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รายงานการประชุมส านักส่งเสริมและจัดการสินค้าเกษตร 
ครั้งที ่4/2557  

วันที่  6  พฤษภาคม   2557 เวลา 09.30 น.                                
ณ ห้องประชุม 1 ส านักส่งเสริมและจัดการสินค้าเกษตร 

------------------------------ 
ผู้มาประชุม 
 1. นางอรสา  ดิสถาพร  ผู้อ านวยการส านักส่งเสริมและจัดการสินค้าเกษตร 

2. นายวิเศษศักดิ์  ศรีสุริยะธาดา ผู้อ านวยการส่วนส่งเสริมการผลิตพืชหลังนา  
3. นายไกวัล  กล้าแข็ง   ผู้อ านวยการส่วนส่งเสริมการผลิตพืชไร่ 
4. นายทวีพงศ์  สุวรรณโร  ผู้อ านวยการกลุ่มส่งเสริมการผลิตไม้ดอกไม้ประดับ  
5. นางสาวจิราภา  จอมไธสง  ผู้อ านวยการกลุ่มส่งเสริมการผลิตผัก 
6. นางภัสรา  ชวประดิษฐ์  นักวิชาการเกษตรช านาญการพิเศษรักษาการแทน  

ผอ.กลุ่มส่งเสริมการผลิตพืชสมุนไพร 
 7. นายสุเทพ  โสมภีร ์  ผู้อ านวยการกลุ่มส่งเสริมการผลิตไม้ผล 
 8. นางศรีสุดา  เตชะสาน  ผู้อ านวยการกลุ่มส่งเสริมการผลิตพืชน  ามันและพืชตระกูลถั่ว 

9. นางสุนิสา  ประไพตระกูล  ผู้อ านวยการกลุ่มบริหารจัดการงานส่งเสริมสินค้าเกษตร     
10. นายสมบัติ  ทรงโฉม  ผู้อ านวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการจัดการสินค้าเกษตร 

 11. นางสมัย บุรีเทศ   หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป 
ผู้เข้าร่วมประชุม 
  ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย ข้าราชการ จ านวน 32 คน ลูกจ้างประจ า จ านวน 8 คน  
พนักงานราชการ จ านวน 20 คน และลูกจ้างชั่วคราว จ านวน 3 คน (ตามรายชื่อที่แนบ) 

ผู้ไม่มาประชุม 
  ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย ข้าราชการ จ านวน 18 คน ลูกจ้างประจ า จ านวน 12 คน 
พนักงานราชการ จ านวน 8 คน และลูกจ้างชั่วคราว จ านวน 4 คน (ตามรายชื่อที่แนบ) 

ผู้ไม่มาประชุม  (ติดราชการ) 
 1. นางอัจนา  ช านาญศิลป์ ผู้อ านวยการกลุ่มส่งเสริมการเลี ยงผึ งและแมลงเศรษฐกิจ   

(ติดราชการ) 
2. นางอรวรรณ  วิชัยลักษณ์  ผู้อ านวยการกลุ่มส่งเสริมการผลิตไม้ยืนต้น (ติดราชการ)นื่อง
3. นางมาลินี  ยุวนานนท์  ผู้อ านวยการกลุ่มส่งเสริมการผลิตยางพาราและปาล์มน  ามัน 

(ติดราชการ) 
4. นางวิลาวัลย์  วงษ์เกษม ผู้อ านวยการกลุ่มส่งเสริมการผลิตพืชเส้นใยและพืชหัว     

(ติดราชการ) 
5. นางอัจฉรา  อุทโยภาศ ผอ.กลุ่มส่งเสริมการผลิตพืชไร่อุตสาหกรรม(ติดราชการ) 
6. นางอัมพา  ว่องวิชชกร  ผู้อ านวยการส่วนส่งเสริมสินค้าเกษตร (ติดราชการ) 
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วาระท่ี 1   เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
 1. การจัดงาน Horti Asia 
 ประธานแจ้ง ส านักฯ เข้าร่วมจัดนิทรรศการในงาน Horti ASIA 2014 ซึ่งเป็นงานแสดงเทคโนโลยี
และนวัตกรรมสินค้าพืชสวน ระดับนานาชาติ ระหว่างวันที่ 8-10 พฤษภาคม 2557 ณ ศูนย์นิทรรศการและ   
การประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพฯ ก าหนดเปิดงานวันที่ 8 พฤษภาคม 2557 เวลา 09.00 น. โดยมีอธิบดี 
กรมส่งเสริมการเกษตรเป็นประธานในพิธี 
 ในการนี  นิทรรศการที่จัดเป็นการแสดงให้เห็นถึงคุณภาพท่ีมีความหลากหลาย รวมถึงนวัตกรรม
ใหม่ๆ ของสินค้าพืชสวนไทย ในกลุ่มไม้ผล และไม้ดอกไม้ประดับ นอกจากนี ภายในงานจะเป็นการแสดงเทคโนโลยี
ทางด้านการเกษตรแบบครบวงจร ที่น ามาจัดแสดงของประเทศต่าง ๆ ไม่น้อยกว่า 20 ประเทศ จึงขอเชิญ
เจ้าหน้าที่เข้าร่วมชมงานในครั งนี ด้วย 

 2. โครงสร้างส านักฯ  
 ประธานแจ้ง มติ อ.ก.พ. กรมส่งเสริมการเกษตร เห็นชอบให้ปรับปรุงโครงสร้างส่วนราชการและ
แบ่งงานภายในกรมส่งเสริมการเกษตร และการจัดอัตราต าแหน่งข้าราชการ ซึ่งส านักส่งเสริมและจัดการสินค้าเกษตร    
ได้มีการแบ่งเป็น 13 กลุ่ม 1 ฝ่าย ดังนี  
  1) ฝ่ายบริหารทั่วไป 
  2) กลุ่มส่งเสริมไม้ผล 
  3) กลุ่มส่งเสริมไม้ยืนต้น 
  4) กลุ่มส่งเสริมยางพาราและปาล์มน  ามัน 
  5) กลุ่มส่งเสริมพืชผักและเห็ด 
  6) กลุ่มส่งเสริมไม้ดอกและไม้ประดับ 
  7) กลุ่มส่งเสริมพืชสมุนไพรและเครื่องเทศ 
  8) กลุ่มส่งเสริมพืชเส้นใยและพืชหัว 
  9) กลุ่มส่งเสริมพืชไร่อุตสาหกรรม 
  10) กลุ่มส่งเสริมพืชน  ามันและพืชตระกูลถั่ว 
  11) กลุ่มจัดการการผลิตข้าวในพื นที่ 
  12) กลุ่มส่งเสริมแมลงเศรษฐกิจ 
  13) กลุ่มคุณภาพและมาตรฐานสินค้าเกษตร 
  14) กลุ่มส่งเสริมธุรกิจเกษตร 
ทั งนี  การจัดอัตราต าแหน่งข้าราชการและให้ข้าราชการไปปฏิบัติหน้าที่ตามการปรับปรุงโครงสร้างใหม่ ให้มี
นักวิชาการเกษตรช านาญการพิเศษอย่างน้อย กลุ่มละ 2 คน 

3. ให้ผู้เชี่ยวชาญไปปฏิบัติหน้าที่ข้ึนตรงต่ออธิบดีและรองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร 
                  ประธานแจ้ง ตามท่ีกรมส่งเสริมการเกษตรได้มีค าสั่ง ให้ผู้ด ารงต าแหน่งและผู้ปฏิบัติหน้าที่
ผู้เชี่ยวชาญในสังกัด ไปปฏิบัติหน้าที่ขึ นตรงต่ออธิบดีและรองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร โดยให้ปฏิบัติงานประจ า
ที่ อาคาร 1 ชั น 5 ณ ห้องผู้เชี่ยวชาญกรมส่งเสริมการเกษตร นั น 

ส านักส่งเสริมและจัดการสินค้าเกษตรได้ส่งตัว นายเศรษฐพงศ์  เลขะวัฒนะ ปฏิบัติหน้าที่ใน
ต าแหน่งผู้เชี่ยวชาญด้านส่งเสริมและจัดการการผลิตพืชผัก ไม้ดอก ไม้ประดับ และพืชสมุนไพร  ไปปฏิบัติหน้าที่
ขึ นตรงต่ออธิบดีและรองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร โดยให้ปฏิบัติงานประจ าที่ อาคาร 1 ชั น 5 ณ ห้อง
ผู้เชี่ยวชาญกรมส่งเสริมการเกษตร ตั งแต่วันที่ 27 มีนาคม 2557 และนายมนู  โป้สมบูรณ์ ให้ปฏิบัติงานประจ าที่ 
อาคาร 1 ชั น 5 ณ ห้องผู้เชี่ยวชาญกรมส่งเสริมการเกษตร 
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  4. แนะน าข้าราชการกลับมาปฏิบัติงาน 
 ประธานแจ้ง กรมส่งเสริมการเกษตรได้อนุมัติให้นายศตนัน พรรณอภัยพงศ์ นักวิชาการเกษตร
ช านาญการ กลุ่มส่งเสริมการผลิตผัก เข้ารับการศึกษาต่อในประดับปริญญาโท ณ สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ โดยทุน 
Searca ตั งแต่วันที่ 2 มิถุนายน 2554 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2557 ขณะนี ข้าราชการดังกล่าวได้ส าเร็จการศึกษา
เรียบร้อยแล้ว และกลับมาปฏิบัติราชการ ตั งแต่วันที่ 6 พฤษภาคม 2557 

 5.  ค าของบประมาณ ปี 2558  
  ประธานแจ้ง เนื่องจากในปีงบประมาณ 2558 การเสนองบประมาณอาจจะมีความล่าช้า 
เนื่องจากไม่มีรัฐบาล หากส่วน/กลุ่ม/ฝ่าย ที่มีโครงการให้ด าเนินการเตรียมการให้พร้อมไว้ล่วงหน้าส าหรับการ    
ของบประมาณ ในปี 2558 

 6. การจัดเสนอผลงานวิชาการ 
  ประธานแจ้ง กรมจะด าเนินการจัดสัมมนาครั งใหญ่ เพื่อให้นักวิชาการท่ีมีผลงานได้น าเสนอ
ผลงานทางวิชาการ ซึ่งคาดว่าจะด าเนินการในเดือนกันยายน 2557 

 7. กระทรวงฯ จะจัดงาน Kick Off  
 ประธานแจ้ง ในวันที่ 9 พฤษภาคม 2557 ซ่ึงตรงกับวันพืชมงคล ทางกระทรวงฯ จัดงาน Kick 
Off ณ โรงแรมรามาการ์เด้น ซ่ึงเป็นการเปิดฤดูกาลเพาะปลูกที่จะถึงนี   

 8. วิเคราะห์สถานการณ์สินค้า 
  ประธานแจ้ง มอบหมายให้นักวิชาการท่ีรับผิดชอบสินค้า 5 ชนิด ได้แก่ ทุเรียน ข้าวโพด อ้อย    
มันส าปะหลัง ปาล์มน  ามัน วิเคราะห์สถานการณ์ในปี 2558 จะเป็นอย่างไร เพ่ือให้เกษตรกรจะได้รับมือได้ ทั งนี  
ในวันที่ 6 พฤษภาคม 2557 เวลา 12.00 น. โดยมอบหมายนางวิลาวัลย์  วงษ์เกษม จัดท า Directory สินค้า 
เพ่ือจัดท าเป็นต้นแบบต่อไป 

วาระท่ี 2  เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
    ฝ่ายเลขาฯ ได้ด าเนินการจัดท ารายงานการประชุม ครั งที่ 3/2557 เมื่อวันจันทร์ที่ 3 มีนาคม 2557 
เรียบร้อยแล้ว  

มติที่ประชุม  รับทราบ ประธานแจ้งหากมีข้อแก้ไขขอให้แจ้งฝ่ายบริหารทั่วไปด าเนินการแก้ไขต่อไป 

วาระท่ี 3  เรื่องสืบเนื่อง 

 3.1 การก าหนดจัดท ากิจกรรม 5 ส  
  หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป รายงานว่าส านักฯ มีแผนการปฏิบัติรายงานความก้าวหน้ากิจกรรม 5 ส 
ประจ าปี 2557 ซึ่งสืบเนื่องจากการประชุมครั งแรก เมื่อเดือนมกราคม โดยให้รายงานผลการติดตามทุก 3 เดือน  
ซึ่งทาง ส่วน/กลุ่ม/ฝ่าย ให้ความร่วมมือในการด าเนินการ ขณะนี จะต้องส่งแบบรายงาน ทุก 3 เดือน เพ่ือรายงาน
ให้กรมฯ ทราบ โดยมอบหมายให้ ฝบร. ช่วยติดตาม และเร่งรัดด้วย 

มติที่ประชุม มอบหมายให้คณะกรรมการ นัดคณะกรรมการด าเนินการตรวจกิจกรรม 5 ส โดยให้นัดประชุม
คณะกรรมการดังกล่าวด้วย  
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 3.2 ติดตามนโยบาย MRCF  
 ประธานแจ้ง ก าหนดให้มีการประชุมเจ้าหน้าที่ส านักส่งเสริมและจัดการสินค้าเกษตร เพ่ือสรุปผล
การด าเนินงานการจัดท า Mapping สินค้า ตามนโยบาย MRCF โดยเชิญรองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ฝ่าย
วิชาการ เป็นประธานการประชุม โดยให้มีการวิเคราะห์ สินค้า 5 ชนิด ได้แก่ ทุเรียน ข้าวโพด อ้อย ปาล์มน  ามัน 
และมันส าปะหลัง 
มติที่ประชุม รับทราบ ก าหนดเป็นวันที่ 12 พฤษภาคม 2557 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม สสจ.1  

 3.3 กองทุนเงินสวัสดิการส านักฯ 
  ส านักฯ ได้ปิดประกาศเพ่ือรายงานความเคลื่อนไหวการใช้จ่ายเงินสวัสดิการที่บอร์ดเพ่ือแจ้งให้
เจ้าหน้าที่ทุกคนทราบทุกเดือน 

มติที่ประชุม ประธานมอบหมายให้ประธานคณะท างานหรือเลขานุการรายงานใหท้ี่ประชุมทราบการใช้
จ่ายเงินในการประชุมครั งถัดไปด้วย 

วาระท่ี 4  เรื่องเพื่อทราบ  
 4.1  การควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง 

นายไกวัล  กล้าแข็ง แจ้งว่าคณะท างานควบคุมภายในได้คัดเลือกโครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการ
ผลิตสินค้าเกษตร (สับปะรด) ปี 2557 เป็นโครงการรอง เพ่ือใช้เป็นตัวชี วัดการควบคุมภายในด้านบริหารความ
เสี่ยงส านักฯ และเชิญผู้รับผิดชอบโครงการมาให้ข้อมูลการด าเนินงานโครงการ เพ่ือวิเคราะห์จุดเสี่ยง และวาง
มาตรการควบคุมบริหารความเสี่ยง ขณะนี ขอให้ส่วนส่งเสริมสินค้าเกษตรด าเนินการจัดการบริหารความเสี่ยง  
ตามแนวทางที่คณะท างานควบคุมภายใน สสจ.ได้เสนอแนะต่อไป 
มติที่ประชุม รับทราบ 

4.2  รายงานการเงิน (การใช้จ่าย/การจัดซื้อจัดจ้าง/การส่งใบส าคัญชดใช้เงินยืม) 
นางสมัย  บุรีเทศ  หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป รายงานการใช้จ่ายงบประมาณของส านักฯ ตัดยอด

วันที่ 30 เมษายน 2557 ขณะนี ส านักฯ มีค่าใช้จ่ายผูกพัน 6,592,217.17 บาท เบิกจ่าย 6,038,515.94 
บาท รวมทั งสิ น 12,630,733.11 บาท ใช้ไป 51 % ทั งนี  กรมส่งเสริมการเกษตรก าหนดเป้าหมายการเบิกจ่าย
รายจ่ายภาพรวม ในไตรมาสที่ 3 เดือนเมษายน-มิถุนายน ให้ได้ 72%  และให้เร่งรัดการฝึกอบรม ประชุมสัมมนา
และเบิกจ่ายงบอบรมและประชุมสัมมนาในประเทศให้เสร็จสิ นภายในเดือนกรกฏาคม พ.ศ. 2557  
มติที่ประชุม รับทราบ เร่งรัดให้มีการฝึกอบรม ประชุมสัมมนาและเบิกจ่ายงบอบรมให้เสร็จสิ นภายในก าหนด 

 4.3  การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ 
  นายอภิรักษ์  หลักชัยกุล  ประธานคณะท างาน รายงานว่าคณะท างานได้จัดประชุม ครั งที่ 3  
เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2557 และขณะนี ข่าวที่ได้สรุปประชาสัมพันธ์ได้ 48 ข่าว และมีการด าเนินการ ดังนี  
  1. การจัดประชุมคณะท างานประชาสัมพันธ์และบริหารจัดการเว็บไซต์ สสจ. ร่วมกับคณะ
ประชาสัมพันธ์กรมส่งเสริมการเกษตร ประธานได้เสนอการจัดกิจกรรมประชุมในลักษณะเวทีสัญจร ณ ส านัก
ส่งเสริมและจัดการสินค้าเกษตร โดยมีวัตถุประสงค์  

  1.1  เพ่ือร่วมกันปรับแผน/ประเด็นการประชาสัมพันธ์ให้เหมาะสมสอดคล้องกับระยะเวลา     
และงานที่เกิดขึ น รวมถึงเป็นการประชับความสัมพันธ์ของทั งสองคณะและรู้จักแหล่งข่าว-แหล่งน าเสนอข่าว 

  1.2 น าเสนอข้อมูลโครงการ/กิจกรรมเด่น ๆ ของ สสจ. โดยเรียนเชิญ ผอ.สสจ. เข้าร่วม
ประชุม และเป็นผู้ให้สัมภาษณ์ข่าว ที่ประชุมได้คัดเลือกประเด็นข่าว 2 ประเด็น จากหัวหน้าข่าว คือ  
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   -  แนะน าแผนที่สวนกล้วยไม้คุณภาพ พื นที่ 7 จังหวัด 
   -  แนวโน้มการบริหารจัดการผลไม้ ปี 2557 (ภาคเหนือ,ภาคใต้,ภาคตะวันออก) และ

เสนอให้ ผอ.สสจ. พิจารณาความเหมาะสม พร้อมก าหนดวัน เวลาในการจัดประชุมและให้สัมภาษณ์ 
  2. การจัดงาน Press Tour  คณะท างานประชาสัมพันธ์แจ้งการจัดงาน Press Tour ซึ่งจะ

ก าหนดจัดงานประมาณเดือนสิงหาคม-กันยายน 2557 และขอให้แต่ละกอง/ส านัก เสนอรายชื่อสถานที่/แหล่ง
ส่งเสริมการเกษตรที่ประสบความส าเร็จ/โดดเด่นในพื นท่ี และหน่วยงานได้ให้การส่งเสริม/สนับสนุน/ดูแล ส่งให้
คณะประชาสัมพันธ์กรมส่งเสริมการเกษตรด าเนินการต่อไป ซึ่งที่ประชุมได้เสนอแหล่งดูงาน 3 แห่ง ให้ สสจ. 
พิจารณาความเหมาะสม คือ 

  1. อ าเภอเบตง จังหวัดยะลา :สวนเบญจมาศ (ทดแทนการน าเข้า),สวนส้มโชกุน, ศูนย์ส่งเสริม
และพัฒนาอาชีพการเกษตร (พืชสวน) และโครงการฟาร์มตัวอย่างอันเนื่องมาจากพระราชด าริฯ 

  2. จังหวัดชุมพร : ผลไม้ภาคใต้ 
  3. อ าเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ :ปทุมมา 
     4. การบริหารจัดการกล้าปาล์มน  ามัน จ.ตรัง 
  3. เทคนิคการจัดท ารูปภาพ เพ่ือเขียนข่าวประชาสัมพันธ์ ขณะนี ได้รับความอนุเคราะห์จาก  

คุณภัทรมาศ  พานพุ่ม และคุณมนูศักดิ์  ภิรมภักดิ์  ในการให้ค าแนะน าในการจัดการกับ file รูปภาพซึ่งมีขนาด
ใหญ่โดยปรับให้เหมาะสมเพื่อประหยัดพื นที่ในการจัดเก็บ และการ upload ขึ นเว็บไซต์ ซ่ึงสามารถขอค าแนะน า
จาก 2 ท่าน ทั งนี  ได้น าขึ นเว็บไซต์เพ่ือให้ทุกท่านไปศึกษาได้  
มติที่ประชุม รับทราบ ประธานแจ้งว่า ส าหรับการให้ข่าวผู้บริหารโดยตรง ให้ทุกท่านส าเนาหรือประสานงาน

ให้ ผอ.ทราบด้วย 

 4.4 การจัดการความรู้ภายในหน่วยงาน (KM) 
  นายวิเศษศักดิ์  ศรีสุริยะธาดา แจ้งว่า คณะท างานได้ด าเนินการจัดท ารายงานรอบ 6 เดือน
เรียบร้อยแล้ว ได้ก าหนดแนวทางการจัดการความรู้ แผนที่ 1 เป้าหมายเพื่อพัฒนาบุคลากรในหน่วยงาน โดยมี
ประเด็นการจัดการความรู้ 2 ประเด็น คือ ประเด็นที่ 1 การเตรียมความพร้อมสู่ต าแหน่งผู้เชี่ยวชาญ จะถอดองค์
ความรู้จากผู้อ านวยการส านักส่งเสริมและจัดการสินค้าเกษตร และประเด็นที่ 2 เทคนิคการเป็นนักวิชาการมือ
อาชีพ ซึ่งจะถอดองค์ความรู้จาก นายมนู  โป้สมบูรณ์ ผู้เชี่ยวชาญด้านส่งเสริมและจัดการการผลิตไม้ผล ไม้ยืนต้น
และยางพารา  
  คณะท างานได้ก าหนดแนวทางการถอดองค์ความรู้จากผู้ที่จะเกษียณอายุ/ผู้ทรงคุณภาพ ดังนี  
  1. ขอความร่วมมือผู้ทรงความรู้ให้ข้อมูลในด้านต่าง ๆ  
  2. ก าหนดแผนการจัดเวทีจัดการความรู้ส านักฯ ในช่วงเดือนกรกฎาคม 2557 เพ่ือให้บุคลากร
ภายในส านักฯ ได้มีส่วนร่วม และรับทราบในเรื่องการเตรียมความพร้อมสู่ต าแหน่งผู้เชี่ยวชาญ และเทคนิคการเป็น
นักวิชาการมืออาชีพต่อไป 
มติที่ประชุม รับทราบ 

 4.5  การพัฒนาบุคลากรในหน่วยงาน (HR) 
  นางสาวเพ็ญระพี  ทองอินทร์ ประธานคณะท างานแจ้งว่า คณะท างานได้จัดท ารายงานรอบ 6 
เดือนไปเรียบร้อย ดังนี  
  1. ด าเนินการตามตัวชี วัด 5.7 การพัฒนาบุคลากรส านักฯ และการบ าเพ็ญประโยชน์ส่วนรวม 
การจัดท าคู่มือเตรียมความพร้อมบันไดสู่ดาว 
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  2.  การพัฒนาบุคลากรผ่านโปรแกรม GIS  โดยใช้หลักการเชื่อมโยง ระหว่าง ส่วนกลาง เขต 
และจังหวัด โดยการมีส่วนร่วม โดยจะจัดมาตรฐานสินค้า 5 สินค้าเพ่ือให้เป็นรูปแบบเดียวกัน เขตการท างาน ให้
ส่วนกลาง Desing แบบฟอร์มงานและ Input ที่จะดึงเข้ามาสู่แผนที่ GIS  
ทั งนี  ขอนัด 5 กลุ่มสินค้าเพ่ือเป็นการน าร่องร่วมกันประชุมเพ่ือหาแนวทางหลังจากนั นเชิญ เขต และจังหวัด
มาร่วมด าเนินการ ซึ่งคาดว่าจะจัดอบรมเทคนิคสัปดาห์สุดท้ายของเดือนพฤษภาคมหรือประมาณสัปดาห์ที่สอง  
ของเดือนมิถุนายน 2557 เนื่องจากทางคณะท างานขอติดตามงานผลไม้ภาคเหนือ ภาคตะวันออก ก่อน 

มติที่ประชุม  ประธานแจ้งว่า ก าหนดวันที่ด าเนินการประชุมร่วมกับกลุ่มสินค้า เชิญ ผอ.สสจ. ด้วย ซึ่งให้เร่ง
ด าเนินการให้แล้วเสร็จ โดยการด าเนินการเป็นการเชื่อมต่อ MRCF ส่วนกลาง เขต จังหวัด ทั งนี  ให้ขออนุมัติ
โครงการของบประมาณจากกรมฯ เนื่องจากเป็นการด าเนินการทั งระบบไม่ได้แยกส่วนด าเนินการ  

 5.6 คณะท างานวิชาการและข้อมูลสถานการณ์สินค้าเกษตร 
  นางปดารณี  ธรรมธร แจ้งว่า คณะท างานได้มีการประชุมไปแล้ว 3 ครั ง ข้อมูลสถานการณ์มี
ทั งหมด 42 พืช ดังนี  สสข. 1 พืช สพร.6 พืช สมย.13 พืช สผส.15 พืช และ สสก. 7 พืช ซึ่งยังขาดบางพืช    
อีก 8 พืช โดยขอให้จัดส่งให้คณะท างานภายในวันที่ 8 พฤษภาคม 2557 เนื่องจากจะต้องจัดท ารูปเล่มเอกสาร
ให้มีความสมบูรณ์เพ่ือใช้ประโยชน์ในการก าหนดนโยบายและวางแผนการพัฒนา รวมทั งเผยแพร่ข้อมูลสินค้า
เกษตร และติดตามสถานการณ์สินค้าเกษตรเศรษฐกิจของผู้บริหาร โดยยกร่างเนื อหาการจัดท าข้อมูลวิชาการ คือ
   1) ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (Gross Domestics Products) GDP 
   -  ลักษณะการใช้ที่ดิน ปี 2555 
       - พื นที่ถือครองทางการเกษตร ปี 2555 
       - ผลผลิตสินค้าเกษตรรายเดือน (ปฏิทินการปลูก) 
  2) วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์ สสจ. 
มติที่ประชุม รับทราบ 

 5.7 คณะท างานประหยัดพลังงาน 
  นางสมัย  บุรีเทศ แจ้งว่า ได้รายงานตัวชี วัด 3 เดือนครั ง 
ได้เชิญประชุมคณะท างาน ครั งที่ 1/2557 เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2557 เพ่ือชี แจงการด าเนินงานประหยัด
พลังงานของส านักฯ จัดท าแผนการด าเนินงานตามมาตรการประหยัดพลังงาน รวบรวมวิเคราะห์ การใช้พลังงาน
ด้านไฟฟา น  าประปา ค่าโทรศัพท์ น  ามันเชื อเพลิง และค่าไปรษณีย์ เปรียบเทียบกันระหว่าง ปี 2556 กัน ปี 
2557 เพ่ือให้การด าเนินงานด้านประหยัดพลังงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ได้ด าเนินการดังนี  
  1. จัดส่งมาตรการประหยัดพลังงานให้กับ ส่วน/กลุ่ม/ฝ่าย และกอง/ส านัก ที่มีท่ีตั งส านักงานอยู่
ในอาคารส่งเสริมการเกษตรเบญจสิริกิติ์ 
  2. แจ้งแม่บ้านรักษาความสะอาด และรปภ. ประจ าตึก ร่วมมาตรการประหยัดพลังงานด้าน
ไฟฟ้า ประปา โดยให้สอดส่องดูแลเรื่องการปิด เปิดไฟฟ้า ทางเดิน ห้องน  า หากมีแสงสว่างเพียงพอและส ารวจการ
รั่วไหลของน  าประปาในห้องน  า หากพบรั่วไหลให้ท าการแก้ไขแล้วรายงนให้ผู้ควบคุมดูแลประจ าชั นทราบ 
  3. น  าข้อมูลการใช้พลังงานไฟฟ้า ประปา จัดบอร์ดเพ่ือประชาสัมพันธ์บริเวณ ชั น 1  
มติที่ประชุม รับทราบ 

 5.8 การจัดท าโครงการพื นฐานกรมส่งเสริมการเกษตร 
  กรมส่งเสริมการเกษตรมีนโยบายให้จัดท าโครงการพื นฐานของกรมส่งเสริมการเกษตร โดยมี
วัตถุประสงค์เพ่ือให้เป็นโครงการพื นฐานในการปฏิบัติงาน มีเป้าหมายการท างานที่ชัดเจน เชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์
ของกรมส่งเสริมการเกษตร และสามารถให้ส านักงานเกษตรจังหวัดให้เป็นฐานในการจจัดท าโครงการเพ่ือเสนอขอ
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งบประมาณจังหวัด งบท้องถิ่น และใช้เป็นกรอบในการจัดท าค าของบประมาณของกรมส่งเสริมการเกษตร 
มอบหมายให้กองแผนงานด าเนินการ ดังนี  
  1) ยกร่างแนวคิดโครงการพื นฐาน 13 โครงการ กรอบระยะเวลาด าเนินการ ปี 2558-2564 
มอบหมายให้ ส านักฯ/กอง ต่าง ๆ รับผิดชอบ 
  2) แต่งตั งคณะท างานจัดท าโครงการพื นฐานของกรมส่งเสริมการเกษตร (8 เม.ย.57) มอบหมาย
ให้ สสจ. เป็นเจ้าภาพหลัก 2 โครงการ ได้แก่ 
  1 โครงการพัฒนาการผลิตและบริหารจัดการสินค้าเกษตร 
  2 โครงการส่งเสริมด้านการตลาดและการเพ่ิมมูลค่าสินค้าเกษตร 
      - แต่งตั ง ผอ.สสจ. เป็นประธาน ผอ.กยศ เป็นเลขานุการ 
      - คณะท างานจัดประชุมวิเคราะห์ ทบทวนยกร่างโครงการ และเสนอกรมให้ความเห็นชอบ 
   

วาระท่ี 5  เรื่องเพื่อพิจารณา 
- ไม่มี 

 
 วาระท่ี 6  เรื่องอ่ืน ๆ  

 6.1 โครงการตลาดนัดเกษตรกร 
 ประธานแจ้ง กรมฯ มอบหมายให้ส านักฯ พิจารณาเสนอโครงการตลาดนัดเกษตรกร เพื่อเป็นแนว
ทางการด าเนินงานในพื นที่ 77 จังหวัด ทั่วประเทศ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้เกษตรกรมีโอกาสเข้าตลาด เพ่ือน า
สินค้ามาจ าหน่ายอย่างต่อเนื่อง และเปิดโอกาสในการเรียนรู้หลักการตลาด น าการผลิต รวมทั งเป็นการปลูกฝัง
ความเป็นนักการตลาดแก่เกษตรเป็นเบื องต้น ซึ่ง   สสจ. ได้จัดท ากรอบแนวคิดโครงการตลาดนัดเกษตรกร หรือ 
DOAE FARMER OUTLET ดังนี  
  1. มุ่งเน้นพัฒนาเกษตรกรให้ผลิตสินค้าคุณภาพ ขายตรงจากผู้ผลิตสู่ผู้บริโภค เรียนรู้หลกัการ
ตลาด เชื่อมโยงผู้ผลิต-ผู้ซื อ  
  2.พื นที่ด าเนินการ 77 จังหวัด ทั่วประเทศ 
มติที่ประชุม รับทราบ มอบหมายส่วนส่งเสริมสินค้าเกษตร ได้น าเสนอแนวคิดแนวทางให้ที่ประชุมได้ช่วยกัน

พิจารณาในครั งต่อไป 

 6.2 การเตรียมความพร้อม การสัมมนาการเสริมสร้างสุขภาพให้แก่เจ้าหน้าที่กรมส่งเสริมการเกษตร 
ในฐานประธานสีฟ้า 

 นางสมัย  บุรีเทศ แจ้งว่า กรมฯ ก าหนดจัดงานมหกรรมสินค้าเกษตร/สัมมนาระดับประเทศ/แข่งขัน
กีฬา/งานเลี ยงเกษียณอายุราชการ ประมาณวันที่ 5-7 กันยายน 2557 ในกรุงเทพฯ ซึ่งขณพนี อยู่ระหว่างเตรียม
งาน และเสื อกีฬาแต่ละสี ซึ่งแต่เดิมได้ขอสนับสนุนเสื อสีส าหรับแจกผู้เข้าร่วมสัมมนาทุกคน จากเงินสวัสดิการกรม 
และชมรมกอล์ฟกรมฯ และวัสดุอุปกรณ์การแข่งขันกีฬาทุกประเภท  กรมฯ จัดให้ทั งหมด ขอเปลี่ยนแปลงเป็น
สนับสนุนเงินสด จ านวนสีละ 22000 บาท 
 การแบ่งสีของแต่ละ กอง/ส านักฯ แบ่งเป็น 4 สี คือ 1. สีฟ้า (สสจ.เป็นตัวแทนสีฟ้า 2.สีม่วง กอง
ส่งเสริมการอารักขาพืชและจัดการดินปุ๋ย เป็นตัวแทนสีม่วง) 3. สีชมพู (สพท.ตัวแทนสีชมพู 4. สีส้ม (กองพัฒนา
เกษตรกร เป็นตัวแทนสีส้ม แต่ละสีประกอบด้วยตัวแทนส านักฯ ดังนี  
  1. สีส้ม  นายโอฬาร  พิทักษ์ ประธาน 
  2. สีม่วง  นายสุรพล  จารุพงศ์ ประธาน 
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  3. สีฟ้า  นายน าชัย  พรหมมีชัย ประธาน 
  4. สีชมพู นายไพรัช หวังดี  ประธาน 

ซึ่งกรมจะมีหนังสือ แจ้งเวียนให้ กอง/ส านักฯ ด าเนินการต่อไป 

มติที่ประชุม รับทราบ 

 6.3 บอร์ดประชาสัมพันธ์ สสจ. 

 ประธานแจ้ง ขณะนี  บอร์ดชั นล่างที่ สสจ. รับผิดชอบไม่มีการเคลื่อนไหว ฝากคณะท างาน
ประชาสัมพันธ์ ช่วยกันด าเนินการจัดบอร์ดเพ่ือเสนอความเคลื่อนไหวต่าง ๆ ของส านักฯ และมีบอร์ด 1 บอร์ดซึ่ง
เป็นบอร์ดกลางเพ่ือใช้เป็นส่วนร่วมของอาคารเบญจสิริกิติ์ จัดไว้เป็นบอร์ดกลางในการประชาสัมพันธ์ส่วนกลางใน
การจัดนิทรรศกาลต่าง ๆ เพ่ือหมุนเวียน แต่ละส านักฯ ด าเนินการ  
มติที่ประชุม รับทราบ 

 6.4 การขออนุมัติไปราชการ 
  ประธานแจ้ง ขอความร่วมมือเจ้าหน้าที่ทุกคนในการเดินทางไปราชการต่างจังหวัด ควรมีประเด็นที่
จะไปติดตามและมีข้อมูลทางวิชาการกลับมารายงานด้วย ทั งนี  การเขียนแบบขออนุมัติราชการ ให้เขียน ได้รับ
ค าสั่งจาก อธส. หรือค าสั่ง ผอ.สสจ. ในการขออนุมัติ หากหน่วยงานอื่น เช่น เขต หรือ จังหวัดเชิญมา ไม่ควรใช้ว่า
ได้รับค าสั่งจากเชต หรือจังหวัด เนื่องจาก เขต หรือจังหวัดมาสั่งส านักฯ ไม่ได้ แต่เป็นการเชิญ 

มติที่ประชุม รับทราบ 
                 

  
 
(นางสาวชนัญชิดา  อนันต์ถาวร) 

                ผู้จดรายงานการประชุม  
        
 

 
(นางสมัย บุรีเทศ) 

                          ผู้ตรวจรายงานการประชุม 


