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ผู้มาประชุม 

1. นายดนยั ชืน่อารมย์               ผู้อ านวยการกองการเจา้หน้าที ่                            ประธาน 
2. นายชาญยทุธ์ ภาณุทัต            ผู้เชี่ยวชาญด้านพัฒนาเกษตรกรและองค์กรเกษตรกร  กรรมการ 

 3. นางจิระนุช ชาญณรงค์กุล       ผู้อ านวยการกองส่งเสริมการอารักขาพืช               กรรมการ 
                                                   และจัดการดินปุ๋ย  
 4. นายไพศาล สังข์มงคล           ผู้อ านวยการส านักงานส่งเสริม                           กรรมการ 
                                                   และพัฒนาการเกษตรที่ 1 จงัหวัดชัยนาท 
 5. นายสมจิตร ธีระบุญชัยกุล      ผู้อ านวยการส านักงานส่งเสริมและ                      กรรมการ 
                                                   พัฒนาการเกษตรที่ 4 จังหวัดขอนแก่น 
          6. นางสาวศันสนีย์ กุลชล          ผู้อ านวยการกองคลัง                                      กรรมการ 
          7. นายวุฒิชัย ชิณวงศ์              ผู้อ านวยการกองส่งเสริมโครงการพระราชด าริ         กรรมการ  
                                                   การจัดการพื้นที่และวิศวกรรมเกษตร 
          8. นางพรชนก ปั่นรัศมี             ผู้อ านวยการกลุ่มช่วยอ านวยการและประสาน         กรรมการ 
                                                   ราชการ ส านักงานเลขานุการกรม (แทน) 
          9. นายวัลลภ จันทร์งาม            นักวิชาการเกษตรช านาญการพิเศษ กลุ่มวชิาการ     กรรมการ 
                                                   ส่งเสริมการเกษตร ส านักงานส่งเสริมและพัฒนา 
                                                   การเกษตรที่ 3 จังหวัดระยอง 
          10. นายฐิติพงษ์ อรสวัสดิ์          เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน ฝ่ายบริหารทั่วไป     กรรมการ 

                                         ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (แทน) 
          11. นางณัฐิยา โตสงคราม         ผู้อ านวยการกลุ่มสวัสดิการและเจ้าหน้าที่สัมพันธ์     กรรมการและ 
                                                   กองการเจ้าหน้าที่                                         เลขานุการ 
          12. นางสาววาริศา กมลรัตน ์     นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ กองการเจ้าหน้าที่   กรรมการและ    
                                                                                                                 ผู้ช่วยเลขานุการ 
          13. นายพนูน วานุนาม            นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ กองการเจ้าหน้าที่   กรรมการและ 
                                                                                                                 ผู้ช่วยเลขานุการ 
ผู้ไม่มาประชุม 

1. นายสมชาย  ชาญณรงค์กลุ       อธิบดีกรมสง่เสริมการเกษตร                          ติดราชการ 
          2. นายส าราญ สาราบรรณ์          รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร                      ติดราชการ 
          3. ว่าที่ร.ต.ดร.สมสวย ปัญญาสทิธิ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร                      ติดราชการ 
          4. นายทวีพงศ์ สุวรรณโร            เลขานุการกรม                                           ติดราชการ 
          5. นายชาตรี บุญนาค                ผู้อ านวยการส านักงานส่งเสริมและ                    ติดราชการ 
                                                    พัฒนาการเกษตรที่ 3 จังหวัดระยอง                                              

ผู้เข้าร่วมประชุม... 
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ผู้เข้าร่วมประชุม   
 1. นางสุรางค์ ศักดิ์ประยูรพงศ์      ผู้อ านวยการกลุ่มบัญชี กองคลัง 
          2. นางสาวสุกัญญา ศิริจันทร์        นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ กองคลัง 
          3. นางลัดดา บุญอ ารุง                เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน กองการเจ้าหน้าที่ 
 4. นายณัฐพล ม่วงสุข                 บุคลากร กองการเจ้าหน้าที่ 
เริ่มประชุมเวลา 09.00 น. 
 

วาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งใหท้ีป่ระชุมทราบ 
   การประชุมครั้งนี้เป็นการติดตามผลการด าเนินงาน/กิจกรรม รายงานงบการเงินกองทุนสวัสดิการ 

กรมส่งเสริมการเกษตรประจ าปี 2560 และรายงานสินค้าคงเหลือในร้านค้าสวัสดิการกรมส่งเสริมการเกษตร 
มติที่ประชุม รับทราบ 
วาระที่ 2 รบัรองรายงานการประชุมคณะกรรมการสวัสดกิารกรมส่งเสริมการเกษตรครั้งที่ 1/2560 
            วันที่ 10 เมษายน 2560 
            รายละเอียดรายงานการประชุมปรากฏตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้ (ตามเอกสารแนบ 1) 

   จึงขอเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาและรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว 
มติที่ประชุม รับรอง และควรมีแผนการประชุมปีละ 2 - 3 ครั้ง และให้น ารายงานการประชุมน าลง WEBSITE 
ของกองการเจ้าหน้าที ่
วาระที่ 3 เรื่องเพื่อทราบ 
             3.1 แต่งตั้งคณะกรรมการสวสัดิการกรมส่งเสริมการเกษตร 
             ตามค าสั่งที่ 14/2561 ลงวันที่ 10 มกราคม 2561 ได้แต่งตั้งคณะกรรมการสวัสดิการกรมส่งเสริมการเกษตร 
ให้คณะกรรมการมีอ านาจหน้าที่ ดังนี ้

1. ก าหนดนโยบายอ านวยการและจัดการสวัสดิการภายในกรมส่งเสริมการเกษตรให้เกิดประโยชน์ 
สูงสุดต่อสมาชิกสวัสดิการกรมส่งเสริมการเกษตร 

2. ออกระเบียบหรือข้อบังคับในการด าเนินการจัดสวัสดิการภายในกรมส่งเสริมการเกษตร 
3. อนุมัติให้มีการจัดและยุบเลิกการจัดสวัสดิการประเภทต่าง ๆ ภายในกรมส่งเสริมการเกษตร 
4. แต่งต้ังบุคคล คณะบุคคล หรือคณะอนุกรรมการที่เป็นขา้ราชการหรือผู้ที่มใิช่ข้าราชการ 

เพื่อด าเนินการจัดสวัสดิการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการจัดสวัสดิการภายในกรมส่งเสริมการเกษตรและ 
ตามระเบียบที่ก าหนด 

5. ควบคุมการรับเงินและการใช้จ่ายเงินของกองทุนสวัสดิการกรมส่งเสริมการเกษตร 
6. ก าหนดอัตราค่าบริการสมาชิกในการใช้บริการสวัสดิการภายในกรมส่งเสริมการเกษตร 
7. อนุมัติหรือมอบอ านาจให้กรรมการคนหนึ่งคนใดเป็นผู้ด าเนินการก่อหนี้ผูกพันหรือลงนาม 

ในเอกสารต่าง ๆ แทนคณะกรรมการสวัสดกิารกรมส่งเสรมิการเกษตร และจ่ายเงินกองทุนสวัสดิการรว่มกับ
เหรัญญิกตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการสวัสดิการกรมส่งเสริมการเกษตรก าหนด 

8. ปฏิบัติการอื่นใดที่จ าเป็นที่เกี่ยวกับการจัดสวัสดิการภายในกรมส่งเสริมการเกษตรหรือตาม 
ที่กรมส่งเสริมการเกษตรมอบหมาย (ตามเอกสารแนบ 2) 

จึงขอเสนอที่ประชุมทราบ 
มติที่ประชุม รับทราบ 

            3.2 บัญชีสรุป... 
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3.2 บญัชีสรปุรายละเอียดสินค้าร้านค้าสวัสดิการกรมสง่เสริมการเกษตร 
             เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบดูแลร้านค้าสวัสดิการได้จัดท าบัญชีรายละเอียดสินค้าร้านค้าสวัสดิการกรม ฯ 
เพื่อให้ที่ประชุมรับทราบตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้ (ตามเอกสารแนบ 3) 
             จึงขอเสนอที่ประชุมเพ่ือทราบ 
มติที่ประชุม  รับทราบและเห็นสมควรให้ด าเนินการ ดังนี้ 
                 - ให้ท าการสรุปรายการสินค้าคงเหลือว่ามีสินค้าใดเหลือมาก 
        - ให้ท าแผนการผลิตสินค้าโดยสอบถามความต้องการสินค้าจากข้าราชการทั้งในส่วนกลาง/ภูมิภาค 
เพื่อน ามาเป็นข้อมูลการตัดสนิใจ 
                 - ให้ท าโบรชัวรส์ินค้าที่มีจ าหน่ายในร้านสวัสดิการฯ เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทัว่กัน 
                     - สินค้าประเภทของที่ระลึกเซรามิคจะแตกหักง่ายให้เปลี่ยนเป็นประเภทอื่น เช่น ผ้าพันคอ หรือเนคไท 

   3.3 รายงานงบการเงนิกองทนุสวสัดิการกรมส่งเสรมิการเกษตร ประจ าปี 2560 
   นางสุรางค์ ศักดิ์ประยูรพงศ์ ผู้อ านวยการกลุ่มบัญช ีกองคลัง ได้รายงานว่านายไพฑูรย์ ตั้งมนัสสุขุม 

ผู้สอบบัญชีได้ท าการตรวจสอบและรับรองงบการเงินกองทุนสวัสดิการกรมส่งเสริมการเกษตร ประจ าปี 2560          
      จึงขอเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ (ตามเอกสารแนบ 4) 

มติที่ประชุม รับทราบและควรให้น าเสนอแบบสรุป เชิงวิเคราะห์ในการน าเสนองบการเงินกองทุน ไม่ใช่ในเชิง
การรายงานอย่างเดียว/คณะกรรมการชุดใหญ่น่าจะคิดนโยบายแบบภาครวมใหญ่มากกว่ารายละเอียดปลีกย่อย 
     3.4 แผนปฏบิตัิงานสวัสดิการกรมส่งเสริมการเกษตร ประจ าปี 2561 

   กลุ่มสวสัดิการและเจ้าหน้าที่สัมพันธ์ได้จัดท าแผนภาพรวมของกลุ่มงาน ซึ่งแผนในแตล่ะปีได้จัดและ
แบ่งไว้ตามประเภทของสวัสดิการในด้านต่าง ๆ ซึ่งกิจกรรมต่าง ๆ จะสอดคล้องกับแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
ข้าราชการกรมส่งเสริมการเกษตร ที่เป็นไปตามตัวชี้วัดของกรมส่งเสริมการเกษตร (ตามเอกสารแนบ 5) 
    จึงขอเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ 
มติที่ประชุม รับทราบ ให้ท าแผนการใช้เงนิของแต่ละกิจกรรมประกอบด้วย 
วาระที่ 4 เรื่องเพื่อพจิารณา 
              4.1 เรื่องขออนมุัติสนับสนุนขา้วสารและกล่องใส่ข้าวสารในโครงการ “ขายข้าวช่วยชาวนา”  
เพื่อน าไปท าสาธารณประโยชน ์
                                        เรื่องเดิม  
               ตามทีก่รมส่งเสรมิการเกษตรมอบหมายให้กลุม่สวัสดิการและเจ้าหน้าที่สัมพันธ์จัดตั้งโครงการ  
“ขายข้าวช่วยชาวนา กรมส่งเสริมการเกษตร" โดยมีวัตถุประสงค์ช่วยเปิดพื้นที่ช่องทางการขายข้าวให้ชาวนา 
ในรูปแบบน าขา้วสารที่ผลิตจากชาวนาโดยตรงจากกลุ่มวิสาหกิจชุมชนในแต่ละจังหวัดสังกัดกรมฯมาบรรจุใน 
package ที่สวยงามเพื่อเพิ่มมูลค่าของสินคา้ โดยน าสินค้ามาวางจ าหน่ายที่ร้านค้าสวัสดิการกรมส่งเสริม
การเกษตร ในวันและเวลาราชการ ตั้งแต่วันที่ 25 พฤศจิกายน 2559 จ านวน 650 ถงุ และ 54 กล่อง น้ัน 
                                       ข้อเท็จจริง 
               1) ทางร้านค้าได้ด าเนินการตามนโยบายกรมฯและได้เปิดจ าหน่ายข้าวสารดังกล่าวตามรายการดังนี้   
                   1.1 ข้าวกล้อง 3 ชนิด พร้อมกล่อง จ านวน 54 กล่อง ราคาต้นทุน 150 บาท ราคาขาย 150 
บาท จ านวนเหลือ 17 กล่อง รวมเป็นเงินต้นทุนทั้งสิ้น 2,550 บาท (สองพันห้าร้อยห้าสิบบาทถ้วน) (ตัดยอด ณ 
วันที่ 21 มิถุนายน 2561) 

1.2 ข้าวหอมมะลิ... 
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           1.2 ขา้วหอมมะลิ (สุรินทร์) จ านวน 200 ถุง ราคาต้นทุน 45 บาท ราคาขาย 45 บาท จ านวน
เหลือ 2 ถุง รวมเป็นเงินต้นทุนทั้งสิ้น 90 บาท (เก้าสิบบาทถ้วน) (ตัดยอด ณ วันที่ 21 มิถุนายน 2561) 
                   1.3 ข้าวสินเหล็ก อุทัยธาน ีจ านวน 100 ถุง ราคาต้นทนุ 70 บาท ราคาขาย 70 บาท จ านวน 
เหลือ 8 ถุง รวมเป็นเงินต้นทนุทั้งสิ้น 560 บาท (หา้ร้อยหกสิบบาทถ้วน) (ตัดยอด ณ วันที่ 21 มิถุนายน 2561) 
      2) รายการสินค้าประเภทข้าวสารตามรายการดังกล่าวที่จ าหน่ายไม่ได้จ านวนทั้งหมด 10 ถุง 17 
กล่อง นั้น ขณะนี้เสื่อมสภาพเนื่องจากค้าง stock เป็นเวลานาน 
              ข้อพิจารณาและเสนอ 
      เพื่อมิให้ข้าวสารที่ค้าง stock เสื่อมสภาพมากไปกว่าปัจจุบันจึงขอเสนอที่ประชุมพิจารณาเห็นชอบ
ให้ตัด stock ข้าวสาร 10 ถุง 17 กล่อง รวมเป็นเงินต้นทุนทั้งสิ้น 3,200 บาท (สามพนัสองร้อยบาทถ้วน) 
เพื่อน าไปท าสาธารณประโยชน์ต่อไป 
มติที่ประชุม เห็นชอบและอนุมัติตัด STOCK ข้าวสารจ านวน 10 ถุง และ 17 กล่อง โดยมอบให้ส านกังาน
สง่เสริมและพัฒนาการเกษตร ที่ 4 จังหวัดขอนแก่น น าไปมอบให้โรงเรยีนต ารวจตระเวนชายแดนบ้านหนองดู ่
จังหวัดนครพนม 
                4.2 เรื่องขออนุมัติสนบัสนนุกระเปา๋ใส่เอกสารสดี าเพื่อน าไปท าสาธารณประโยชน์ 
               เรื่องเดิม 
                ตามทีค่ณะกรรมการฯได้เห็นชอบและอนุมัติให้จัดจ าหน่ายสินค้ากระเป๋าใส่เอกสารสีด าเมื่อวันที่ 
30 ตุลาคม 2557 จ านวน 188 ใบ ราคาต้นทุนใบละ 350 บาท และราคาขายใบละ 390 บาท นัน้ 
               ข้อเท็จจริง 
       1) ทางร้านค้าฯได้เปิดจ าหน่ายกระเป๋าใส่เอกสารสดี าได้จ านวน 89 ใบและยังคงเหลือที่จ าหน่าย
ไม่ได้จ านวน 99 ใบ รวมเป็นเงินต้นทุนทั้งสิ้น 34,650 บาท (สามหมื่นสี่พันหกร้อยหา้สิบบาทถ้วน) (ตัดยอด ณ 
วันที่ 21 มิ.ย.2561) 
                    2) กระเป๋าใส่เอกสารสีด าที่จ าหน่ายไม่ได้จ านวน 99 ใบ เริม่เสื่อมสภาพเนื่องจากคา้ง stock เป็นระยะเวลานาน            
               ข้อพิจารณาและข้อเสนอ 
                เพื่อมิให้กระเป๋าใส่เอกสารสีด าที่ค้าง stock เป็นระยะเวลานานมีการเสื่อมสภาพมากไปกว่าปัจจุบัน 
จึงขอเสนอที่ประชุมพิจารณาอนุมัติตัด stock สินค้ากระเป๋าใส่เอกสารสดี าจ านวน 99 ใบ ราคาต้นทนุใบละ 
350 บาท รวมเป็นเงินต้นทุนทั้งสิ้น 34,650 บาท (สามหมื่นสี่พันหกรอ้ยห้าสิบบาทถ้วน) 
มติที่ประชุม เห็นชอบและอนุมัติให้ตัด Stock สินค้ากระเป๋าใส่เอกสารสีด า จ านวน 99 ใบ และน าไปส าหรับแจกเป็น
รางวัลให้ผู้ร่วมงานในงานเกษตรสร้างชาติ ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที ่30 สิงหาคม – 2 กนัยายน 2561 ณ สวนลุมพนิ ีกรุงเทพฯ 
                4.3 เรื่องขออนุมัติสนบัสนนุเสื้อสกรีนโลโก้ยุวเกษตรเพื่อน าไปท าสาธารณประโยชน ์
               เรื่องเดิม 
                ตามทีค่ณะกรรมการฯได้เห็นชอบและอนุมัติให้จัดจ าหน่ายสินค้าเสื้อสกรีนโลโก้ยุวเกษตร เมื่อวันที่
16 มกราคม 2558 จ านวน 1,000 ตัว ราคาต้นทุนตัวละ 60 บาท และจ าหน่ายราคาตัวละ 75 บาท น้ัน 
               ข้อเท็จจริง 
       1) ทางร้านค้าฯไดเ้ปิดจ าหน่ายสินค้าเสื้อสกรีนโลโกยุ้วเกษตรได้จ านวน 794 ตัว และยังคงเหลอืที่
จ าหน่ายไม่ได้จ านวน 206 ตัว ราคาต้นทุนตัวละ 60 บาท รวมเป็นเงินต้นทุนทั้งสิ้น 12,360 บาท (หนึ่งหมื่น
สองพันสามร้อยหกสิบบาทถว้น) (ตัดยอด ณ วันที่ 21 มิ.ย.2561) 

2) เสื้อสกรีน... 




