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รายงานการประชุมส านักส่งเสริมและจัดการสินค้าเกษตร 
ครั้งที ่9/2557  

วันที่  15  ตุลาคม  2557 เวลา 09.30 น.                                
ณ ห้องประชุม 2 

 ส านักส่งเสริมและจัดการสินค้าเกษตร 
------------------------------ 

ผู้มาประชุม 
 1. นางอรสา  ดิสถาพร ผู้อ านวยการส านักส่งเสริมและจัดการสินค้าเกษตร 
 2. นางอรวรรณ  วิชัยลักษณ์ ผู้อ านวยการกลุ่มส่งเสริมไม้ยืนต้น 
 3. นางมาลินี  ยุวนานนท์ ผู้อ านวยการกลุ่มส่งเสริมยางพาราและปาล์มน  ามัน 

    4. นายวิเศษศักดิ์ ศรีสุริยะธาดา         ผู้อ านวยการกลุ่มจัดการการผลิตข้าวในพื นที่ 
5. นางสุนิสา  ประไพตระกูล             รักษาการผู้อ านวยการกลุ่มคุณภาพและมาตราฐาน        

สินค้าเกษตร      
 6. นางสาวจิราภา จอมไธสง             ผู้อ านวยการกลุ่มส่งเสริมการผลิตผักและเห็ด 
 7. นางอัจนา  ช านาญศิลป์           ผู้อ านวยการกลุ่มส่งเสริมแมลงเศรษฐกิจ 
 8. นางอัจฉรา  อุทโยภาศ                รักษาการผู้อ านวยการกลุ่มส่งเสริมพืชไร่อุตสาหกรรม 
 9. นายทวีพงศ์  สุวรรณโร                ผู้อ านวยการกลุ่มส่งเสริมไม้ดอกไม้ประดับ 
 10. นางภัสรา  ชวประดิษฐ์ ผู้อ านวยการกลุ่มส่งเสริมพืชสมุนไพรและเครื่องเทศ 
 11. นางสมัย บุรีเทศ                      หวัหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป 

12. นางสาวเกศนี  เถื่อนบัวระบัติ      นักวิชาการเกษตรช านาญการ แทน ผอ.กลุ่มส่งเสริมพืชน  ามัน                            
และพืชตระกูลถั่ว  

13. นายอภิชาติ  จ าเริญพัฒน์           นักวิชาการเกษตรช านาญการ แทน ผอ.กลุ่มส่งเสริมพืชเส้นใย     
และพืชหัว 

14. นางสาวเพ็ญระพี  ทองอินทร์      นักวิชาการเกษตรช านาญการพิเศษ แทน ผอ.กลุ่มส่งเสริม   
ไม้ผล  

ผู้ไม่มาประชุม  (ติดราชการ) 
1. นางอัมพา  ว่องวิชชกร                ผู้อ านวยการกลุ่มส่งเสริมธุรกิจเกษตร (ติดราชการ)นื่           
2. นางศรีสุดา  เตชะสาน ผู้อ านวยการกลุ่มส่งเสริมพืชน  ามันและพืชตระกูลถั่ว                   
  (ติดราชการ) 
3. นายสุเทพ  โสมภีร์                     ผู้อ านวยการกลุ่มส่งเสริมไม้ผล   (ติดราชการ)                                 
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วาระท่ี 1   เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
     1.1 การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายปีงบประมาณประจ าปีงบประมาณ 2558 
                    ประธานแจ้ง กรมส่งเสริมการเกษตรได้จัดสรรงบประมาณ (งบลงทุน) ให้หน่วยงานเร่งรัด
ด าเนินการจัดซื อ จัดจ้าง ให้เสร็จสิ นภายในเดือนพฤศจิกายน 2557 จ านวนเงิน 59,000 บาท จ านวน           
3 รายการ ดังนี   
                    1) เครื่องมัลติมีเดีย        1 เครื่อง 
                    2) คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค   1 ชุด 
                    3) กล้องถ่ายภาพนิ่ง       1 ตัว 
              1.2 มาตรการเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ปี 2557 

                     ประธานแจง้  ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ 2557 รายจ่าย
ภาพรวมกรมส่งเสริมการเกษตร ร้อยละ 98.20 เป็นไปตามเป้าหมายตามมติ ครม.สิ นไตรมาสที่ 4 ร้อยละ 95  
ซึ่งถือว่ากรมส่งเสริมการเกษตร ได้เกินเป้าหมาย ครม.ก าหนด และทางส านักส่งเสริมและจัดการสินค้าเกษตร      
ได้มีการเบิกจ่ายได้ตามเป้าหมายร้อยละ 98 ไม่มีปัญหาเงินเหลือจ่ายและไม่มีใบส าคัญค้าง  
              1.3 กฐินพระราชทานประจ าปี 2557 ของกรมส่งเสริมการเกษตร   
                    ประธานแจ้ง กรมส่งเสริมการเกษตรได้ขอรับผ้าพระกฐินพระราชทาน จากสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
เพ่ือไปถวายพระสงฆ์จ าพรรษาประจ าทุกปี ส าหรับปีนี  ได้รับผ้าพระกฐินพระราชทาน เพื่อจะน าไปถวายพระสงฆ์
จ าพรรษา ณ วัดพระบาทมิ่งเมืองวรวิหาร ต าบลในเวียง อ าเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ ในวันพฤหัสบดีที่ 6 
พฤศจิกายน 2557 จึงขอมติที่ประชุม เพื่อน าเงินสวัสดิการของส านักส่งเสริมและจัดการสินค้าเกษตรร่วมท าบุญ
ในครั งนี  จ านวนเงิน 5,000 บาท (ถ้าผู้ใดประสงค์จะร่วมท าบุญเพ่ิมให้รวบรวมมาส่งได้ที่ฝ่ายบริหารทั่วไป) และ 
ไม่ต้องเวียนหนังสือกฐิน/ผ้าป่า หรือท าบุญต่างๆ ให้ติดบอร์ดประกาศ ส าหรับกฐินของ อธิบดีกรมส่งเสริม
การเกษตรที่จังหวัดตรัง ส านักส่งเสริมและจัดการสินค้าเกษตรได้ร่วมท าบุญโดยใช้เงินสวัสดิการ 5,500 บาท 
(โดยมติคณะกรรมการ) ผู้อ านวยการส านักส่งเสริมและจัดการสินค้าเกษตร 5,000 บาท สมาชิกส านักส่งเสริม
และจัดการสินค้าเกษตร 4,600 บาท รวมทั งสิ น 15,100 บาท 
              1.4 การจัดงานวันที่ระลึกคล้ายวันสถาปนากรมส่งเสริมการเกษตร  
                    ประธานแจ้ง กรมส่งเสริมการเกษตรก าหนดจัดงานวันที่ระลึกคล้ายวันสถาปนากรมส่งเสริม
การเกษตร ประจ าปี 2557 ครบรอบปีที่ 47 ในวันอังคารที่ 21 ตุลาคม 2557 ณ กรมส่งเสริมการเกษตร 
อาคาร 1 ให้ใส่เสื อส านักฯ และร่วมรับประทานอาหารเช้า ส านักส่งเสริมและจัดการสินค้าเกษตรจัดเจ้าหน้าที่ของ
หน่วยงานเป็นตัวแทนถือพวงมาลาให้กับผู้บริหารของกรม จ านวน 6 คน และก าหนดการจัดสัมมนานโยบายและ
แนวทางการด าเนินงานโครงการส่งเสริมการเกษตรประจ าปี 2558 ระหว่างวันที่ 20-22 ตุลาคม 2557 ณ 
โรงแรมมารวยการ์เด้น กรุงเทพมหานคร  

มติที่ประชุม    รับทราบ 

วาระท่ี 2  เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
 ฝ่ายเลขาฯ ได้ด าเนินการจัดท ารายงานการประชุม ครั งที่ 8/2557 เมื่อวันอังคารที่ 7           
สิงหาคม 2557 และน าขึ นเว็บไซต์ สสจ. เรียบร้อยแล้ว 

มติที่ประชุม    รับทราบ ประธานแจ้งหากมีข้อแก้ไขขอให้แจ้งฝ่ายบริหารทั่วไปด าเนินการแก้ไขต่อไป 

วาระท่ี 3  เรื่องสืบเนื่อง 
    - ไม่มี  
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วาระท่ี 4  เรื่องเพื่อทราบ  

                   ประธานแจ้ง การแต่งตั งคณะท างานสนับสนุนการด าเนินงานของส านักส่งเสริมและจัดการสินค้า
เกษตร ปีงบประมาณ 2558 คณะท างานยังยืนยันคณะท างานชุดเดิม ดังนี  
 4.1 การควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง 
           นางอัจฉรา อุทโยภาศ ประธานคณะท างาน 

    4.2 รายงานการเงิน (การใช้จ่าย/การจัดซื้อจัดจ้าง/การส่งใบส าคัญชดใช้เงินยืม) 
                     นางสมัย  บรุีเทศ  เป็นหัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป 
 4.3 การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT)     
       นายอภิรักษ์ หลักชัยกุล ประธานคณะท างานประชาสัมพันธ์  

    4.4 การจัดการความรู้ภายในหน่วยงาน (KM)  
          นายวิเศษศักดิ์ ศรีสุริยะธาดา ประธานคณะท างาน        

 4.5 การพัฒนาบุคลากรในหน่วยงาน (HR)  
       นางสาวเพ็ญระพี ทองอินทร์ ประธานคณะท างาน 

 4.6 คณะท างานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง 
       1) คณะท างานวิชาการและข้อมูลสถานการณ์สินค้าเกษตร 
                         นางอัจนา ช านาญศิลป์ ประธานคณะท างาน 

 2) คณะท างานประหยัดพลังงาน 
       นางสมัย บุรีเทศ หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป ประธานคณะท างาน 
และให้เพิ่มคณะท างานกองทุนสวัสดิการส านักส่งเสริมและจัดการสินค้าเกษตร นางภัสรา ชวประดิษฐ์   
ประธานคณะท างาน ในครั งต่อไป 

มติที่ประชุม      รับทราบ 

วาระท่ี 5  เรื่องเพื่อพิจารณา 
 5.1 การชี้แจงโครงการ ปี 2558  

ประธานแจ้ง ในการสัมมนานโยบายกรมส่งเสริมการเกษตร วันที่ 20 ตุลาคม 2557 ณ โรงแรม
มารวยการ์เด้น กรุงเทพมหานคร การชี แจงโครงการมีการแบ่งเป็น 2 กลุ่ม ขึ นชี แจงใช้เวลาประมาณ 10 นาท ี
สรุปประเด็นชี แจงโครงการ ดังนี   
                     1) ท า/ท าไม 
                     2) ท าท่ีไหน เมื่อไหร่ อย่างไร 
                     3) วัตถุประสงค์ 
                     4) เป้าหมาย 
                     5) จุดเน้น 

 5.2 การติดตามการเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณ ปี 2558  
ประธานแจ้ง คสช. ไดเ้ห็นชอบมาตรการเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายงบประมาณ

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ดังนี  
 
 
 
 
 
 



-๔- 
 

 
                    1) เป้าหมายการเบิกจ่าย ภาพรวมไม่น้อยกว่าร้อยละ 96  
                    2) รายจ่ายลงทุนไม่น้อยกว่าร้อยละ 87 โดยแยกเป็นรายไตรมาส ดังนี  

       ร้อยละ/ไตรมาส 
เป้าหมายเบิกจ่าย ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 รวม 

รายจ่ายภาพรวม 32 23 21 21 96 
รายจ่ายประจ า 33 22 21 22 98 
รายจ่ายลงทุน 29 26 19 14 87 
                     โดยให้จัดล าดับความส าคัญของแผนงานโครงการใดที่สามารถด าเนินการให้แล้วเสร็จได้           
ในไตรมาสแรกให้เร่งด าเนินการก่อน 
                    3) การจัดท าแผน ให้จัดท าแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณส่ง สงป.ภายใน
วันที่ 9 กันยายน 2557 ทั งตามแผนภารกิจปกติ และแผนในเชิงบูรณาการ (ถ้ามีรายการที่ได้รับการจัดสรร)  
                    4) การโอนจัดสรรงบประมาณ ให้ส่วนราชการโอนจัดสรรให้พื นที่ด าเนินการอย่างช้าไม่เกิน 7 วัน
นับแต่วันที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ  
                    5) รายจ่ายประจ า ด าเนินการเบิกจ่ายภายในไตรมาสที่ 1 โดยเฉพาะการฝึกอบรม ประชุม 
สัมมนาภายในประเทศ เบิกจ่ายได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของวงเงินที่ได้รบการจัดสรร 
                     6) รายจ่ายลงทุน (งบลงทุน งบเงินอุดหนุน งบรายจ่ายอื่นท่ีเบิกจ่ายลักษณะค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน 
และสิ่งก่อสร้าง) ก่อหนี ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 25 ธันวาคม 2557 หรืออย่างช้าภายในไตรมาสที่ 2  
                    7) กองคลังได้ยกร่างมาตรการเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2558   
                    8) เป้าหมายการเบิกจ่ายรายจ่ายภาพรวมไม่น้อยกว่า ร้อยละ 96 รายจ่ายลงทุน 
ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 87 ของงบประมาณรายจ่าย  
                    9) กรมส่งเสริมการเกษตรจะเร่งรัดการโอนจัดสรรงบประมาณให้หน่วยงานในสังกัดโดยเร็ว  
อย่างช้าไม่เกิน 7 วัน นับแต่วันที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณจากส านักงบประมาณ 
                    ให้หน่วยงานที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายลงทุน ด าเนินการ ดังนี  
                    1) ด าเนินการตามกระบวนการจัดซื อจัดจ้างตามระเบียบที่เก่ียวข้องโดยให้ยึดกรอบระยะเวลา
ตามแผนปฏิบัติการจัดซื อจัดจ้างประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ของกรมส่งเสริมการเกษตรโดยมีเงื่อนไขว่าจะ
ก่อหนี ผูกพันได้ก็ต่อเมื่อได้รับการจัดสรรงบประมาณแล้ว 
                    2) ก่อหนี ผูกพันและบันทึกใบสั่งซื อ/จ้าง/เช่า (PO) ในระบบ GFMIS ให้แล้วเสร็จทุกรายการ
ภายในวันที่ 25 ธันวาคม พ.ศ. 2557  
                    3) ห้ามเปลีย่นแปลงรายการจากท่ีได้รบการจัดสรรงบประมาณหากไม่สามารถด าเนินการตาม
รายการที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณให้แจ้งคืนงบประมาณรายการดังกล่าวมายังกรมทันที 
                    ให้เร่งรัดด าเนินการและเบิกจ่ายการฝึกอบรม ประชุมสัมมนาในประเทศให้ได้ไม่น้อยกว่า       
ร้อยละ 50 ของวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร โดยด าเนินการ ดังนี  
                    1) การด าเนินการตามตัวชี วัดทุกโครงการ ต้องก าหนดกิจกรรมการจัดฝึกอบรม/สัมมนาให้แล้ว
เสร็จในไตรมาสที่ 1 ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 
                    2) การฝึกอบรม/สัมมนา ตามแผนพัฒนาบุคลากรของกรมส่งเสริมการเกษตร  
ต้องก าหนดแผนให้มีการฝึกอบรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 50  
                    3) ให้กองการเจ้าหน้าที่และกองคลังน าผลการเบิกจ่ายตามเป้าหมายแต่ละไตรมาส ก าหนดเป็น
ตัวชี วัดในค ารับรองการปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558  
 



-๕- 
 

                    4) ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ไม่อนุมัติให้หน่วยงานโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ 
ทุกงบรายจ่ายเพ่ือให้สามารถใช้งบประมาณได้ตามเป้าหมายแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงินของ     
กรมส่งเสริมการเกษตร  
                    ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ไม่มีนโยบายให้กันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีกรณีไม่มีหนี ผูกพัน 
เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปีของปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ให้เร่งรัดด าเนินงานและเบิกจ่ายให้แล้วเสร็จภายในเดือน
ธันวาคม 2557 ให้หัวหน้าสว่นราชการ หัวหน้าหน่วยงานทั งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ติดตามและก ากับดูแล
หน่วยงานให้ปฏิบัติตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามมาตรการนี โดยเคร่งครัด 
ทั งนี  การเบิกจ่ายให้ถือปฏิบัติตามระเบียบของทางราชการ หากมีข้อผิดพลาดคลาดเคลื่อน หน่วยงานนั นจะต้อง
เป็นผู้รับผิดชอบ หากหน่วยงานไม่สามารถเบิกจ่ายงบประมาณได้ตามแผนที่ก าหนดไว้ จะถือเป็นเหตุหนึ่งในการ
พิจารณาปรับลดงบประมาณของกรมส่งเสริมการเกษตรในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ค่าสาธารณูปโภคให้มีการ
ควบคุมให้เป็นไปตามวงเงินที่ได้รับการจัดสรร การแต่งตั งคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ผู้อ านวยการส านักส่งเสริมและจัดการสินค้าเกษตร เป็นคณะกรรมการในการ
ติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558  
              5.3 สรุปโครงการสัมมนาวิชาการส่งเสริมและจัดการสินค้าเกษตร ประจ าปี 2557  
                   มอบหมายนางสาวศันสนีย์ นิติธรรมยง ท ารายงานสรุปผลการสัมมนาวิชาการส านักส่งเสริมและ
จัดการสินค้าเกษตร ประจ าปี 2557 ณ โรงแรมภูวิวรสีอร์ท อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา  
                    มอบหมายนางสมัย บุรีเทศ ท ารายงานสรุปผลการใช้จ่ายเงินในการสัมมนาวิชาการส านักส่งเสริม
และจัดการสินค้าเกษตร ประจ าปี 2557 

มติที่ประชุม    รับทราบ  

              5.4 โครงการตลาดนัดเกษตรกร 
  ประธานแจ้ง เรื่องโครงการตลาดนัดเกษตรกร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้
เห็นชอบโครงการตลาดนัดเกษตร (Farmer Market) มีนโยบายจะขยายตลาดเพ่ือช่องทางการจ าหน่ายสินค้าที่มี
คุณภาพและได้มาตรฐานให้แก่เกษตรกรถึงผู้บริโภคโดยตรง โดยให้เกษตรกรหรือผู้ผลิตมาจ าหน่ายเป็นประจ า 
แบบถาวร โดยมุ่งเน้นให้น าผลิตผลการผลิตที่ปลอดภัยน ามาจ าหน่ายให้แก่ผู้บริโภคท่ีอาศัยในชุมชนเมือง ได้บริโภค
อาหารจากผลิตผลที่ปลอดภัย เพื่อให้การด าเนินงานโครงการตลาดนัดเกษตรกร (Farmer Market) บรรลุ
วัตถุประสงค์ มีประสิทธิภาพ และเกิดผลสัมฤทธิ์  

มติที่ประชุม    รับทราบ                       

วาระท่ี 6  เรื่องอ่ืน ๆ  
     ประธานแจ้ง  มอบหมายคุณอภิรักษ์ หลักชัยกุล ให้ท าสรุปรายงานผลงานของส านักส่งเสริมและ
จัดการสินค้าเกษตรเพ่ือส่งให้กรมฯ เพ่ือจัดท ารายงานประจ าปีของกรมส่งเสริมการเกษตร  

มติที่ประชุม    รับทราบ 
                       
               
         

(นางสาวนิจวิภา  ลาโสภา) 
ผู้จดรายงานการประชุม 

 
 

                                                       (นางสมัย บุรีเทศ) 
                                                  ผู้ตรวจรายงานการประชุม 


