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รายงานการประชุมส านักส่งเสริมและจัดการสินค้าเกษตร 
ครั้งที ่6/2557  

วันที่  3 กรกฎาคม   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 านวยการกลุ่มส่งเสริมพืชสมุนไพรและเครื่องเทศ 

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

 6. นางสาวศันสนีย์ นิติธรรมยง  แทนผู้อ านวยการกลุ่มส่งเสริมธุรกิจเกษตร 
 7. นายพหล รักส ารวจ   แทนผู้อ านวยการกลุ่มการจัดการข้าวในพื นที่ 
 8. นายกิตติพงษ์ คงศรีไพร  แทนผู้อ านวยการกลุ่มส่งเสริมพืชไร่อุตสาหกรรม 
 9. นางสาวภัทรมาศ พานพุ่ม  แทนผู้อ านวยการกลุ่มส่งเสริมแมลงเศรษฐกิจ 
 10. นายทนง พรประดับเกียรติ  แทนผู้อ านวยการกลุ่มคุณภาพและมาตรฐานสินค้าเกษตร 
 11. นายสุเทพ  โสมภีร ์ แทนผู้อ านวยการกลุ่มส่งเสริมไม้ผล 
 12. นางพิสมัย พ่ึงวิกรัย  แทนผู้อ านวยการกลุ่มส่งเสริมไม้ยืนต้น 
 13. นางมาลินี ยุวนานนท์  ผู้อ านวยการกลุ่มยางพาราและปาล์มน  ามัน 
 14. นางสาวจิราภา จอมไธสง  ผู้อ านวยการกลุ่มส่งเสริมพืชผักและเห็ด 
 15. นางสุนิสา ประไพตระกูล  ผู้อ านวยการกลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ 
 16. นางสมัย บุรีเทศ   หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป 
ผู้ไม่มาประชุม  - 
ผู้เข้าร่วมประชุม   - 
 
วาระท่ี 1   เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
              1.1 ตามท่ีกรมส่งเสริมการเกษตรอนุมัติโครงการสัมมนาการเสริมสร้างสุขภาพให้แก่เจ้าหน้าที่               
กรมส่งเสริมการเกษตรด้วยการกีฬาเพ่ือเสริมสร้างสุขภาพ และได้ก าหนดให้มีการแข่งขันกีฬา โดยแบ่งสีของแต่ละ
กอง/ส านัก เป็น 4 สี คือ 1. สีฟ้า ล าใยน าโชค (นายน าชัย พรหมมีชัย รธส.บร. เป็นประธาน และ ผอ.สสจ. เป็น
ตัวแทนสี)  2. สีม่วง ฟรุ้งฟริ ง (นายสุรพล  จารุพงศ์ รธส.สฝ. และ ผอ.กอป. เป็นตัวแทนสี)  3. สชีมพู โชคดี  
(นายไพรัช หวังดี รธส.วก.  เป็นประธาน และ ผอ.สพท. เป็นตัวแทนสี) 4. สีส้ม O...K (นายโอฬาร พิทักษ์ อธส. 
เป็นประธาน และ ผอ.กพก. เป็นตัวแทนสี)  ก าหนดการแข่งขันกีฬาและประกวดกองเชียร์ ประกอบด้วย ฟุตซอล
ชาย แชร์บอลหญิง เทเบิ ลเทนนิส เปตอง กีฬามหาสนุก และประกวดกองเชียร์/ลีดเดอร์ ระหว่างวันที่ 20, 23, 
25 มิถุนายน 2557 และวันที่ 27 มิถุนายน 2557 (วันชงิชนะเลิศ) ณ กรมทหารราบที่ 11 รักษาพระองค์  
ส านักส่งเสริมและจัดการสินค้าเกษตร ในฐานะตัวแทนสี (ประกอบด้วย สสจ. ศสท. และ สลก.) ได้รับการ
สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการด าเนินกิจกรรมการแข่งขันกีฬาจาก 1. ประธานสี (นายน าชัย พรหมมีชัย รธส.บร.) 
จ านวน 10,000 บาท 2. ตัวแทนสีฟ้า (นางอรสา ดิสถาพร ผอ.สสจ)  จ านวน   2,000 บาท 3. ส านักส่งเสริม
และจัดการสินค้าเกษตร จ านวน   7,000 บาท 4. ศูนยเ์ทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จ านวน   5,000 
บาท   5. ส านักงานเลขานุการกรม จ านวน   5,000 บาท รวมทั งสิ น 29,000 บาท โดยมีค่าใช้จ่ายในการ
ด าเนินกิจกรรมทั งสิ น 29,888 บาท มีค่าใช้จ่ายส่วนเกิน  888 บาท  
ทั งนี  บริษัท เดอะมอลล์ กรุ๊ป จ ากัด และนางอรสา ดิสถาพร ผู้อ านวยการส านักส่งเสริมและจัดการสินค้าเกษตร 
สนับสนุนเสื อนักกีฬาฟุตซอลชาย จ านวน 2,000 บาท และจ านวน 1,600 บาท ตามล าดับ และกรมส่งเสริม
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การเกษตร ได้ขอสนับสนุนเงินจากเงินสวัสดิการกรมฯ และชมรมกอล์ฟกรมฯ จัดสรรค่าใช้จ่ายในการบริหาร
จัดการภายในสีให้แต่ละสี สีละ 22,000 บาท ซึ่งตัดจ่ายเป็นค่าเสื อสี  ค่าปักเสื อและแกไขเสื อ (รายละเอียดตาม
เอกสารแนบ) เป็นเงิน 23,100 บาท โดยน าเงินที่ได้รับการสนับสนุนจ่ายเป็นค่าเสื อเพ่ิมอีก 1,100 บาท 
รายละเอียดตามบัญชีรับ-จ่ายเงินค่าใช้จ่ายในการแข่งขันกีฬากรมส่งเสริมการเกษตร ที่แนบมาพร้อมนี  
  1.2 แทวทางการจัดท างบประมาณและปฏิทินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ                
พ.ศ. 2558 ซึ่ง คสช. ได้เห็นชอบแล้ว ตามปฏิทินงบประมาณรายจ่าย ปี พ.ศ.2558 มอบหมายให้ กยศ. 
จัดเตรียมข้อมูลฯ ปี 2558 ให้พร้อมด้วย ซึ่งคาดว่าพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.
2558 มีผลบังคับใช้ทันวันที่ 1 ตุลาคม 2557 

วาระท่ี 2  เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
    ฝ่ายเลขาฯ ได้ด าเนินการจัดท ารายงานการประชุม ครั งที่ 5/2557 เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2557 
เรียบร้อยแล้ว และน าขึ น Wed สสจ. 

มติที่ประชุม    รับทราบ ประธานแจ้งหากมีข้อแก้ไขขอให้แจ้งฝ่ายบริหารทั่วไปด าเนินการแก้ไขต่อไป 

วาระท่ี 3  เรื่องสืบเนื่อง 
     ไม่มี 

วาระท่ี 4  เรื่องเพื่อทราบ  
 4.1 การควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง 
       นางอัจฉรา อุทโยภาศ รายงานว่า คณะกรรมการได้ประชุมแล้ว 4 ครั ง เพ่ือติดตามความคืบหน้า     
ในการด าเนินงานว่า เจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบได้ด าเนินการตามท่ีคณะกรรมการได้ให้ข้อเสนอแนะหรือไม่ และได้
ด าเนินการจัดท ารายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (แบบ ปย2) รอบ 6 เดือน 2 โครงการที่
ด าเนินการในปี 2556 โครงการช่วยเหลือเกษตรกร ผู้ปลูกพืชต้นทุนสูงที่ประสบอุทกภัย ปี 2554 กรณีพิเศษ 
(เฉพาะในกลุ่มพืช จ านวน 11 กลุ่ม ได้แก่ กล้วยไม้ตัดดอก ไม้เด็ดดอก ไม้ตัดใบ ไม้ประดับกระถาง ไม้ขุดล้อม               
ไม้ประดับอื่นๆ หญ้าสนาม และเห็ดถุง)  โครงการขึ นทะเบียนผู้ปลูกพืชเศรษฐกิจหลัก 3 ชนิด (ข้าว มันส าปะหลัง 
ข้าวโพดเลี ยงสัตว์)  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 3 กรกฎาคม 2557 ในภาพรวมเบิกจ่ายได้ร้อยละ44     

มติที่ประชุม   รับทราบ เร่งรัดให้มีการใช้เงินให้เป็นไปตามที่ 

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

 4.4 การจัดการความรู้ภายในหน่วยงาน (KM)  
  นางศรีสุดา เตชะสาน รายงานการจัดการความรู้ภายในหน่วยงาน (KM)  โดยด าเนินการสรุป 
องค์ความรู้ของ นางอรสา ดิสถาพร ผู้อ านวยการส านักส่งเสริมและจัดการสินค้าเกษตร  และนายมนู โป๊สมบูรณ์ 
ท าหน้าทีผู่้เชี่ยวชาญด้านส่งเสริมและจัดการการผลิตไม้ผล ไม้ยืนต้น และยางพารา 

มติที่ประชุม รับทราบ 
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 4.5 การพัฒนาบุคลากรในหน่วยงาน (HR)  
       ด าเนินการเขียนโครงการและก าหนดหลักสูตรการจัดอบรม ArcGIS ซึ่งขณะนี อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ  
มติที่ประชุม รับทราบ  

 4.6 คณะท างานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง 
       4.6.1 คณะท างานวิชาการและข้อมูลสถานการณ์สินค้าเกษตร 
                             นางอัจนา ช านาญศิลป์ รวบรวมข้อมูลสถานการณ์สินค้าเกษตร จัดท ารูปเล่มเอกสารให้มี
ความสมบูรณ์เพ่ือใช้ประโยชน์ในการก าหนดนโยบายและวางแผนการพัฒนา รวมทั งเผยแพร่ข้อมูลสินค้าเกษตร 
และติดตามสถานการณ์สินค้าเกษตรเศรษฐกิจของผู้บริหาร  

 4.6.2 คณะท างานประหยัดพลังงาน 
            นางสมัย บุรีเทศ จัดท ารายงานตามมาตรการประหยัดพลังงาน ประกอบการจัดท าตัวชี วัด
ในภาพรวมของกรมฯ ภายในอาคารส านักส่งเสริมและจัดการสินค้าเกษตร อาคารเบญจสิริกิติ์ กรมส่งเสริม
การเกษตร 

วาระท่ี 5  เรื่องเพื่อพิจารณา 

 5.1 การติดตามการเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณปี 2557 ให้แต่ละกลุ่มจัดท าแผนการใช้จ่าย
งบประมาณที่เหลือ โดยภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2557 ต้องใช้จ่ายงบประมาณทั้งหมดให้ได้ร้อยละ 95  

มติที่ประชุม    รับทราบ ส่งแผนการใช้เงินและแผนติดตามงานด้วยให้ กยศ.                        
วาระท่ี 6  เรื่องอ่ืน ๆ  

     6.2 รายงานการใช้เงินสวัสดิการ สสจ. 
                   นางวิลาวัลย์ วงษ์เกษม รายงานการรับ-จ่ายเงินสวัสดิการส านักฯประจ าเดือนมิถุนายน 2557 

มติที่ประชุม รับทราบ   

      6.2 การขออนุญาตไปราชการในการติดตามงาน ให้จัดท าแผน และขออนุมัติไปราชการได้ ไม่เกิน             
1 เดือน และให้รายงานผลการปฏิบัติงานทุกครั ง  

เลิกประชุมเวลา 17.00 น. 
 
                 

  
 
   (นางสาวนิจวิภา  ลาโสภา) 

                ผู้จดรายงานการประชุม  
        
 

 
(นางสมัย บุรีเทศ) 

                          ผู้ตรวจรายงานการประชุม 


