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รายงานการประชุมส านักส่งเสริมและจัดการสินค้าเกษตร 
ครั้งที ่2/2557  

วันที่  4  กุมภาพันธ์  2557 เวลา 13.00 น.                                
ณ ห้องประชุม 1 ส านักส่งเสริมและจัดการสินค้าเกษตร 

------------------------------ 
ผู้มาประชุม 
 1. นายไพรัช  หวังดี   รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ฝ่ายวิชาการ 
 2. นางอรสา  ดิสถาพร  ผู้อ านวยการส านักส่งเสริมและจัดการสินค้าเกษตร 

3. นายวิเศษศักดิ์  ศรีสุริยะธาดา ผู้อ านวยการส่วนส่งเสริมการผลิตพืชหลังนา  
4. นายไกวัล  กล้าแข็ง   ผู้อ านวยการส่วนส่งเสริมการผลิตพืชไร่ 
5. นางอัมพา  ว่องวิชชกร  ผู้อ านวยการส่วนส่งเสริมสินค้าเกษตร 
6. นายเศรษฐพงศ์  เลขะะวัฒนะ ผู้อ านวยการส่วนส่งเสริมการผลิตไม้ดอก ไม้ประดับ  

และพืชสมุนไพร 
7. นายทวีพงศ์  สุวรรณโร  ผู้อ านวยการกลุ่มส่งเสริมการผลิตไม้ดอกไม้ประดับ  
8. นางสาวจิราภา  จอมไธสง  ผู้อ านวยการกลุ่มส่งเสริมการผลิตผัก 
9. นางภัสรา  ชวประดิษฐ์  นักวิชาการเกษตรช านาญการพิเศษรักษาการแทน  

ผอ.กลุ่มส่งเสริมการผลิตพืชสมุนไพร 
 10. นายสุเทพ  โสมภีร ์ ผู้อ านวยการกลุ่มส่งเสริมการผลิตไม้ผล 
 11. นางอรวรรณ  วิชัยลักษณ์  ผู้อ านวยการกลุ่มส่งเสริมการผลิตไม้ยืนต้น 
 12. นางศรีสุดา  เตชะสาน  ผู้อ านวยการกลุ่มส่งเสริมการผลิตพืชน  ามันและพืชตระกูลถั่ว 

13. นางวิลาวัลย์  วงษ์เกษม  ผู้อ านวยการกลุ่มส่งเสริมการผลิตพืชเส้นใยและพืชหัว 
14. นางอัจฉรา  อุทโยภาศ  รักษาการแทน ผอ.กลุ่มส่งเสริมการผลิตพืชไร่อุตสาหกรรม 
15. นางมาลินี  ยุวนานนท์  ผู้อ านวยการกลุ่มส่งเสริมการผลิตยางพาราและปาล์มน  ามัน 

 16. นางสมัย บุรีเทศ   หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป 
ผู้เข้าร่วมประชุม 

1. นางสาววัลภา  ปันต๊ะ  นักวิชาการเกษตรช านาญการ 
2. นางกัลญา  ทรรศนสฤษดิ์  นักวิชาการเกษตรช านาญการ 
3. นางสาวทัศนา  คิดสร้าง  นักวิชาการเกษตรช านาญการ 
4. นางสาวชนัญชิดา  อนันต์ถาวร เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 

ผู้ไม่มาประชุม  
1. นางสุนิสา  ประไพตระกูล ผู้อ านวยการกลุ่มบริหารจัดการงานส่งเสริมสินค้าเกษตร    

(ติดราชการ) 
 2. นายสมบัติ  ทรงโฉม   ผู้อ านวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการจัดการสินค้าเกษตร 
      (ติดราชการ) 

 3. นางอัจนา  ช านาญศิลป์ ผู้อ านวยการกลุ่มส่งเสริมการเลี ยงผึ งและแมลงเศรษฐกิจ   
(ติดราชการ) 

ผอ.ส่วน/ผอ.กลุ่ม ก่อน เนื่องจากเวลามีน้อย ซึ่งท่านรั 
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วาระท่ี 1   เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

1. แต่งตั้งข้าราชการไปปฏิบัติหน้าที่ 
ประธานแจ้งว่า กรมฯ ได้พิจารณาแต่งตั งนายมนู  โป้สมบูรณ์ ต าแหน่งผู้อ านวยการส่วน 

(นักวิชาการเกษตรช านาญการพิเศษ) ส่วนส่งเสริมการผลิตไม้ผล ไม้ยืนต้น และยางพารา ปฏิบัติหน้าที่ในต าแหน่ง
ผู้เชี่ยวชาญด้านส่งเสริมและจัดการการผลิตไม้ผล ไม้ยืนต้นและยางพารา (นักวิชาการเกษตรเชี่ยวชาญ) อีกหน้าที่
หนึ่ง และนายเศรษฐพงศ์ เลขะวัฒนะ ต าแหน่งผู้อ านวยการส่วน (นักวิชาการช านาญการพิเศษ) ส่วนส่งเสริมการ
ผลิตผัก ไม้ดอก ไม้ประดับและพืชสมุนไพร ปฏิบัติหน้าที่ในต าแหน่งผู้เชี่ยวชาญด้านส่งเสริมและจัดการการผลิต
พืชผัก ไม้ดอก ไม้ประดับและพืชสมุนไพร (นักวิชาการเชี่ยวชาญ) อีกหน้าที่หนึ่ง ตามค าสั่งกรมส่งเสริมการเกษตร 
ที่ 65/2557 ลงวันที่ 24 มกราคม 2557  

2. ค าสั่งย้ายข้าราชการ   
กรมฯ ได้พิจารณาย้ายนางสาวจารุณี ดอนไพรเพ็ชร ต าแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน      

ไปด ารงต าแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน ฝ่ายบริหารทั่วไป จังหวัดนครปฐม ตามค าสั่งที่ 92/2557 ลงวันที่ 
3 กุมภาพันธ์ 2557 ซึ่งให้เดินทางไปปฏิบัติราชการที่สังกัดใหม่ ในวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2557 แต่ไดข้อให้อยู่
ช่วยปฏิบัติงานต่อถึงสิ นเดือนกุมภาพันธ์ 2557  

3. ค าสั่งมอบอ านาจ 
กรมส่งเสริมการเกษตรมอบหมายให้กองการเจ้าหน้าที่ปรับปรุงค าสั่งมอบอ านาจและมอบหมาย

ให้รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ตามค าสั่งกรมส่งเสริม
การเกษตร ที่ 66/2557 ลงวันที่ 24 มกราคม 2557 ดังนี   

1. นายน าชัย  พรหมมีชัย  รองอธิบดี รับผิดชอบและปฏิบัติหน้าที่รองอธิบดีกรมส่งเสริม
การเกษตร ฝ่ายบริหาร 

2. นายไพรัช  หวังดี รองอธิบดี รับผิดชอบและปฏิบัติหน้าที่รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร 
ฝ่ายวิชาการ 

3. นายสุรพล  จารุพงศ์ รองอธิบดี รับผิดชอบและปฏิบัติหน้าที่รองอธิบดีกรมส่งเสริมการ     
ฝ่ายส่งเสริมและฝึกอบรม 
โดยให้มีอ านาจหน้าที่ ตามค าสั่ง ที่ 67/2557 ลงวันที่ 24 มกราคม 2557 
ทั งนี  รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ฝ่ายวิชาการ รับผิดชอบส านักส่งเสริมและจัดการสินค้าเกษตร และก ากับ
ดูแล หน่วยงานดังต่อไปนี  

1) กองวิจัยและพัฒนางานส่งเสริมการเกษตร 
2) ส านักส่งเสริมและจัดการสินค้าเกษตร 
3) ส านักพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตร 
4) ส านักส่งเสริมและพัฒนาการเขตท่ี 2,5,8 
5) จังหวัดในเขตตรวจราชการที่ 3,4,5,6,7,8 
6) โครงการและงานอ่ืนๆ  ที่อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตรมอบหมาย 

ทั งนี  มีการปรับเปลี่ยน คือ ศูนย์สารสนเทศ มอบหมาย รองอธิบดี ฝ่ายบริหาร เป็นผู้รับผิดชอบ 

วาระท่ี 2  เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
    ส านักฯ ได้แจ้งเวียนรายงานการประชุมให้ส่วนทุกส่วนทราบ และขึ นเว็บไซต์ของส านักฯ เรียบร้อยแล้ว 
หากมีข้อแก้ไขให้แจ้ง ฝ่ายบริหารทั่วไป และมีข้อแก้ไข ดังนี  

1. แก้ไขหน้า 2 เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ ข้อ 2 แก้ไขเดือนการเข้าร่วมสัมมนาจากเดือน 
มกราคม 2557 เป็นเดือนธันวาคม 2556  
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2. เพ่ิมเติมรายงานประชุม การเก็บเงินสวัสดิการของส านักฯ ซึ่งไม่มีในรายงานการประชุม โดยมี
รายละเอียดดังนี  

ประธานแจ้งว่า ส านักฯ จะเก็บเงินสวัสดิการเพื่อใช้เป็นสวัสดิการกับเจ้าหน้าที่ส านักฯ ทุกท่าน  
โดยจะด าเนินการจัดเก็บ ดังนี  

1) ผอ.ส านักฯ  จ านวน 500 บาท 
2) ผู้เชี่ยวชาญ  จ านวน 500 บาท 
3) ช านาญการพิเศษ จ านวน 200 บาท 
4) ช านาญการ  จ านวน 100 บาท 
5) ปฏิบัติการ  จ านวน    50 บาท 
6) ลูกจ้างประจ า จ านวน    50 บาท 

มติที่ประชุม รับทราบ ทั งนี  จะเริ่มด าเนินการเก็บเงินดังกล่าว สิ นเดือนมกราคม 2557 ซึ่งวงเงินที่จะเก็บได้
แต่ละเดือนประมาณ 8,300 บาท 

3. หากมีการแก้ไขรายงานการประชุมเพ่ิมเติม ขอให้แจ้ง ฝบร. ภายในวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2557  

วาระท่ี 3  เรื่องสืบเนื่อง 
3.1 การเก็บเงินสวัสดิการส านักฯ  

ประธาน ตามมติที่ประชุมครั งที่แล้ว ได้ก าหนดให้มีการจัดตั งกองทุนสวัสดิการส านักฯ ขณะนี 
ด าเนินการไปอย่างไรบ้าง 

ที่ประชุมแจ้งว่า ขณะนี ยังไม่ไดด้ าเนินการ และยังไม่มีการแจ้งข้อก าหนดหลักเกณฑ์  ซึ่งจะต้องมี
คณะกรรมการรับผิดชอบดูแล ซึ่งยังไม่ได้แต่งตั งคณะกรรมการ และขอให้ส่งตัวแทนส่วนละ 1 คน เป็นกรรมการที่
จะดูแล เพ่ือร่วมกันก าหนดแนวทางและหลักเกณฑ์ ดังนี    

1) ตัวแทน สพร. มอบหมาย นางวิลาวัลย์  วงษ์เกษม 
2) ตัวแทน สมย มอบหมาย น.ส.สุริวัสรา  รัตนรักษ์ติยา   
3) ตัวแทน สผส. มอบหมาย นางภัสรา  ชวประดิษฐ์ 
4) ตัวแทน สสก. มอบหมาย นางอัจนา  ช านาญศิลป์ 
5) ตัวแทน สพน. มอบหมาย นายสมเกียรติ  แจ่มฟ้า 
6) ตัวแทน ฝบร. มอบหมาย นางสมัย  บุรีเทศ และนางสาวพัชรี  กมลสัตย์ 

มติที่ประชุม รับทราบ มอบหมายให้ตัวแทนส่วน/ฝ่าย ยกร่างหลักเกณฑ์ เพื่อแจ้งเวียนให้เจ้าหน้าที่ทุกคน    
ในส านักฯ ทราบต่อไป โดยให้นางภัสรา  ชวประดิษฐ์ เป็นประธาน และควรเร่งรัดด าเนินการให้แล้วเสร็จต่อไป   

3.2  การปรับปรุงค าสั่งแต่งตั้งคณะท างานสนับสนุนการด าเนินงานของส านักฯ 
หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป แจ้งว่า ขณะนี  อยู่ระหว่างการจัดรวบรวมรายชื่อจากส่วนทุกส่วนที่

เป็นคณะท างาน เพ่ือจัดท าเป็นค าสั่งแต่งตั งคณะท างาน ปี 2557 ต่อไป 
มติที่ประชุม รับทราบ และเร่งรัดด าเนินการให้แล้วเสร็จ 

วาระท่ี 4  เรื่องเพื่อทราบ  
 ประธาน การด าเนินของ สสจ. ได้แต่งตั งคณะท างานสนับสนุนการปฏิบัติงาน โดยอยู่ระหว่างการ
ปรับปรุงค าสั่งคณะท างานชุดใหม่ ทั งนี  ให้คณะท างานชุดเก่า สรุปรายงานผลการด าเนินงานต่าง ๆ ให้แล้วเสร็จด้วย 

4.1  การควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง 
มอบหมายให้คณะท างานชุดใหม่ ด าเนินการต่อเนื่องจากคณะท างานชุดเก่า  
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4.2  รายงานการเงิน (การใช้จ่าย/การจัดซื้อจัดจ้าง/การส่งใบส าคัญชดใช้เงินยืม) 
นางสมัย  บุรีเทศ  หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป รายงานการใช้จ่ายงบประมาณของส านักฯ ตัด

ยอดวันที่ 31 มกราคม 2557 รับเงินมาทั งหมด 21 ล้าน ใช้ไป 14 % และได้รายงานจากการเข้าประชุม
คณะกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณ ประจ าปี พ.ศ. 2557 แจ้งมาตรการเร่งรัดติดตามการใช้
จ่ายเงินงบประมาณ พ.ศ. 2557 กรมส่งเสริมการเกษตร (รายละเอียดดังเอกสารแนบ) 
 4.3  การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ 

มอบหมายให้คณะท างานชุดใหม่ ด าเนินการต่อเนื่องจากคณะท างานชุดเก่า  
 4.4 การจัดการความรู้ภายในหน่วยงาน (KM) 

มอบหมายให้คณะท างานชุดใหม่ ด าเนินการต่อเนื่องจากคณะท างานชุดเก่า  
 4.5  การพัฒนาบุคลากรในหน่วยงาน (HR) 
  ประธาน ส านักส่งเสริมและจัดการสินค้าเกษตร เป็นผู้น าทางด้าน Community สิ่งที่จะ
ด าเนินการคือน านโยบาย MRCF มาสู่การปฏิบัติจริง จึงจัดท าโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการการจัดการสินค้า
เกษตร  และเป็นการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจให้เจ้าหน้าที่ ฝึกทักษะ โดยมีบุคคลเป้าหมายนักวิชาการเกษตร 
จ านวน 80 คน  จะด าเนินการ ระหว่างวันที่ 12-13 กุมภาพันธ์ 2557  ณ ห้องประชุมกรมส่งเสริมการเกษตร 
ชั น 5 อาคาร 1 โดยได้เชิญวิทยากรจากภายนอก ผู้อ านวยการเทคโนโลยีการส ารวจและท าแผนที่ กรมพัฒนาที่ดิน 
(รายละเอียดตามก าหนดการสัมมนาแนบ) 

วาระท่ี 5  เรื่องเพื่อพิจารณา 
 5.1  การปฏิบัติงานในช่วงสถานการณ์ชุมนุม 
  ประธาน กรมฯ จัดประชุมเตรียมความพร้อมการปฏิบัติราชการปกติ โดยขอความร่วมมือ
ผู้บังคับบัญชาสอดส่องดูแลผู้ใต้บังคับบัญชาที่ใส่ชุดข้าราชการเข้าร่วมชุมนุม อาจจะเป็นการผิดวินัย หรือไม่วางตัว
เป็นกลาง ให้ใช้ ICT ในการติดต่อสื่อสาร หลีกเลี่ยงการเดินทางไปต่างประเทศเพ่ือให้สามารถติดต่อสื่อสารกับ
หัวหน้าส่วนราชการได้ โดยมอบหมายให้ นายวิเศษศักดิ์  ศรีสุริยะธาดา เข้าร่วมประชุม และรายงานสรุปผลการ
ประชุมเตรียมความพร้อมการปฏิบัติราชการปกติ เมื่อวันอังคาร ที่ 28 มกราคม 2557 ดังนี  

1. ขอให้หน่วยงานกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่ปฏิบัติงานในพื นที่เกษตรกลางบางเขน จัดเวร
ยามเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยร่วมกับทีม ศรส. และต ารวจ พร้อมให้แจ้งรายชื่อเจ้าหน้าที่อยู่รักษาความ
ปลอดภัยให้ ศรส.ทราบ 

2. ขอให้ก าหนดจุดวางก าลังเจ้าหน้าที่ของ ศรส. ทั งหมด 5 จุด ๆ ละ 50 คน โดยจะมีการ
ประชุมหารือเพ่ือซักซ้อมการวางจุดก าลังของเจ้าหน้าที่ ในวันที่ 28 มกราคม 2557 เวลา 16.00 น. โดยผูช้่วย
ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (นายสุรพงษ์ เจียสกุล) จะมาเข้ามาประชุมด้วย 

3. ศรส. จะขอก าลังเจ้าหน้าที่จากกรมอุทยานฯ จ านวน 250 คน เพื่อประจ าตามจุดที่ก าหนด 
ทั งนี  หน่วยงานที่อยู่บริเวณใกล้เคียงกับจุดที่ก าหนดไว้ ให้จัดเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยไปร่วมด้วย แต่ส าหรับ
พื นที่ กรมฯ ไม่มีจุดที่เจ้าหน้าที่ของ ศรส. จะมาปฏิบัติงาน 

4. การมาปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ให้ ผอ.ส านักฯ /ผอ.กอง/ผอ.ส่วน/หัวหน้าฝ่าย มาปฏิบัติงาน
ตามปกติ ส่วนเจ้าหน้าที่ขึ นอยู่กับดุลยพินิจของผู้บังคับบัญชา โดยขอให้ปฏิบัติจนถึงวันที่ 31 มกราคม 2557 
หลังจากนั นให้เจ้าหน้าที่มาปฏิบัติงานตามปกติ โดยจะเริ่มปฏิบัติงานตามปกติในวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2557 

มติที่ประชุม รับทราบ 
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5.2  งานประชาสัมพันธ์กรมส่งเสริมการเกษตร 
ประธานแจ้งว่า จากการเข้าร่วมประชุม Morning Talk เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2557 อธิบดี

กรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธาน มีประเด็น ดังนี  
1. ให้นักวิชาการเกษตรทุกคนเขียนข่าวเมื่อท างานส าเร็จแล้วทุกครั ง เพ่ือประชาสัมพันธ์งาน 
2. ให้ส านักส่งเสริมและจัดการสินค้าเกษตร จัดเวทีหาทางพัฒนาสินค้าเกษตร โดยเชิญ

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาร่วมประชุม 
3. มีการยกเลิกร้านขายอาหารที่อาคารส่งเสริมการเกษตรเบญจสิริกิติ์ โดยกรมฯ จะให้มีการจัด

ร้านอาหารที่ปั้มน  ามันบางจาก 
4. ให้กอง/ส านัก ใดท่ีจะพัฒนาโกดังปุ๋ย สามารถเสนอโครงการให้กรมฯ พิจารณา 
5. ส านักส่งเสริมและจัดการสินค้าเกษตร ต้องประชุมคุยกัน (ประเด็นค าแนะน าเดิม ๆ เก่าแล้ว

ให้ปรับปรุงใหม่ เรื่องการเตือนภัยต่าง ๆ ) 
6. โครงการยางพารา จ่ายเงินแล้วกี่ราย/กี่บาท ต้องจ่ายทั งหมดกี่ราย/กี่บาท 
7. โครงการข้าว จ่ายเงินแล้วกี่ราย/กี่บาท ต้องจ่ายทั งหมดก่ีราย/กี่บาท 

มติที่ประชุม รับทราบ ส าหรับประเด็นข่าวประชาสัมพันธ์ เช่น การจัดงาน เผยแพร่ ข่าวเตือนภัย ได้ตกลงให้
แต่ละส่วน เขียนข่าวสัปดาห์ละ 1 เรื่อง โดยรวบรวมส่งคุณอภิรักษ์ หลักชัยกุล ทุกวันพุธ เพ่ือรวมส่งส านักฯ  

5.3  โครงสร้างส านักส่งเสริมและจัดการสินค้าเกษตร 
  ประธาน ส านักฯ มอบหมายให้ ผอ.วิเศษศักดิ์  ศรีสุริยะธาดา และนางสุนิสา  ประไพตระกูล     
เข้าร่วมประชุมจัดท าโครงสร้างกรมฯ มีรองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ฝ่ายบริหาร เป็นประธาน ซึ่งที่ประชุม
สรุปประเด็นที่เก่ียวข้องกับ สสจ. ดังนี   
  1. ที่ประชุมมีการเสนอว่าไม่ควรใช้ชิ่อกลุ่มข้าว แต่ รธส.วก เห็นด้วยกับการใช้ชื่อกลุ่มข้าว
เพราะว่า กรมฯ ได้ท างานด้านข้าวจริง 

2. ที่ประชุมมีการตั งข้อสังเกตว่า สสจ. มโีครงสร้างเป็นกลุ่มพืชผสมกับกลุ่มกิจกรรม         
(ตลาดโลจิสติกส์ คุณภาพมาตรฐาน) 
ทั งนี   รธส.วก. ได้ขอหารือกับ ผอ.สสจ ว่าจะมีการปรับกันอย่างไร และที่ประชุมได้วิภาควิจารย์กันอย่างกว้างขวาง 
ว่า ส านักฯ มีทั ง Community และ Function รวมทั งหมด 13 กลุ่ม (รายละเอียดดังเอกสารแนบ) 

มติที่ประชุม รับทราบ และมอบหมาย ส่วนส่งเสริมสินค้าเกษตร ด าเนินการและน ามาหารือ ผอ. สสจ. ดังนี  
1.  โครงสร้างกลุ่มโลจิสติกส์  มอบหมายนางสาววัลภา  ปันต๊ะ น าไปหารือทีมงาน รวบรวม

ประเด็นและเขียนกรอบและขอบเขตการท างานใหม่ให้ชัดเจน โดยจัดท าในลักษณะการน าโลจิสติกส์มาสนับสนุน 
Community ให้ครอบคลุม  

2.  โครงสร้างกลุ่มการตลาด ให้ด าเนินการสนับสนุนการท างานของ Community ในลักษณะ
การพยากรณ์ไปล่วงหน้า เฝ้าระวังให้เจ้าของ Community โดยมีเนื อหาให้เชื่อมโยงกัน 

3. การจัดคนลงกลุ่ม ให้ ผอ.ส่วน พิจารณาดูจ านวนคนที่อยู่เป็นหลัก ผู้รับผิดชอบรายสินค้า
เป็นหลัก ซึ่งขณะนี  ผอ.สสจ. ได้ด าเนินการจัดในเบื องต้นไว้เรียบร้อยแล้ว  
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 5.4  นโยบายจาก รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ฝ่ายวิชาการ 
 ประธาน กล่าวต้อนรับ นายไพรัช  หวังดี รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ฝ่ายวิชาการ ที่ให้
เกียรติ มามอบนโยบายการปฏิบัติงานของส านักฯ ในปี 2557 และมอบหมายให้ ผอ.ส่วนทุกส่วน น าเสนองานที่
ด าเนินงานตามโครงการ ปี 2557 ในรูปแบบ Powerpoint (รายละเอียดดังเอกสารแนบ) 

1) นโยบายของ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ฝ่ายวิชาการ  
1. รธส.วก ให้นโยบายว่า ประเด็นการหารือ ทิศทางควรเป็นอย่างไร เทคโนโลยีน าไปสู่

ทิศทางควรด าเนินการอย่างไร ขณะนี  ส่วนกลาง จะเชื่อมโยงงานจังหวัดได้อย่างไร หากเรามีทิศทางที่ชัดเจนแล้ว 
น่าจะมีเวทีระดับเขต เพ่ือให้ เขตและส่วนกลางจัดท าแผนระดับเขต ที่จะไปเปลี่ยนแปลงเกษตรกรในจังหวัด แปลง
แผนเขตเป็นตัวโครงการ เพ่ือน าตัวโครงการไปเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ ระดับ จังหวัด และในระดับอ าเภอ น าไป
เชื่อมไป อบต.  

2.  ส าหรับสว่นกลาง ทิศทางและเทคโนโลยี เช่น ถั่วเหลือง มีแนวทางที่ชัดเจน ส าหรับ
เทคโนโลยี ยกตัวอย่าง เช่น 5 ต. 5 ตัน ของมันส าปะหลัง การด าเนินการค่อนข้างชัดเจน  

3.  รธส.วก แจ้งว่า ท่านอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ต้องการเห็น สสจ. เป็นผู้น าทางด้าน 
Community ของกรมส่งเสริมการเกษตร  

4.  ในการท างานต้องการให้มีการถ่ายทอดรุ่นพ่ีสู่รุ่นน้องด้วย ซึ่งมีน้อง ๆ ที่จังหวัดที่ขาด
ความรู้อีกเยอะ 

วาระท่ี 6  เรื่องอ่ืน ๆ  

 6.1  ผู้ตรวจเวรรักษาความปลอดภัย 
   กรมส่งเสริมการเกษตร ได้มีค าสั่ง ที่ 80/2557 ลงวันที่ 30 มกราคม 2557 แต่งตั งให้
ข้าราชการผู้มีรายชื่อตามบัญชีแนบค าสั่งท้ายท าหน้าที่ตรวจการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ณ 
บริเวณอาคารกรมส่งเสริมการเกษตร อาคารหลังที่ 1 ถึงอาคารหลังที่ 7 ประจ าเดือนกุมภาพันธ์ –พฤษภาคม 
2557 โดยให้ลงชื่อการตรวจการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยตามป้อมยาม ทั งนี  ได้ส าเนาแจ้ง
เวียนส่วนให้กับทุกท่านทราบแล้ว 

มติที่ประชุม รับทราบ 

 6.2  การปรับปรุงสถานที่จอดรถ 
  ประธานแจ้งว่า ขณะนี  กพฉ. ก าลังจะย้ายเข้ามาใช้พื นที่ในอาคารเบญจสิริกิติ์ ซึ่งอาจจะต้องใช้ที่
จอดรถร่วมกับ สสจ. 

มติที่ประชุม มอบหมายให้ ฝบร. จัดท าแผนผังการจอดรถใต้อาคารเบญจสิริกิติ์ ทางด้านใต้อาคารเบญจสิริกิติ์ 
เพ่ือจัดให้ กพฉ. ด้วย 

6.3  ตัวช้ีวัดตามค ารับรอง 
  นางสาววัลภา  ปันต๊ะ รายงานว่า ได้รับแจ้งจาก กกจ. ให้จัดส่งค ารับรองของ ผอ.สสจ.ภายใน
วันที่ 11 ก.พ.57 ซึ่งขณะนี ด าเนินการเรียบร้อยแล้ว คงเหลืองานวิจัย จ านวน 5 เรื่อง ให้ ผอ.สสจ.พิจารณา  

มติที่ประชุม มอบหมายให้ กยศ. ด าเนินการจัดส่งภายในก าหนดต่อไป 

  6.4  รายงานผลการปฏิบัติงาน  5 ส. 
  ขณะนี จะต้องส่งแบบรายงาน ทุก 3 เดือน เพ่ือรายงานให้กรมฯ ทราบ โดยมอบหมายให้ ฝบร. 
ช่วยติดตาม และเร่งรัดด้วย 
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มติที่ประชุม มอบหมายให้ ฝบร. เร่งรัดด าเนินการด้วย 

 6.5  กรอบงบประมาณ ปี 2558  
  นางสาววัลภา  ปันต๊ะ แจ้งว่า ขอให้ ส่วน/กลุ่ม/ฝ่าย จัดท าค าขอกรอบงบประมาณปี 2558 ซ่ึง
ทาง กยศ. ได้แจกแบบฟอร์มไปด าเนินแล้ว 
มติที่ประชุม มอบหมายให้ กยศ. ด าเนินการภายในก าหนดต่อไปด้วย 

 
                 

  
(นางสาวชนัญชิดา  อนันต์ถาวร) 

                ผู้จดรายงานการประชุม  
        
 

 
(นางสมัย บุรีเทศ) 

                          ผู้ตรวจรายงานการประชุม 


