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รายงานการประชุมส านักส่งเสริมและจัดการสินค้าเกษตร 
ครั้งที ่5/2557  

วันที่  25  มิถุนายน   2557 เวลา 09.30 น.                                
ณ ห้องประชุม 1 ส านักส่งเสริมและจัดการสินค้าเกษตร 

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

2. นายทวีพงศ์  สุวรรณโร  ผู้อ านวยการกลุ่มส่งเสริมไม้ดอกไม้ประดับ  
    3. นางภัสรา  ชวประดิษฐ์  ผู้อ านวยการกลุ่มส่งเสริมพืชสมุนไพร 

 4. นางศรีสุดา  เตชะสาน  ผู้อ านวยการกลุ่มส่งเสริมพืชน  ามันและพืชตระกูลถั่ว 
5. นางวิลาวัลย์  วงษ์เกษม ผู้อ านวยการกลุ่มส่งเสริมพืชเส้นใยและพืชหัว      

 6. นางอัมพา  ว่องวิชชกร  ผู้อ านวยการกลุ่มส่งเสริมธุรกิจเกษตร 
 7. นางสมัย บุรีเทศ   หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป 
ผู้เข้าร่วมประชุม 
  ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย ข้าราชการ จ านวน 26 คน ลูกจ้างประจ า จ านวน 5 คน  
พนักงานราชการ จ านวน 21 คน และลูกจ้างชั่วคราว จ านวน 3 คน (ตามรายชื่อที่แนบ) 

ผู้ไม่มาประชุม 
  ผู้ไมเ่ข้าร่วมประชุมประกอบด้วย ข้าราชการ จ านวน 32 คน ลูกจ้างประจ า จ านวน 6 คน 
พนักงานราชการ จ านวน 4 คน และลูกจ้างชั่วคราว จ านวน 1 คน (ตามรายชื่อที่แนบ) 

ผู้ไม่มาประชุม  (ติดราชการ) 
 1. นางอัจนา  ช านาญศิลป์ ผู้อ านวยการกลุ่มส่งเสริมแมลงเศรษฐกิจ (ติดราชการ) 

2. นางอรวรรณ  วิชัยลักษณ์  ผู้อ านวยการกลุ่มส่งเสริมไม้ยืนต้น (ติดราชการ)นื่          อง
3. นางมาลินี  ยุวนานนท์  ผู้อ านวยการกลุ่มส่งเสริมยางพาราและปาล์มน  ามัน 

(ติดราชการ) 
4. นางอัจฉรา  อุทโยภาศ ผอ.กลุ่มส่งเสริมพืชไร่อุตสาหกรรม(ติดราชการ) 
5. นายวิเศษศักดิ์ ศรีสุริยะธาดา          ผู้อ านวยการส่วนสง่เสริมการผลิตข้าวเศรษฐกิจ (ติดราชการ) 
6. นายไกวัล กล้าแข็ง   ผู้อ านวยการส่วนส่งเสริมพืชไร่อุตสาหกรรม (ติดราชการ) 
7. นางสาวอัจนา ช านาญศิลป์  ผู้อ านวยการกลุ่มส่งเสริมและเห็ดผัก (ติดราชการ) 
8. นายสุเทพ  โสมภีร ์       ผู้อ านวยการกลุ่มส่งเสริมไม้ผล (ติดราชการ) 
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วาระท่ี 1   เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
 1. การปรับโครงสร้างส านักฯ 
 กรมส่งเสริมการเกษตร ได้มีค าสั่ง 326/2557 ลงวันที่ 7 พฤษภาคม 2557 เรื่อง การปรับปรุง
โครงสร้างส่วนราชการและแบ่งงานภายในกรมส่งเสริมการเกษตร และค าสั่งที่ 348/2557 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 
2557 เรื่อง การจัดอัตราต าแหน่งข้าราชการ ซึ่งส านักส่งเสริมและจัดการสินค้าเกษตร ได้มีการแบ่งเป็น 13 กลุ่ม 1 
ฝ่าย ดังนี  
  1) นางสมัย บุรีเทศ หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป 
  2) นายสุเทพ โสมภีร์ ผอ.กลุ่มส่งเสริมไม้ผล 
  3) นางอรวรรณ วิชัยลักษณ์ ผอ.กลุ่มส่งเสริมไม้ยืนต้น 
  4) นางมาลินี ยุวนานนท์ ผอ.กลุ่มส่งเสริมยางพาราและปาล์มน  ามัน 
  5) นางสาวจิราภา จอมไธสง ผอ.กลุ่มส่งเสริมพืชผักและเห็ด 
  6) นายทวีพงศ์ สุวรรณโร ผอ.กลุ่มส่งเสริมไม้ดอกและไม้ประดับ 
  7) นางภัสรา ชวประดิษฐ์ ผอ.กลุ่มส่งเสริมพืชสมุนไพรและเครื่องเทศ 
  8) นางศรีสุดา เตชะสาน ผอ.กลุ่มส่งเสริมพืชน  ามันและพืชตระกูลถั่ว 
  9) นายไกวัล กล้าแข็ง ผอ.กลุ่มส่งเสริมพืชไร่อุตสาหกรรม 
  10) นางวิลาวัลย์ วงษ์เกษม ผอ.กลุ่มส่งเสริมพืชเส้นใยและพืชหัว 
  11) นายวิเศษศักดิ์ ศรีสุริยะธาดา ผอ.กลุ่มจัดการการผลิตข้าวในพื นที่ 
  12) นางอัจนา ช านาญศิลป์ ผอ.กลุ่มส่งเสริมแมลงเศรษฐกิจ 
  13) นายทนง พรประดับเกียรติ์ ผอ.กลุ่มคุณภาพและมาตรฐานสินค้าเกษตร 
  14) นางอัมพา ว่องวิชชกร ผอ.กลุ่มส่งเสริมธุรกิจเกษตร 
ทั งนี  กลุ่มคุณภาพและมาตรฐานสินค้าเกษตร (เดิม ส่วนส่งเสริมและบริการพัฒนาคุณภาพสินค้า กลุ่มงานส่งเสริม
มาตรฐานสินค้า ส านักพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตร) มีข้าราชการย้ายมาปฏิบัติหน้าที่ดังนี  

1. นายทนง พรประดับเกียรติ์ ผอ.กลุ่มคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร 
2. นางสาวสุภัทธิรา โคตรศิลากุล นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ (ช่วยราชการ Milano) 
3. นางสาวศิรส สุวรรณมณี นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ (ช่วยรายการ Milano) 

และเจ้าหน้าที่จาก WarRoom กลับมาปฏิบัติหน้าที่ตามความรับผิดชอบ ณ ส านักส่งเสริมและจัดการสินค้าเกษตร 
มีรายชื่อดังนี  
  1. ผอ.ไกวัล กล้าแข็ง ผอ กลุ่มส่งเสริมพืชไร่อุตสาหกรรม 
  2. นางสาวอรุณ  แก้วขาว กลุ่มส่งเสริมพืชไร่อุสาหกรรม 
  3. นางสาวยุวรี บานเย็น กลุม่ส่งเสริมพืชน  ามันและพืชตระกูลถั่ว 
  4. นายอภิชาติ จ าเริญพัฒน์ กลุ่มส่งเสริมพืชเส้นใยและพืชหัว 

 2. ส านักส่งเสริมและจัดการสินค้าเกษตร จึงขอยกเลิกค าสั่งกรมส่งเสริมการเกษตร ที่ 110/2557 
ลงวันที่ 6 กุมพาพันธ์ 2557 และขอแต่งตั งข้าราชการตามรายชื่อต่อไปนี  รักษาการแทนผู้อ านวยการส านัก
ส่งเสริมและจัดการสินค้าเกษตร ในกรณีที่ไม่มีผู้ด ารงต าแหน่ง หรือมีแต่ไม่อาจปฏิบัติราชการได้ จ านวน 6 ราย 
ดังนี  
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  1. นายวิเศษศักดิ์ ศรีสุริยะธาดา ผอ.กลุ่มจัดการการผลิตข้าวในพื นที่ 
  2. นายไกวัล กล้าแข็ง ผอ.กลุ่มส่งเสริมพืชไร่อุตสาหกรรม 
  3. นางอัมพา ว่องวิชชกร ผอ.กลุ่มส่งเสริมธุรกิจเกษตร 
  4. นางวิลาวัลย์ วงษ์เกษม ผอ.กลุ่มส่งเสริมพืชเส้นใยและพืชหัว 
  5. นางสาวจิราภา จอมไธสง ผอ.กลุ่มส่งเสริมพืชผักและเห็ด 
  6. นายทวีพงศ์ สุวรรณโร ผอ.กลุ่มส่งเสริมไม้ดอกและไม้ประดับ 
     ในการลงนาม ผู้อ านวยการส านักส่งเสริมและจัดการสินค้าเกษตร เรื่องทีข่อสงวนไว้ ได้แก่ 
อัตราก าลัง ไปต่างประเทศและขออนุมัติงบประมาณที่มีวงเงินเกิน 100,000 บาท ทั งนี  สามารถโทรแจ้งหรือ
ปรึกษาผู้อ านวยการส านักส่งเสริมและจัดการสินค้าเกษตร ให้ทราบก่อน 
มติที่ประชุม    รับทราบและปฏิบัติตามที่ได้รับมอบหมาย  

 3. การบรรจุแต่งตั้งข้าราชการ 
 3.1 กรมส่งเสริมการเกษตรได้มีค าสั่งที่ 403/2557 ลงวันที่ 5 มิถุนายน 2557   
บรรจุนายเกรียงศักดิ์ มะณี ผู้สอบแข่งขันได้เข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญและแต่งตั งด ารงต าแหน่ง
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน ต าแหน่งเลขท่ี 1096 ฝ่ายบริหารทั่วไป   ส านักส่งเสริมและจัดการสินค้าเกษตร 
โดยเริ่มปฏิบัติหน้าที่ราชการ ตั งแต่วันที่ 5 มิถุนายน 2557 เป็นต้นไป และกรมส่งเสริมการเกษตรได้ด าเนินการ
ปฐมนิเทศข้าราชการดังกล่าว เมื่อวันที่ 5-6 มิถุนายน 2557 และมารายงานตัวเพ่ือปฏิบัติหน้าที่ราชการ ตั งแต่       
วันที่ 9 มิถุนายน 2557  
 3.2 เลื่อนข้าราชการ กรมส่งเสริมการเกษตรได้พิจารณาและเลื่อนต าแหน่ง นางสาวพัชรี กมลสัตว์   
เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน ฝ่ายบริหารทั่วไป งานการเงิน บัญชี และพัสดุ ส านักส่งเสริมและจัดการ       
สินค้าเกษตร ขึ นด ารงต าแหน่งเจ้าพนักงานธุรการอวุโส ฝ่ายบริหารทั่วไป ส านักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร     
ทีเ่ขต 2 จังหวัดราชบุรี ตามค าสั่งกรมส่งเสริมการเกษตรที่ 417/2557 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2557 
 3.3 ย้ายข้าราชการ กรมส่งเสริมการเกษตรได้พิจารณาย้ายนางกิติยา เรืองเดช ต าแหน่ง         
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน (ต าแหน่งเลขท่ี 1093) ฝ่ายบริหารทั่วไป ส านักส่งเสริมและจัดการสินค้าเกษตร 
(ช่วยราชการที่ ส านักงานเกษตรอ าเภอท่าตะโก จังหวัดนครสวรรค์) ไปด ารงต าแหน่งเจ้าพนักงานธุการปฏิบัติงาน 
(ต าแหน่งเลขที่ 4943) ส านักงานเกษตรอ าเภอท่าตะโก จังหวัดนครสวรรค์ ตามค าสั่งกรมส่งเสริมการเกษตร     
ที่ 402/2557    ลงวันที่ 5 มิถุนายน 2557 
 3.4 ข้าราชการท าเรื่องขอย้ายมีจ านวน 2 ราย 
       1. นางนฤมล มานันชัย เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน ฝ่ายบริหารทั่วไป กลับภูมิล าเนา 
       2. นางสาวธัญจิรา ยศสพุรม เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน ฝ่ายบริหารทั่วไป กลับภูมิล าเนา 
 3.5 ข้าราชการลาอุปสมบท กรมส่งเสริมการเกษตรพิจารณาแล้ว อนุญาตให้ นายสุนทร ธารามาศ 
ต าแหน่งนักวิชาการเกาตรช านาญการพิเศษ ลาอุปสมบท ตั งแต่วันที่ 23 มิถุนายน – 30 ตุลาคม 2557 รวม 
120 วัน ณ วัดตาดน  าพุ ต าบลค าด้วง อ าเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี 
              4. การสัมมนาการเสริมสร้างสุขภาพให้แก่เจ้าหน้าที่กรมส่งเสริมการเกษตรด้วยการกีฬา ครั้งที่ 1 
    นางสมัย บุรีเทศ หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป รายงาน กรมส่งเสริมการเกษตรจัดให้มกีารเสริมสร้าง
สุขภาพให้แก่เจ้าหน้าที่กรมส่งเสริมการเกษตรด้วยการกีฬา โดยเริ่มการแข่งขันกีฬา ตั งแต่วันที่ 20,23,25 และ
27 มิ.ย 2557 เป็นวันชิงชนะเลิศ ณ สนามกีฬากรมทหารราบ 11 ซึ่งในช่วงเย็นมีการรับประทานอาหารร่วมกัน 
และแจกรางวัล ซึ่งเมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2557 ได้มีการจัดบรรยาย ในหัวข้อ “เกษตรลดพุง” ณ ห้องประชุม
กรมส่งเสริมการเกษตร ชั น 5 กรุงเทพฯ  
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วาระท่ี 2  เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
    ฝ่ายเลขาฯ ได้ด าเนินการจัดท ารายงานการประชุม ครั งที่ 4/2557 เมื่อวันพุธที่ 25 มิถุนายน 2557 
เรียบร้อยแล้ว และน าขึ น Wed สสจ. 

มติที่ประชุม    รับทราบ ประธานแจ้งหากมีข้อแก้ไขขอให้แจ้งฝ่ายบริหารทั่วไปด าเนินการแก้ไขต่อไป 

วาระที่ 3  เรื่องสืบเนื่อง 
     3.1 ระบบ GIS  

          ประธานมอบหมายคณะท างานพัฒนาบุคลากรให้ด าเนินการเขียนโครงการและก าหนดหลักสูตร
จัดอบรม ArcGIS  

          ประธานแจ้งเรื่องการซ่อมคอมพิวเตอร์ ในการประชุมครั งที่แล้วได้แจ้งกลุ่ม สามารถใช้
งบประมาณของกลุ่มและถ้ากลุ่มที่ไม่มีงบประมาณสามารถใช้งบประมาณส่วนกลางได้ เกี่ยวกับการซ่อม
คอมพิวเตอร์ที่เสื่อมสภาพช ารุด สามารถเปลี่ยนอะไหล่ได้ควรซ่อม 
มติที่ประชุม รับทราบและมอบหมายนางสาวธันย์ชนก โต๊ะถม แจ้งคณะท างานพัฒนาบุคลากร 
 3.2 คณะท างานประชาสัมพันธ์  
       ประธานมอบหมาย ให้เจ้าหน้าที่ สสจ. เมื่อท างานเสร็จสรุปและส่งให้ประชาสัมพันธ์อย่าง
ต่อเนื่องให้เหมาะกับเวลาและสถานการณ์ปัจจุบัน  
 นางสาวมณฑกาฬ ลีมา คณะท างานประชาสัมพันธ์ ได้แจ้งที่ประชุมเรื่องการดูงาน                
ในเดือนกรกฎาคม ณ จังหวัดชุมพร และ สพท. ให ้สสจ.เตรียมข้อมูล 
       1. ผลไม้ทางภาคตะวันออก มอบหมาย กมผ. 
       2. ผลไม้ทางภาคใต้ มอบหมาย กมผ. 
       3. หนอนหัวด ามะพร้าว มอบหมาย กมต. ณ ประจวบคีรีขันธ์ 

มติที่ประชุม    รับทราบและมอบหมายนางสาวธันย์ชนก โต๊ะถม แจ้งทาง กมผ.และ กมต. ด าเนินการต่อไป 

วาระท่ี 4  เรื่องเพื่อทราบ  
 4.1 การควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง 
 นางอัจฉรา อุทโยภาศ รายงานว่า คณะกรรมการได้ประชุมแล้ว 4 ครั ง เพื่อติดตามความคืบหน้า     
ในการด าเนินงานว่า เจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบได้ด าเนินการตามท่ีคณะกรรมการได้ให้ข้อเสนอแนะหรือไม่ และได้
ด าเนินการจัดท ารายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (แบบ ปย2) รอบ 6 เดือน 2 โครงการที่
ด าเนินการในปี 2556 ได้แก่ 
       1. โครงการช่วยเหลือเกษตรกร ผู้ปลูกพืชต้นทุนสูงที่ประสบอุทกภัย ปี 2554 กรณีพิเศษ 
(เฉพาะในกลุ่มพืช จ านวน 11 กลุ่ม ได้แก่ กล้วยไม้ตัดดอก ไม้เด็ดดอก ไม้ตัดใบ ไม้ประดับกระถาง ไม้ขุดล้อม ไม้
ประดับอ่ืนๆ หญ้าสนาม และเห็ดถุง) กิจกรรมการก าหนดอัตราการชดเชยเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ด้วย
เหตุผลเสร็จสิ นโครงการ 
       2. โครงการขึ นทะเบียนผู้ปลูกพืชเศรษฐกิจหลัก 3 ชนิด (ข้าว มันส าปะหลัง ข้าวโพดเลี ยงสัตว์) 
กิจกรรม การจัดท าคู่มือ/ขั นตอนการด าเนินงาน ด้วยเหตุผลรัฐบาลยังไม่มีนโยบายชัดเจน ว่ามีการด าเนินโครงการ
ดังกล่าวในปี 2557 หรือไม่ 
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    ซ่ึงกรมส่งเสริมการเกษตรได้สรุปรายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายในให้ 
กพร. กระทรวงเรียบร้อยแล้ว 
  ขณะนี  อยู่ในระหว่างการจัดท ารายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (ปย2) 
รอบ 9 เดือน ให้กองคลัง ซึ่งคาดว่าจะสามารถด าเนินการได้ทันตามก าหนดเวลา วันที่ 8 ก.ค 2557 

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

การใช้เงิน ณ วันที่ 24 มิ.ย 2557 39% จากเดิม 33% การเบิกของ Hoti ASIA ส่งเบิกไปแล้วแต่ยังไม่เข้า  
ระบบ GFMIS 

มติที่ประชุม   รับทราบ เร่งรัดให้มีการใช้เงินภายใน 30 มิ.ย 2557 ให้ส่งแผนให้กับ กยศ. มอบ ฝบร.และ กยศ        
สรุปรายงานส่ง ผอ.ทราบด้วย  

 4.3 การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ     
       นายอภิรักษ์ หลักชัยกุล รายงานคณะท างานประชาสัมพันธ์ รายงานผลการด าเนินงาน 
คณะท างานฯ ด าเนินการจัดประชุมตั งแต่เดือนกุมภาพันธ์ ถึง เดือนมิถุนายน 2557 แล้ว จ านวน 5 ครั ง โดยมี
สาระส าคัญของการด าเนินงานสรุปได้ ดังนี  

    1. คณะท างานฯ ได้ก าหนด Framework ข่าวประชาสัมพันธ์ เพื่อใช้เป็นกรอบการด าเนินงาน  
ให้ผู้เขียนข่าว ผู้รวบรวม และคณะท างานฯ ใช้ยึดถือปฏิบัติงาน เพ่ือความเป็นระบบและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน 
(เอกสารแนบ 1)  ทั งนี  คณะประชาสัมพันธ์กรมส่งเสริมการเกษตร ได้น า Framework ดังกล่าว เป็นต้นแบบ    
ให้หน่วยงานภายในกรมส่งเสริมการเกษตร ใช้เป็นแนวทางในการบริหารจัดการข่าวประชาสัมพันธ์ของกอง/ส านัก 

    2. ก าหนด Format ข่าวประชาสัมพันธ์ ให้มีรูปแบบเดียวกัน รวมทั งออกเลขก ากับ เพื่อสะดวก
ต่อการติดตาม (เอกสารแนบ 2) 

    3. ร่วมจัดงาน Meet The Press and Friend ครั งที่ 1 ในหัวข้อ Zero Surplus เมื่อวันที่ 4 
เมษายน 2557 โดยมีข่าวของส านักส่งเสริมและจัดการสินค้าเกษตรประชาสัมพันธ์ในงาน จ านวน 8 เรื่อง 

    4. ด าเนินการติดตาม รวบรวม และส่งข่าวประชาสัมพันธ์ ให้คณะท างานประชาสัมพันธ์ 
กรมส่งเสริมการเกษตร และน าขึ น Website ส านักฯ แล้ว จ านวน 61 ข่าว (เอกสารแนบ 3) โดยมีข่าวที่ได้รับ
การคัดเลือกประชาสัมพันธ์แก่สื่อมวลชน 12 ข่าว (ตัดยอดข้อมูล ณ วันที่ 7 กรกฎาคม 2557)   

    5. ตามท่ีกรมส่งเสริมการเกษตรได้คัดเลือกข่าวประชาสัมพันธ์ของ สสจ. จ านวน 17 ข่าว  
คณะท างานฯ ได้ด าเนินการติดตามการเขียนข่าวดังกล่าวข้างต้น เพื่อส่งให้คณะท างานประชาสัมพันธ์กรมฯ      
ตามช่วงเวลาการเผยแพร่ตามแผนแล้ว จ านวน 8 ข่าว (เอกสารแนบ 4) 

    6. จัดบอร์ดเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ชั น 1 อาคารเบญจสิริกิติ์ จ านวน 2 บอร์ด ได้แก่ 
    - บอร์ดท่ี 1 : ประชาสัมพันธ์คณะท างานส านักส่งเสริมและจัดการสินค้าเกษตร 
    - บอร์ดท่ี 2 : การบริหารจัดการผลไม้ 

 4.4 การจัดการความรู้ภายในหน่วยงาน (KM)  
  นางศรีสุดา เตชะสาน รายงานการจัดการความรู้ภายในหน่วยงาน (KM) ได้เชิญ 2 ท่าน       
ถอดองค์ความรู้ ดังนี  คือ นางอรสา ดิสถาพร ต าแหน่ง ผู้อ านวยการส านักส่งเสริมและจัดการสินค้าเกษตร                     
และนายมนู โป๊สมบูรณ์ ผู้เชี่ยวชาญด้านส่งเสริมและจัดการการผลิตไม้ผล ไม้ยืนต้น และยางพารา 

มติที่ประชุม รับทราบ 
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 4.5 การพัฒนาบุคลากรในหน่วยงาน (HR)  
       ตามท่ีส านักส่งเสริมและจัดการสินค้าเกษตร มอบหมายให้คณะท างานฯ ด าเนินการเขียน
โครงการและก าหนดหลักสูตรการจัดอบรม ArcGIS ซึ่งขณะนี อยู่ระหว่างด าเนินการ  
มติที่ประชุม รับทราบ  

 4.6 คณะท างานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง 
       4.6.1 คณะท างานวิชาการและข้อมูลสถานการณ์สินค้าเกษตร 
นางอัจนา ช านาญศิลป์ รายงานคณะท างานวิชาการและข้อมูลสถานการณ์สินค้าเกษตร ได้ประชุมทั งหมด 4 ครั ง 
คณะท างานช่วยจัดรูปแบบด้านในเล่มเพ่ือจัดท ารูปเล่มเอกสารให้มีความสมบูรณ์เพ่ือใช้ประโยชน์ในการก าหนด
นโยบายและวางแผนการพัฒนา รวมทั งเผยแพร่ข้อมูลสินค้าเกษตร และติดตามสถานการณ์สินค้าเกษตรเศรษฐกิจ
ของผู้บริหาร  

 4.6.2 คณะท างานประหยัดพลังงาน 
   นางสมัย บุรีเทศ รายงานประชาสัมพันธ์มาตราการประหยัดพลังงานภายในอาคารส านักส่งเสริม
และจัดการสินค้าเกษตร อาคารเบญจสิริกิติ์ กรมส่งเสริมการเกษตร 

วาระท่ี 5  เรื่องเพื่อพิจารณา 

 5.1 การติดตามการเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณ 
  ประธานแจ้ง ภายใน 3 เดือนที่เหลือให้กลุ่มส่งแผนการใช้เงินและแผนติดตามงานด้วย 

มติที่ประชุม    รับทราบ ส่งแผนการใช้เงินและแผนติดตามงานด้วยให้ กยศ.  

 5.2 โครงการตลาดนัดเกษตรกร  
           ประธานแจ้ง โครงการตลาดนัดเกษตรกร ผู้ผลิตต้องรู้ช่องทางการตลาด ทางกลุ่ม กสธ.         
ได้ไปส ารวจตลาด เพ่ือเป็นแนวทางการด าเนินงานในพื นที่ 77 จังหวัด ทั่วประเทศ โดยมีวัตถุประสงค์           
เพ่ือให้เกษตรกรมีโอกาสเข้าถึงตลาด เพ่ือน าสินค้ามาจ าหน่ายอย่างต่อเนื่อง และเปิดโอกาสในการเรียนรู้หลักการ
ตลาด น าการผลิต รวมทั งเป็นการปลูกฝังความเป็นนักการตลาดแก่เกษตรเป็นเบื องต้น ซึ่ง สสจ. ได้จัดท าโครงการ
ตลาดนัดเกษตรกร หรือ DOAE FARMER OUTLET  

นางอัมพา ว่องวิชชกร รายงานติดตามงาน เขต 2 ,6 และเขต 8 เพ่ือให้เกษตรกรเรียนรู้หลักการ
ตลาดด้วยตัวเอง 
                    1. ไม่มีรูปแบบชัดเจนแต่ให้มุ่งเน้นพัฒนาเกษตรกรให้ผลิตสินค้าคุณภาพ ขายตรงผู้ผลิตสู่ผู้บริโภค 
เรียนรู้หลักการตลาด เชื่อมโยงผู้ผลิต-ผู้ซื อ  
 2. พื นที่ด าเนินการ 77 จังหวัด ทั่วประเทศ 
มติที่ประชุม    รับทราบ มอบหมายและเจ้าหน้าที่สสจ.ติดตามเพ่ือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการประชุมครั ง

ถัดไป                                   
              5.3 สรุปผลการจัดท า Mapping  
                   ประธานแจ้ง สรุปผลการจัดท า Mapping สินค้า 5 สินค้า ให้กลุ่มที่เกี่ยวข้องให้เร่งด าเนินการ 
และสินค้าจะมีปัญหาให้วิเคราะห์ ที่ต้องการตอนนี                             
                    1. ปฏิทินการผลิต 
 2. สินค้าท่ีคาดการจะมีปัญหาให้วิเคราะห์ 

มติที่ประชุม    มอบหมายให้ นางสุนิสา ประไพตระกูล และนางสาววัลภา ปันต๊ะ ช่วยขอข้อมูลและเวียนกลุ่ม 
                   ผอ.สสจ ดูข้อมูลในวันอังคาร ที่ 8 ก.ค 2557  
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 วาระท่ี 6  เรื่องอ่ืน ๆ  
     6.1 ระบบงานสารบรรณ งานการเงิน บัญชี พัสดุ 
     นางสมัย บุรีเทศ ฝ่ายบริหารทั่วไปขยายห้องท างานเป็น 2 ห้อง 
     1. ห้องการเงิน บัญชี และพัสดุ 
     2. ห้องธุรการ งานสารบรรณ และงานอ่ืนๆ 
การส่งหนังสือภายในให้ส่งผ่าน งานธุรการ ทั งหมดที่คุณดวงพร บุญศักดิ์ เจ้าพนักงานธุรการ 4 ซึ่งหนังสือส่งเข้า
มาจะไปตามระบบงานสารบรรณ  

มติที่ประชุม รับทราบ 

     6.2 รายงานการใช้เงินสวัสดิการ สสจ. 
                   นางวิลาวัลย์ วงษ์เกษม รายงานการใช้เงินสวัสดิการ มีดังนี  
  ยอดกยกมาจาก พ.ค 57 จ านวนเงิน 7,510 บาท 
  ยอดเงินที่เก็บประจ าเดือน มิ.ย 57 จ านวนเงิน 9,450 บาท 
  ยอดรวม เป็นเงิน 16,960 บาท 
  เงินยืมรอเก็บคืน 15,000 บาท   

มติที่ประชุม รับทราบ ให้กลุ่มเก็บเงินส่งภายในวันที่ 6 ของทุกเดือน ส่งที่ นางวิลาวัลย์ วงษ์เกษม ผอ.กยว. 

     6.3 การใช้รถยนต์ราชการ 
      ประธานขอหารือ การจัดรถจัดรถยนต์ราชการ สสจ.ในปัจจุบัน  
      นางสมัย บุรีเทศ รายงานระบบการใช้รถยนต์ราชการและพขร.  
                    1. ระบบที่ใช้รถปัจจุบัน ผู้ใช้รถยนต์ราชการ มาเช็คตารางจองที่ ฝบร.  
                    2. ถ้ามีคิวว่างก็จอง และยื่นแบบ 3 ขอใช้รถ 
                    3. พขร.จัดตามล าดับ และจะมี พขร. ขับรถส่วนกลาง 1 ท่าน/สัปดาห์ ประจ าอยู่ที่ส านักฯ 
                    4. เสนอแบบ 3 ผ่าน หัวหน้า ฝบร. และเสนอ ผอ.สสจ. อนุมัต ิ
      5. การยกเลิกช่วยแจ้งทาง ฝบร.ทราบด้วย 
มติที่ประชุม เปลี่ยนระบบการจองรถยนต์ราชการโดยผู้ขอใช้รถยนต์ราชการเขียนแบบความต้องการใช้ 

รถยนต์ (แบบ 3) มอบหมายให้ ฝบร.จัดรถยนต์ตามล าดับการจองและจัด พขร. ตามล าดับ
หมุนเวียน ส าหรับวันหยุดให้จัดล าดับหมุนเวียน พขร.ให้ด้วย   

 
                 

  
 
   (นางสาวนิจวิภา  ลาโสภา) 

                ผู้จดรายงานการประชุม  
        
 

 
(นางสมัย บุรีเทศ) 

                          ผู้ตรวจรายงานการประชุม 


