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รายงานการประชุมส านักส่งเสริมและจัดการสินค้าเกษตร 
ครั้งที ่7/2557  

วันที่  7  สิงหาคม  2557 เวลา 09.30 น.                                
ณ ห้องประชุม 1 ส านักส่งเสริมและจัดการสินค้าเกษตร 

------------------------------ 
ผู้มาประชุม 
 1. นางอรสา  ดิสถาพร ผู้อ านวยการส านักส่งเสริมและจัดการสินค้าเกษตร 
 2. นางอัมพา  ว่องวิชชกร                ผู้อ านวยการกลุ่มส่งเสริมธุรกิจเกษตร 

    3. นางภัสรา  ชวประดิษฐ์          ผู้อ านวยการกลุ่มส่งเสริมพืชสมุนไพร 
 4. นางศรีสุดา  เตชะสาน          ผู้อ านวยการกลุ่มส่งเสริมพืชน  ามันและพืชตระกูลถั่ว 

5. นางวิลาวัลย์  วงษ์เกษม               ผู้อ านวยการกลุ่มส่งเสริมพืชเส้นใยและพืชหัว      
 6. นางสาวจิราภา จอมไธสง             ผู้อ านวยการกลุ่มส่งเสริมการผลิตผักและเห็ด 
 7. นางอัจนา ช านาญศิลป์           ผู้อ านวยการกลุ่มส่งเสริมแมลงเศรษฐกิจ 
 8. นางสมัย บุรีเทศ                        หวัหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป 
ผู้เข้าร่วมประชุม 
  ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย ข้าราชการ จ านวน 28 คน ลูกจ้างประจ า จ านวน 6 คน  
พนักงานราชการ จ านวน 23 คน และลูกจ้างชั่วคราว จ านวน 3 คน (ตามรายชื่อที่แนบ) 

ผู้ไม่มาประชุม 
  ผู้ไมเ่ข้าร่วมประชุมประกอบด้วย ข้าราชการ จ านวน 36 คน ลูกจ้างประจ า จ านวน 5 คน 
พนักงานราชการ จ านวน 3 คน และลูกจ้างชั่วคราว จ านวน 1 คน (ตามรายชื่อที่แนบ) 

ผู้ไม่มาประชุม  (ติดราชการ) 
 1. นายทวีพงศ์  สุวรรณโร                ผู้อ านวยการกลุ่มส่งเสริมไม้ดอกไม้ประดับ(ติดราชการ) 

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

(ติดราชการ) 
5. นายวิเศษศักดิ์ ศรีสุริยะธาดา         ผู้อ านวยการกลุ่มจัดการการผลิตข้าวในพื นที่ (ติดราชการ) 
6. นายไกวัล กล้าแข็ง           ผู้อ านวยการกลุ่มส่งเสริมพืชไร่อุตสาหกรรม (ติดราชการ) 
7. นางวิลาวัลย์  วงษ์เกษม             ผู้อ านวยการกลุ่มส่งเสริมพืชเส้นใยและพืชหัว (ติดราชการ) 
8. นายสุเทพ  โสมภีร ์          ผู้อ านวยการกลุ่มส่งเสริมไม้ผล (ติดราชการ) 
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วาระท่ี 1   เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
 1.1 อธส. แล้วแต่ อธส. ให้ผูร้ับผิดชอบการจัดสัมมนาวิชาการส่งเสริมและจัดการสินค้าเกษตร 
ประจ าปี 2557 ของสสจ. ตรวจสอบเรื่องที่พักในการสัมมนา สถานที่จัดสัมมนาฯ เป็นพื นที่ สปก. หรือบุกรุก 
หรอืไม่ 

มติที่ประชุม    รับทราบและปฏิบัติตามที่ได้รับมอบหมาย 

วาระท่ี 2  เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
    ฝ่ายเลขาฯ ได้ด าเนินการจัดท ารายงานการประชุม ครั งที่ 6/2557 เมื่อวันพุธที่ 3 กรกฎาคม 2557 
เรียบร้อยแล้ว และน าขึ นเว็บไซต์ สสจ. 

มติที่ประชุม    รับทราบ ประธานแจ้งหากมีข้อแก้ไขขอให้แจ้งฝ่ายบริหารทั่วไปด าเนินการแก้ไขต่อไป 

วาระท่ี 3  เรื่องสืบเนื่อง 
    - ไม่มี 

วาระท่ี 4  เรื่องเพื่อทราบ  
 4.1 การควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง 
           นางอัจฉรา อุทโยภาศ รายงานว่าการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง ในปี 2557 
คณะท างานควบคุมภายใน ส านักส่งเสริมและจัดการสินค้าเกษตรได้คัดเลือก โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต
สินค้าเกษตร (พืชผัก) เป็นกระบวนงานในการควบคุมความเสี่ยง ความก้าวหน้าการด าเนินงาน 

          1) ได้มีการประชุมคณะท างานแล้ว 4 ครั ง และได้ส่งรายงานผลการประเมินและการปรับปรุง
การควบคุมภายในรอบ 9 เดือน ให้กองคลังเรียบร้อยแล้ว  
           2) การประสานงานกับผู้รับผิดชอบโครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (พืชผัก)  
ให้ปรับปรุงการด าเนินงานตามมาตรการควบคุมความเสี่ยงที่คณะท างานควบคุมภายในของส านักฯ แนะน า เช่น 
การจัดท าแผนรายเดือนในการติดตามการด าเนินงานให้สอดคล้องกับแผนปฏิบัติงานของเขตและจังหวัด          
การรายงานและสรุปผลการด าเนินงานในแต่ละกิจกรรมที่เขต และจังหวัดได้รับงบประมาณ 
           3) กลุ่มตรวจสอบภายใน กองคลัง แจ้งก าหนดการตรวจสอบภายในประจ าปีงบประมาณ     
พ.ศ. 2557 ในส่วนของส านักส่งเสริมและจัดการสินค้าเกษตร ในวันที่ 8 กันยายน 2557 ขอให้ผู้ที่เกี่ยวข้อง   
เข้าร่วมประชุมและจัดเตรียมข้อมูลให้พร้อมด้วย 

        4.2 รายงานการเงิน (การใช้จ่าย/การจัดซื้อจัดจ้าง/การส่งใบส าคัญชดใช้เงินยืม) 
นางสมัย  บุรีเทศ  หัวหน้าฝ่ายบริหารทัว่ไป รายงานการใช้จ่ายงบประมาณของส านักฯ             
1) การใช้เงิน ณ วันที่ 1 ส.ค 2557 สรุปภาพรวมเบิกจ่ายได้ร้อยละ 82 และจะต้องให้ได้ 

ร้อยละ 95 ภายในวันที่ 31 ส.ค 57 
2) การเบิกจ่ายงบประมาณท่ีมีใบส าคัญทุกชนิดตั งแต่เดือน ต.ค 56-30 มิ.ย 57 ส่งเบิกจ่าย

เรียบร้อยแล้ว ส่งเบิกใบส าคัญตั งแต่เดือน ก.ค-ส.ค 57 ให้ส่งเบิกจ่ายภายในวันศุกร์ที่ 29 ส.ค 57  
การจัดซื อ/จ้าง วงเงินเกิน 50,000 บาท กรณีเบิกจ่ายไม่ทันภายในวันที่ 29 ส.ค 57 ให้แต่ละกลุ่มจัดท าเรื่อง
เสนอ อธส. ขออนุมัติ ยกเว้นเบิกจ่ายเงินหลังวันที่ 29 ส.ค 57 เนื่องจากมผีลกระทบเป็นตัวชี วัดของ ผอ.สสจ 

มติที่ประชุม    รับทราบ เร่งรัดให้มีการใช้เงินภายใน 30 ส.ค 2557   

3) การเบิกจ่ายเงินสดทุกประเภท ส่งเรื่องถึงฝ่ายบริหารทั่วไป ภายในวันที่ 5 ก.ย 57 เพ่ือ
รวบรวมเสนอ ผอ.สสจ ลงนามและส่งเบิกกองคลังให้ทันตามก าหนดเวลา  
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4) เงินยืมทกุประเภท ให้ส่งเรื่องถึงฝ่ายบริหารทั่วไป ภายใน 5 ก.ย 57 รายละเอียดตาม
ก าหนดการปิดรับใบเบิกที่แนบ 

 4.3 การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ     
       นายอภิรักษ์ หลักชัยกุล รายงานคณะท างานประชาสัมพันธ์ รายงานผลการด าเนินงาน 
คณะท างานฯ เนื่องจากมีหนังสือได้รับแจ้งจาก ศสท. ให้ทางสสจ.ส่ง Webmaster เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ดังนี  
  -  นายผดุงศักดิ์ อินอภัยพงษ์ 
  -  นายมนูศักดิ์ ภิรมย์ภักดิ์ 
ไดแ้จ้งทาง ศสท. ทราบด้วยแล้ว สามารถแจ้งปรับปรุง Website ที ่link กับกรมส่งเสริมการเกษตรได้ 
การส่งข่าวให้กับกรมฯ ควรจะมีแบบฟอร์ม เช่น เรื่องอะไร ใครคือผู้ส่ง แจ้งวัน เดือน ปี ที่จะน าขึ น/ออกจาก 
Website ด้วย โดยมีข่าวของส านักส่งเสริมและจัดการสินค้าเกษตรประชาสัมพันธ์ ได้รวบรวมมีจ านวนข่าว      
65 เรื่อง ส่งคณะประชาสัมพันธ์ ในการประชุมคณะประชาสัมพันธ์กรมส่งเสริมการเกษตร มีประเด็นที่เกี่ยวข้อง
จ านวน 5 เรื่อง ดังนี  
  1) การด าเนินงานการจัดการผลไม้ภาคตะวันออก ซึ่งมีการจัดการได้ดีควรจะมีการน าเสนอข่าว 
เพ่ือเผยแพร่ให้หน่วยงานราชการหรือประเทศอ่ืนๆรับรู้โดยทั่วกัน 
 2) การจัด Press Tour ช่วงปลายเดือน ส.ค 2557 เริ่ม ที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เรื่องประเด็น
ที่เลือกเรื่องหนอนหัวด า และมีนักข่าวประมาณ 15-20 คน ทาง สพท. สอบถามว่า สสจ. มีประเด็นอะไรร่วม
เสนอเพ่ือคัดเลือกประเด็นส าคัญให้กับนักข่าว เพ่ือน าประเด็นดังกล่าวไปติดตามในแผนฯ 
 3) ประเด็นข่าววิชาการเป็นการปฏิบัติดูแลรักษาพืชในฤดูฝน เนื่องจาก สสจ. เป็นส านักวิชาการ 
ควรจะมีการเสนอข่าวช่วงฤดูฝนและแนะน าข้อปฏิบัติการดูแลรักษาพืช   
 4) การจัดมหกรรมผึ งคุณภาพ ให้ผู้รับผิดชอบส่งประเด็นเพ่ือประชาสัมพันธ์ให้ทั่วถึง จะได้      
ไปร่วมงานกันได้ ติดประชาสัมพันธ์ภายใน 13 ส.ค 2557 งานเริ่ม 28 ส.ค – 4 ก.ย 2557 (ทาง กมศ.ได้ส่ง
ประเด็นเรียบร้อยแล้ว) 
 5) การน าเสนอข่าวประชาสัมพันธ์ เช่นข่าวประชาสัมพันธ์เรื่องสัมมนาฯ ณ วังน  าเขียว           
จ.นครราชสีมา สสจ. ช่วยส่งประเด็นและผลที่จะได้รับจากการสัมมนาฯ ครั งนี  เพ่ือติดตามผลการสัมมนาฯ      
ทาง สพท. ขอข้อมูลดังกล่าวจะได้เขียนข่าวเพ่ือประชาสัมพันธ์ (คณะประชาสัมพันธ์จะติดตามขอข้อมูล) 

 4.4 การจัดการความรู้ภายในหน่วยงาน (KM)  
  นางวรรณนิภา ฉ่ าฉวี รายงานการจัดการความรู้ภายในหน่วยงาน (KM) ได้เข้าร่วมเวทีสัญจร 
กวพ. เมื่อวันที่ 30 ก.ค 2557 ซึ่งส านักฯ ได้ส่งประเด็น ดังนี  แลกเปลี่ยนเรียนรู้ถอดองค์ความรู้ ได้เชิญ           
2 ท่าน ถอดองค์ความรู้ ดังนี  คือ นางอรสา ดิสถาพร ต าแหน่ง ผู้อ านวยการส านักส่งเสริมและจัดการสินค้าเกษตร 
และนายมนู โป้สมบูรณ์ ผู้เชี่ยวชาญด้านส่งเสริมและจัดการการผลิตไม้ผล ไม้ยืนต้น และยางพารา  
ทางคณะท างาน KM ขอความร่วมมือจากการสัมมนา สสจ. เพ่ือจัดร่วมกัน 

มติที่ประชุม รับทราบและมอบหมายให้คณะท างานจัดสัมมนาพิจารณาต่อไป 

 4.5 การพัฒนาบุคลากรในหน่วยงาน (HR)  
       นางสาวเพ็ญระพี ทองอินทร์ รายงาน ดังนี  

1) อยู่ระหว่างการทบทวนข้อมูล MRCF 5 สินค้า 
2) ได้น าระบบ MRCF ของกรมมาใช้เป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหาผลไม้ เพ่ือทราบผลส าเร็จ 

และเป็นแนวทางการพัฒนาความรู้บุคลากร สสจ. ต่อไป 
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 4.6 คณะท างานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง 
       - คณะท างานวิชาการและข้อมูลสถานการณ์สินค้าเกษตร 
นางอัจนา ช านาญศิลป์ รายงานความก้าวหน้าคณะท างานวิชาการและข้อมูลสถานการณ์สินค้าเกษตร ได้จัดท า
หนังสือสถานการณ์สินค้าเกษตรเสร็จเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างการน าเสนอ ผอ.สสจ. สรุปมีจ านวน 42 ชุด ข้าว 
พืชไร่ 7 ชนิด ไม้ผลไม้ยืนต้น 13 ชนิด ไม้ดอกไม้ประดับ 15 ชนิด และแมลงเศรษฐกิจ 6 ชนิด ได้ครบเรียบร้อย
แล้วแต่ยังไม่สมบูรณ์และต้องน าเสนอผู้บริหาร  

 - คณะท างานประหยัดพลังงาน 
   นางสมัย บุรีเทศ รายงานประชาสัมพันธ์มาตรการประหยัดพลังงานภายในอาคารส านักส่งเสริม
และจัดการสินค้าเกษตร อาคารเบญจสิริกิติ์ กรมส่งเสริมการเกษตร ได้ท าสรุปรายงานส่งกรมฯ เรียบร้อยแล้ว 

มติที่ประชุม      รับทราบ 

วาระท่ี 5  เรื่องเพื่อพิจารณา 
 5.1 การติดตามการเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณ 
  ประธานแจ้ง ให้กลุ่มทุกกลุ่มเร่งรัดการเบิกจ่ายตามเกณฑ์ทางกรมฯ ก าหนด และทาง ฝบร. ได้ส่ง
หนังสือเวียนการส่งเบิกจ่ายการใช้เงินส่งใบส าคัญให้ทราบด้วยแล้ว 

มติที่ประชุม    รับทราบ  

 5.2 ผลการจัดท า MRCF 5 สินค้า 
        ประธานแจ้ง ให้ผู้รับผิดชอบ MRCF 5 สินค้า ให้เตรียมน าเสนอในการประชุม ผอ.กลุ่ม น าไปจัด
นิทรรศการและเสนอในการจัดสัมมนาวิชาการ ณ วังน  าเขียว ได้เชิญท่าน รอง.วก. เข้าร่วมการประชุมในครั งต่อไป 
มติที่ประชุม     รับทราบ 

 5.3 โครงการตลาดนัดเกษตรกร   
นางอัมพา ว่องวิชชกร ผอ.กลุ่มส่งเสริมธุรกิจเกษตร รายงานโครงการตลาดนัดเกษตรกร       

ทางส านักฯ ได้เชิญจังหวัดที่มีการด าเนินงานในพื นที่ประสบความส าเร็จเข้าร่วมประชุม เพื่อหาแนวทางกรอบการ
ด าเนินงานโครงการตลาดนัดเกษตรกรและได้น าผลการประชุมไปเสนอในการประชุม Morning Talk กรมฯ จึงมี
ข้อคิดเห็นและบทสรุปโครงการนี  ได้จัดประชาสัมพันธ์คิกออฟตลาดนัด และได้ชื่อโครงการอย่างเป็นทางการคือ 
โครงการตลาดนัดเกษตรธงเขียว เรื่องเสนอ อธส. หากเห็นชอบก็มีการคิกออฟ 9 เขตๆ 1 จุด   

              5.4 โครงการสัมมนาวิชาการส่งเสริมและจัดการสินค้าเกษตร ประจ าปี 2557  
                   นางสาวศันสนีย์ นิติธรรมยง นักวิชาการเกษตรช านาญการพิเศษ รายงานความก้าวหน้าโครงการ
สัมมนาวิชาการส่งเสริมและจัดการสินค้าเกษตร ประจ าปี 2557 
 1) เรื่องหัวข้อ MRCF มีประเด็นอย่างไรน าเสนอแบบไหนต้องการเนื อหาไม่ใช่เสนอแค่โปสเตอร์ 
1 แผ่น ให้มีข้อมูลตั งแต่ต้นจนปัจจุบันแสดงเป็นขั นตอนที่มีความก้าวหน้าถึงระดับผลปัจจุบัน 
จัด MRCF เป็นรู้แบบนิทรรศการเพ่ือน าเสนอผลงาน สสจ. (ผลงานเด่น)  
 2) เรื่องประเด็นน าเสนอผลงานกลุ่มต่างๆ ว่าต้องมีรูปแบบหรือไม่ ขอให้กลุ่มต่างๆ (ที่ไม่ได้ท า 
MRCF) น าเสนองานเด่นๆของกลุ่มที่ต้องการเสนอให้เห็นผลงานอาจเป็นผลจากโครงการวิจัยหรือเป็นงานที่  
ประสบความส าเร็จหรือมีความก้าวหน้าและมองทิศทางเห็นในอนาคตน าเสนอในเชิงวิชาการประมาณ 10 นาที 
ไม่ก าหนดรูปแบบในการน าเสนอ 
 
 
 
 



-๕- 
 

 3) เรื่อง KM ถอดองค์ความรู้ของผู้ที่จะเกษียณอายุ คือ ผอ.สสจ และผชช. มน ูโป้สมบูรณ์        
ที่ขอช่วงเวลาหลังรับประทานอาหารเย็นวันที่ 22 ส.ค. 57 เวลา 18.00-19.30 น. ในการประมวลองค์ความรู้ 
 4) การถ่ายภาพตลอดงานมอบหมายนายกิตติพงษ์ คงศรีไพร  
 5) การสรุปรายงานต้องมีภาพถ่ายหรือไม่และก าหนดรูปแบบอย่างไร การสรุปรายงานไม่ก าหนด
รูปแบบแน่นอนขอให้เป็นประเด็นสรุปค าถาม ค าตอบ ของแต่ละรายการให้ชัดเจน หากต้องการถ่ายภาพประกอบ
สามารถถ่ายภาพประกอบรายงานได้ตามอัธยาศัย 
 6) การส่งข้อมูลเพื่อจัดท ารูปเล่มก าหนดส่งวันที่ 13 ส.ค. 2557 ให้นางวิลาวัลย์ วงษ์เกษม 
ประมาณ 3-4 หน้า ในส่วนของ PowerPoint ที่จะน าเสนอตามเนื อหาขอให้จัดส่งก่อนสัมมนา 3 วัน เพ่ือการ
จัดเรียงส าหรับน าเสนอ 
 7) เรื่องโครงการขณะนี ได้ขอส าเนามาจากหัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป แล้วจะด าเนินการส่งให้   
นางศรีสุดา เตชะสาน ต่อไป การประสานวิทยากรขณะนี ยังไม่ได้ประสานไปยัง อธส. และรธส.พ่ีหุยแจ้งว่าจะท า
พร้อมการเชิญเปิดและเป็นวิทยากรเมื่อโครงการอนุมัต ิเพ่ิมเติมประเด็นสถานที่จัดสัมมนาขณะนี ต้องเปลี่ยนเป็น
จุดอื่น โดยก าหนดเวลาคงเดิม 

              5.5 การจัดรายการวิทยุกรมส่งเสริมการเกษตร 
  ประธานแจ้ง ต้องการให้เจ้าหน้าที่ สสจ. น าข่าวบอกกล่าวเล่าเรื่องสู่กันฟัง สับเปลี่ยนกันเป็น
ประจ า 

              5.6 การเดินทางไปราชการ   
       ประธานแจ้ง การเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่สสจ. ผอ.สสจ จะหารือครั งถัดไป 

มติที่ประชุม    รับทราบ                       

วาระท่ี 6  เรื่องอ่ืน ๆ  
     6.1 ระบบงานสารบรรณ งานการเงิน บัญชี พัสดุ 
     นางสมัย บุรีเทศ ได้แจ้งการซ่อมคอมฯ ทาง กค.ส่งกลับให้พิจารณาใหม่ เนื่องจากไมเ่ป็นไปตาม
หลักการจ าแนกงบประมาณ 
              6.2 รายงานการใช้เงินสวัสดิการ สสจ. 
                   นางภัสรา ชวประดิษฐ์ แจ้งเรื่องการเวียนหนังสือท าบุญจะแจ้งการเวียนกลุ่มเหมือนเดิม เพราะมี
ซองท าบุญจ านวนมากและบางท่านต้องการท าบุญกับบุคคลที่ท่านรู้จัก หลักเกณฑ์การท าบุญยังเหมือนเดิมซึ่งร่วม
ท าบุญจ านวนเงิน 500 บาท /ซอง       

มติที่ประชุม รับทราบ 

        
  
 
   (นางสาวนิจวิภา  ลาโสภา) 

                ผู้จดรายงานการประชุม  
        
 

 
(นางสมัย บุรีเทศ) 

                          ผู้ตรวจรายงานการประชุม 


