวัญไปร่วมสวัสดีปีใหม่ ผู้บริหารกรมส่งเสริม
การเกษตร วันนี ตั งแต่ช่วงเช้า เวลา 8.00 น. กับท่านอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร และรองอธิบดี ฝ่ายบริหาร 
และเม่ือวันศุกร์ ที่ 10 .มกราคม 2556 ไดร้่วมสวัสดีปีใหม่ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ฝ่ายส่งเสริมและ  
ฝึกอบรบ เรียบร้อยแล้ว ส าหรับช่วงบ่ายจะเชิญทุกท่านไปร่วมสวัสดีปีใหม่กับท่านผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ นายวิทยา อธิปอนันต์ เป็นล าดับต่อไป 
 2. นโยบายกรมส่งเสริมการเกษตร ประจ าปี 2557 

2.1 ประธานแจ้งว่า ขณะนี กรมส่งเสริมการเกษตรโดยอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตรได้มีนโยบาย
และแนวทางการด าเนินงานของกรมส่งเสริมการเกษตรปี 2557 ที่ชัดเจน เพ่ือใช้เป็นกรอบในการท างาน ซึ่ง
วิธีการท างานและแนวทางการด าเนินงานส่งเสริมการเกษตร ส าหรับเจ้าหน้าที่ส่วนกลาง ได้เชิญเจ้าหน้าที่ตั งแต่
ระดับช านาญการและช านาญงานขึ นไป เข้าร่วมสัมมนาในระหว่างวันที่ 17-18 มกราคม 2557 ณ โรงแรม
บางกอกชฎา กรุงเทพมหานคร เรียบร้อยแล้ว ทั งนี  ส าหรับเจ้าหน้าที่ระดับปฏิบัติการและอ่ืน ๆ ที่ยังไม่ได้เข้าร่วม
การสัมมนา ส านักฯ จะจัดสัมมนาของส านักส่งเสริมและจัดการสินค้าเกษตร โดยเชิญวิทยากรจาก กองแผนงาน 
กองวิจัยและพัฒนางานส่งเสริมการเกษตร ได้มาให้ความรู้ให้กับเจ้าหน้าที่ทุกท่านได้รับทราบในโอกาสต่อไป  

2.2 สรุปแนวทางนโยบายของอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร  
ประธานแจ้งว่า อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตรได้ให้นโยบายว่า เนื่องจากปัจจุบันโลกมีการ

เปลี่ยนแปลงไปมาก ทั งในเรื่องการสื่อสารที่ก้าวไปอย่างรวดเร็ว เทคโนโลยีมีค่อนข้างมาก ข้อมูลข่าวสาร ซึ่งการ
ท างานโดยไม่มีเป้าหมายค่อนข้างยาก ประกอบกับกรมส่งเสริมการเกษตรท างานกับเกษตรกรทั งประเทศ             
การด าเนินงานด้านการส่งเสริมการเกษตรให้สัมฤทธิ์ผลนั น ให้ใช้ธีการท างานรูปแบบ MRCF System ทั งนี  ตั งแต่
จัดตั งกรมส่งเสริมการเกษตรมานั น กรมฯ ใช้ระบบ T&V System ซ่ึงเน้นเรื่องการฝึกอบรมและการเยี่ยมเยียน 
เนื่องจากเดิมเกษตรกรกลุ่มเป้าหมายมีค่อนข้างน้อย ภารกิจไม่กว้างเหมือนปัจจุบัน เกษตรกรมีไม่มากนัก ซึ่งระบบ 
T&V System เป็นระบบที่ใช้กันทั่วโลก ซึ่งกรมส่งเสริมการเกษตรได้น าระบบนี มาใช้ ต่อมาระบบ T&V System  
มีการพัฒนาไปเรื่อย ๆ ตามล าดับ ซึ่งในปี 2557  อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตรไดใ้ห้นโยบายโดยใช้กระบวนการ
เรียนรู้และการมีส่วนร่วม และใช้วีธีการท างานรูปแบบ MRCF System  ดังนี  
 - M (Mapping) คือ การใช้ข้อมูลแผนที่ในการท างาน 
 ประธานชี แจงเพ่ิมเติมว่า การท างานในพื นที่โดยเน้นการใช้แผนที่ต่างๆ ที่มีอยู่จาก
หน่วยงานต่าง ๆ เช่น  ข้อมูล ดิน อากาศ น  า การขึ นทะเบียนต่าง ๆ โดยการน ามาจัดท าให้เห็นภาพที่ชัดเจนมาก
ยิ่งขึ น ซ่ึง Mapping มี 2 ลักษณะ คือ Mapping ในเชิงวิชาการ และ Mapping ในเชิงพื นที่ ทั งนี  การท างานของ
ส่วนกลาง โดยเฉพาะของส านักส่งเสริมและจัดการสินค้าเกษตร เน้น Mapping ในเชิงวิชาการ ซ่ึงจะน าวิชาการ 
ไปเสริมกับ Mapping ของพื นที่ในจังหวัด ได้อย่างไร 
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- R (Remote Sensing) คือ การติดต่อสื่อสารและใช้ข้อมูลจากระยะไกล  
ประธานชี้แจงเพิ่มเติมว่า  ควรใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารให้มากขึ นในการ

บริหารและการปฏิบัติงาน ใช้เครื่องมือ อุปกรณ์ และช่องทางการสื่อสารรูปแบบต่าง ๆ เช่น Smart Phone 
Social Media ในการติดต่อสื่อสารระยะไกล เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานและให้บริการ โดยสามารถ
ติดต่อได้ในกรณีฉุกเฉิน ซึ่งในปัจจุบัน มีระบบ Line ซึ่งเป็นช่องทางหนึ่งในการติดต่อสื่อสาร โดยไม่ต้องเดินทาง  
ไปหาเกษตรกรหรือเจ้าหน้าที่ ซึ่งขณะนี ส านักฯ มี Line ของส านักฯแล้ว เพ่ือใช้ในการติดต่อสื่อสาร ในส่วนของ
งาน ที่รับผิดชอบ เช่น Line การขึ นทะเบียนยางพารา และ Line  ทพศ.  

- C (Community Participation) วิธีการจัดเวทีชุมชนในการท างานและร่วมด าเนินการ    
กับเกษตรกร ชุมชน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องแบบมีส่วนร่วม  

ประธานชี้แจงเพิ่มเติมว่า  ขอให้การท างานโดยมีส่วนร่วมของชุมชนและเกษตรกร ซึ่ง
จะต้องท าให้ชัดเจนมากยิ่งขึ น 
 - S (Specific Field Service) คือ การท างานในพื นที่แบบเฉพาะเจาะจง โดยมีเป้าหมาย
และจุดมุ่งหมายที่ชัดเจน เพื่อให้เกิดการพัฒนาที่ตรงจุดและยั่งยืน 

ประธานชี้แจงเพิ่มเติมว่า   การท างานของส านักฯ นั น ให้มองภาพ สินค้าเป็นตัวหลักใน
การท างานซ่ึงต้องมีพื นที่เป้าหมายการพัฒนาให้ชัดเจน ต้องรู้ว่าท ากับใคร ท าที่ไหน และมองภาพของ พื นที่-คน-
สินค้า   เข้าด้วยกัน  
ทั้งนี้ ได้มอบหมายให้ผู้อ านวยการส่วนทุกส่วน นักวิชาการเกษตรช านาญการพิเศษ นักวิชาการเกษตรช านาญการ    
ที่ได้เข้าร่วมรับฟังนโยบายแล้ว น ากลับไปช่วยคิดภายในส่วนของท่านด้วยว่าจะช่วยกันพัฒนาในรูปแบบในเชิง
วิชาการได้อย่างไร ซ่ึง  ผอ.ส านักฯ จะนัดประชุมส่วนทุกส่วนอีกครั งในโอกาสต่อไป 

 3. นโยบายการท างานของส านักส่งเสริมและจัดการสินค้าเกษตร ประธานให้นโยบายว่า 
3.1 ส านักฯ จะท างานด้านวิชาการเป็นหลัก  ซึ่งที่ผ่านมาท างานนโยบายค่อนข้างมาก เช่น     

การช่วยติดตามงาน ทพศ. ทีมพืชไร่ ช่วยปฏิบัติงานที่ War room ทั งนี  ในปี 2557 กรมส่งเสริมการเกษตร 
มุ่งหวังว่าส านักฯ จะช่วยกรมส่งเสริมการเกษตรทางด้านวิชาการให้มากยิ่งขึ น ซึ่งสิ่งที่ส านักฯ ควรจะต้องจัดเตรียม 
คือ การจัดท าข้อมูลสถานการณ์พืชต่าง ๆ ซึ่งรูปแบบการจัดท าให้มีข้อมูลด้าน Mapping ด้วย เพื่อใช้เป็นข้อมูล
ส าหรับผู้บริหาร และส าหรับเจ้าหน้าที่ทุกท่าน ซึ่งมโีอกาสได้เข้าประชุมต่าง ๆ ทั งนี  มอบหมายให้ กยศ. เป็น
เจ้าภาพหลักในการด าเนินการ 

3.2 การวางรากฐานสู่คนรุน่ใหม่ ส านักส่งเสริมและจัดการสินค้าเกษตร มีคนรุ่นใหม่ค่อนข้างมาก   
ซึ่งจะเป็นก าลังส าคัญของกรมส่งเสริมการเกตรในอนาคต โดยต้องการวางรากฐานในการท างานในเรื่องการเขียน
โครงการของบประมาณต่าง ๆ  โดยให้ดูจากสถานการณ์ปัจจุบัน นโยบายของกระทรวงฯ และสิ่งที่เป็นปัญหาของ
ประเทศ เพ่ือตอบสนองสถานการณ์ของประเทศได้ เพ่ือน าไปเป็นกรอบในการของบประมาณ ปี 2558 ต่อไป 

3..3  เน้นการท างานร่วมกันในส านักฯ มีดังนี้ 
-  เน้นความสามัคคี  มีความจริงใจการท างานต่อกัน ร่วมแรงร่วมใจท างานต่อกัน  เช่น       

งานวิชาการ งานที่ได้รับมอบหมายต่าง ๆ เป็นต้น 
- เน้นทีมงาน ขอให้ท างานเป็นทีม ไม่ใช่ทีมละคน 
- เน้นความโปร่งใส สามารถอธิบายได้ และตอบค าถามได้ เช่น ความดีความชอบ การจัดสรร

ทุกประเภท 
- เน้นความซ่ือสัตย์ เช่น ซื่อสัตย์กับตนเอง ซื่อสัตย์กับการท างาน ซ่ือสัตย์การบริหารจัดการ

ต่าง ๆ ซื่อสัตย์กับการบริหารจัดการงบประมาณ 
- เคารพกติกาในการท างานร่วมกัน 
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3.4 การจัดท าข้อมูล ควรมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ข้อมูลข่าวสารซึ่งกันและกัน หากแต่ละส่วน/
กลุ่มหรือเจ้าหน้าที่ไปร่วมด าเนินการกิจกรรมต่าง ๆ ควรแจ้งให้ผู้บริหารทราบด้วย เพื่อเป็นข้อมูลในการตอบ
ค าถามผู้บริหารในระดับสูงขึ นไปได ้การจัดท าข้อมูล ควรมีการจัดท าข้อมูลให้เข้าใจง่าย หากมีสถานการณ์
เคลื่อนไหวให้ Update ตลอดเวลาด้วย 

วาระท่ี 2   เรื่องเพื่อทราบ  

 2.1  รูปแบบการประชุมส านักส่งเสริมและจัดการสินค้าเกษตร 
  ประธานแจ้งว่า ส านักฯ ได้จัดรูปแบบการประชุมของส านักฯ ประจ าปี 2557 ไว้ดังนี  

2.1.1 การประชุม Morning Talk ก าหนดจัดประชุมทุกพฤหัสบดี เวลา 8.00-10.0 น.     
โดยเชิญ ผอ.ส่วนทุกส่วน และหัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป เข้าร่วมประชุม  

2.1.2 การประชุมประจ าเดือน  
1) จัดประชุมทุกต้นเดือน โดยเชิญเฉพาะ ผอ.ส่วน/ผอ.กลุ่ม/หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป 

เข้าร่วมประชุม 
2) จัดประชุมเดือนเว้นเดือน โดยเชิญ ผอ.ส่วน/ผอ.กลุ่ม/หัวหน้าฝ่าย/เจ้าหน้าที่ทุกคน   

เข้าร่วมประชุม 
2.1.3 การจัดประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการประจ าปีของส านักฯ ก าหนดการสัมมนาประมาณ

เดือนกันยายน 2557 
มติที่ประชุม รับทราบ มอบหมายฝ่ายบริหารทั่วไป แจ้งแผนการปฏิบัติงานให้ทุกท่านทราบด้วย ทั งนี  การขอ
อนุมัติไปราชการในช่วงดังกล่าว ขอให้เลี่ยงวันที่ส านักฯ มีแผนการประชุมด้วย  

2.2  การด าเนินกิจกรรม 5 ส ของส านักส่งเสริมและจัดการสินค้าเกษตร 
 ประธานแจ้งว่า การท ากิจกรรม 5 ส เป็นนโบบายของอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ซึ่งเป็นเรื่อง

สิ่งแวดล้อมขององค์กร เป็นกติกาในการท างานร่วมกัน ซึ่งก าหนดให้มรีายงานทุก 3 เดือน ซึ่งขณะนี ทางส านักฯ 
ได้แต่งตั งคณะท างานเรียบร้อยแล้ว  

  หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป รายงานเพ่ิมเติมว่า ส านักฯ ได้มีค าสั่ง ที่ 17/2556 ลงวันที่ 19 
ธันวาคม 2556 เรื่องแต่งตั งคณะกรรมการด าเนินการกิจกรรม 5 ส ประกอบด้วย 

1. คณะผู้ปฏิบัติ 
2. คณะผู้ควบคุม 
3. คณะผู้ตรวจประเมิน  

ทั งนี  จะต้องรายงานตามแบบรายงาน 3 เดือน/ครั ง ครั งที่ 1 ก าหนดรายงานวันที่ 28 มกราคม 2556 
มติที่ประชุม รับทราบ ประธานมอบหมายให้ฝ่ายบริหารทั่วไป ใช้แบบรายงานที่กรอกง่าย สะดวก รวดเร็ว 

  2.2.1 การตรวจสอบพัสดุประจ าปี 2556 หัวหน้าฝ่ายบรหิารทั่วไป แจ้งว่าขณะนี ส านักฯ ได้
แต่งตั งเจ้าหน้าที่ตรวจสอบพัสดุ ประจ าปี 2556 ของส านักฯ เรียบร้อยแล้ว ทั งนี  ได้แจ้งผู้เกี่ยวข้องทราบและถือ
ปฏิบัติ และรายงานผลการตรวจสอบพัสดุประจ าปี 2556 เสนอกรมส่งเสริมการเกษตรต่อไป  
มติที่ประชุม รับทราบ ประธานมอบหมายให้ฝ่ายบริหารทั่วไป จัดท าแบบฟอร์มเพ่ือให้ทุกส่วนแยกประเภท
ครุภัณฑ์แต่ละประเภท ว่ามีพัสดุใดช ารุด เสื่อมสภาพ ต้องการจ าหน่าย เพ่ือให้ฝ่ายบริหารทั่วไปและกรรมการจะได้
ด าเนินการได้สะดวกและรวดเร็วมากยิ่งขึ น 
  2.2.2 การด าเนินการด้านเอกสาร ขณะนี มีเอกสารประชาสัมพันธ์ของแต่ละส่วนที่ไม่ใช้
ค่อนข้างมาก ซึ่งสามารถจัดส่งให้เขต/จังหวัด เพ่ือใช้ประโยชน์ต่อไป 
มติที่ประชุม รับทราบ และมอบหมายให้แต่ละส่วนตรวจสอบเอกสารของแต่ละส่วนที่สามารถให้จังหวัด
น าไปใช้ประโยชน์ได้ โดยจัดท าบัญชีจัดสรร และแบ่งสายไปจัดส่งในคราวเดียวกัน 
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2.2.3 การย้ายห้องปฏิบัติงานของส่วนส่งเสริมการผลิตพืชหลังนา ขณะนี กรมฯ ได้ย้าย        
กองพัฒนาพื นที่เฉพาะ มาใช้พื นที่ชั น 2 ของอาคารส่งเสริมการเกษตรเบญจสิริกิติ์ โดยให้ส่วนส่งเสริมการผลิตพืช
หลังนา ย้ายมาชั น 4 ห้อง 414 ซึ่งขณะนี ได้ด าเนินการเรียบร้อยแล้ว 

2.2.4 การก าจัดหนูภายในอาคารส่งเสริมการเกษตรเบญจสิริกิติ์  
 นายวิเศษศักดิ์  ศรีสุริยะธาดา แจ้งว่า ขณะนี ในอาคารมีหนูเยอะมาก ควรจะมีมาตรการ

ก าจัดหนู โดยการอุดช่องรูหนู โดยใช้วิธีการปิดกั นทางขึ นลงของหนูทางท่อและทางช่องแอร์   
มตทิี่ประชุม  รับทราบ ประธานแจ้งว่า  ควรจะมีการจัดท าทั งตึก ซึ่งจะร่วมมือกับ สพท/กวพ. โดยจัดท าไป   
พร้อมๆ กัน หากไม่มีการตอบรับจะด าเนินการมาปรึกษาหารือภายในส านักฯ ถึงแนวทางอีกครั งหนึ่ง  

2.2.5 การปรับปรุงห้องอาหารภายในอาคารเบญจสิริกิติ์ ประธานแจ้งว่า ควรจะจัดท า
ห้องอาหารให้มีระบบและถูกสุขลักษณะมากยิ่งขึ น  

2.2.6 ห้องสมุด ประธานแจ้งว่ากรมส่งเสริมการเกษตร จะมีการปรับปรุงห้องสมุดให้มีหนังสือ
ใหม่ ๆ และผู้บริหารมีนโยบายย้ายห้องสมุดไปอยู่ที่เหมาะสมและสะดวกต่อผู้ใช้บริการ เนื่องจากห้องสมุดเดิมอยู่
ในมุมอับ หากมีการย้ายห้องสมุดแล้ว ห้องสมุดเดิมก็อาจจะจดัท าเป็นห้องประชุมใหญ่ของอาคารเบญจสิริกิติ์ต่อไป  

มติที่ประชุม     รับทราบ 

2.3 คณะท างานต่าง ๆ ของส านักฯ 
  ประธานแจ้งว่า ให้แต่ละคณะได้เสนอข้อคิดเห็นรูปแบบการแต่งตั งคณะท างานชุดต่าง ๆ ว่า      

มีความคิดเห็นอย่างไร เพ่ือให้การท างานต่อเนื่องและตอบตัวชี วัดของส านักฯ ด้วย ที่ประชุมได้แสดงความคิดเห็น
กันอย่างกว้างขวาง ทั งการสมัคร และคัดเลือกประธานจากผู้สมัคร สรุปคือ ข้อเสียของการสมัครคือ มีคนกลุ่มน้อย 
ไม่กระจายให้ทั่วถึง 

มติที่ประชุม  รับทราบ ประธานขอไปหารือใน Morning Talk กับท่ีประชุม ผอ.ส่วน อีกครั ง โดยมอบหมาย ดังนี  
                 1. มอบหมายนางอัจฉรา  อุทโยภาศ เป็นประธานคณะท างานควบคุมภายใน 
  2. รายงานการเงิน (การใช้จ่าย/การจัดซื อจัดจ้าง/การส่งใบส าคัญชดใช้เงินยืม) มอบหมายฝ่าย
บริหารทั่วไปด าเนินการ 
  3. มอบหมายให้ กระจายคณะท างานไปยังส่วนต่าง ๆ โดยแต่ละส่วนรับผิดชอบตัวชี วัด           
โดยมอบหมายให้ประธานและเลขานุการคณะท างาน อยู่ในส่วนเดียวกัน           
  4. มีการหมุนเวียนกันเป็นคณะท างานแต่ละส่วน โดยให้ส่วนเป็นตัวขับเคลื่อนของคณะท างานต่าง ๆ 

 2.4 การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT)  
 นายอภิรักษ์  หลักชัยกุล  ประธานคณะท างาน แจ้งว่าได้เข้าร่วมประชุมคณะท างาน
ประชาสัมพันธ์ของกรมการส่งเสริมการเกษตร โดยมี รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ฝ่ายส่งเสริมและฝึกอบรม
เป็นประธาน เมื่อวันที่ 3 มกราคม 2557 ซึ่งประธานได้แจ้งว่า ในปีนี  อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตรได้ให้
ความส าคัญการประชาสัมพันธ์ค่อนข้างมาก ซึ่งจะด าเนินการในเชิงรุก โดยให้มีแผนการประชาสัมพันธ์ และจะจัด
ให้มีการแถลงข่าวอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั ง โดยอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร โดยให้จัดท าแผนการประชาสัมพันธ์ 
ดังนี  

- แผนงานโครงการปกติ 
- ข่าวสารวิชาการ เป็นความรู้วิชาการตามระยะเวลา การเตือนภัยเพื่อแจ้งให้เกษตรกร ทราบ    

โดยจัดท าปฏิทินความรู้วิชาการตามระยะเวลา เป็นข่าวแจ้งเตือน 
ทั้งนี้ ให้จัดส่งข้อมูลให้นายอภิรักษ์  หลักชัยกุล ภายในวันที่ 8 มกราคม 2557  
คณะท างานประชาสัมพันธ์กรมฯ ได้ก าหนดการสัมนา ในวันที่ 22-24 มกราคม 2557 ที่จังหวัดสุพรรณบุรี 
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มติที่ประชุม รับทราบ มอบหมายให้นักวิชาการทุกท่านจัดท าปฏิทินข่าวในพืชที่จะประชาสัมพันธ์ ข้อมูล    
การเตือนภัย การดูแล เกษตรกรต้องเตรียมตัวอย่างไร ทั งนี  ควรหาข้อมูลเพ่ิมเติมในการเตือนภัย ต้องการให้หา
ข้อมูลปัจจุบัน 

วาระท่ี 3   เรื่องอ่ืน ๆ  
 3.1  เชิญร่วมรับฟังการบรรยายธรรม 
 นายเศรษฐพงศ์  เลขะวัฒนะ แจ้งว่า กรมส่งเสริมการเกษตรเชิญท่านร่วมฟัง ธรรมบรรยาย 
โดย พระปลัดชัชวาล ชินสโภ วัดพระธรรมจักร ศูนย์กลางการศึกษาวิปัสสนาธุระพุทธวิหาร จ.นครนายก เรื่อง 
หลักสูตรดับทุกข์ที่แท้พิสูจน์อย่างไร ในวันพฤหัสบดีที่ 9 มกราคม 2557 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมกรม 
ชั น 5  

3.2 ประธานแจ้งว่า มอบหมายให้คณะท างานพัฒนาบุคลากร หรือ คณะท างาน KM ไดเ้ชิญ           
ดร.เศรษฐพงศ์  เลขะวัฒนะ บรรยายให้นักวิชาการทุกท่านฟัง เรื่อง ธรรมะกับความเป็นนักวิชาการเกษตร 

3.3 การจ้างพนักงานขับรถยนต์ เนื่องจากขณะนี พนักงานขับรถยนต์มีไม่เพียงพอ ซึ่งส านักฯ จะจ้าง 
นายเกษม สุนทร เป็นพนักงานจ้างเหมา โดยมอบหมายให้ขับรถยนต์ราชการให้กับ ผอ.ส านักฯ ทั งนี  หากส่วนใด  
มีงบประมาณพิเศษ เช่น โครงการที่ได้รับงบประมาณจากกองทุน FTA  War room หรืองบประมาณอ่ืนๆ ที่
สามารถใช้งบประมาณมาจ้างพนักงานขับรถยนต์ได้ควรด าเนินการจ้างอีกอย่างน้อย 1 คน เพ่ือให้เพียงพอต่อ  
การปฏิบัติงานของส านักฯ  

3.4 ขณะนี  War room มีข้าราชการมาช่วยราชการจากจังหวัดขอนแก่น 1 ราย คือ              
นางสาวพรรณนาภา  ปรัชญาศิริ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการพิเศษ จากส านักงานเกษตร       
จังหวัดขอนแก่น    

3.5  แนวทางการด าเนินการในปีนี  มอบหมายให้ ผอ.ส่วนจัดเตรียมแผนงานโครงการ เพ่ือน าเสนอ    
ซึ่งจะได้มอบหมายให้ นางสาววรนุช  ชื่นพันธุ์ ไปประสานงานเพื่อนัดหมาย วัน เวลา ต่อไป 

มติที่ประชุม รับทราบ 
 
วาระท่ี 4   เรื่องอ่ืน 
  เลิกประชุมเวลา 12.00 น. 
                  
 

  
 (นางสาวชนัญชิดา  อนันต์ถาวร) 

                ผู้จดรายงานการประชุม  
                
 
 

(นางสมัย บุรีเทศ) 
                          ผู้ตรวจรายงานการประชุม 


