
รายงานการประชุมคณะกรรมการสงเคราะห์เกษตรกร 
ครั้งที่ 6/2558 

วันอังคารที่ 24 พฤศจิกายน 2558 
ณ ห้องประชุมกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (134-135) 

   

กรรมการผู้เข้าร่วมประชุม 
 1. นายโอภาส กลั่นบุศย์        ประธานกรรมการ 
     รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
  2. นางสาวสุทัศนีย์ ราชเรืองระบิน          รองประธานกรรมการ 
     รองอธิบดีกรมการค้าภายใน 
      แทนปลัดกระทรวงพาณิชย์ 
  3. นางพรกมล ประยูรสิน       กรรมการ 
      ผู้อ านวยการส านักงานก ากับและพัฒนาตรวจสอบภาครัฐ กรมบัญชีกลาง 
      แทนปลัดกระทรวงการคลัง 

   4. นายอนันต์ศักดิ์ วุฒิสิงห์ชัย       กรรมการ 
      ผู้อ านวยการส่วนส่งเสริมส านักบริหารการปกครองพ้ืนที่ กรมการปกครอง 
 แทนปลัดกระทรวงมหาดไทย  
  5. นางสาวลดาวัลย์ ค าภา       กรรมการ 
      รองเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
 แทนเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
  6. นางสาวพัชราภรณ์ สิทธิพงษ์       กรรมการ 
      นักวิเคราะห์งบประมาณช านาญการพิเศษ     
      แทนผู้อ านวยการส านักงบประมาณ   
  7. นางสาวปันฐลิกา พงศ์ฉบับนภา      กรรมการ 
      นักวิชาการพาณิชย์ช านาญการ   
      แทนอธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ  
  8. นายสมบูรณ์ ภักดีวรกิจกุล       กรรมการ 
      ผู้อ านวยการกลุ่มพัฒนาระบบการค้าสินค้าเกษตร 
      แทนอธิบดีกรมการค้าภายใน  

    9. นางอัญชลี ศรีอ าไพ        กรรมการ 
        ผู้อ านวยการส านักการเงินการคลัง 
        แทนอธิบดีกรมบัญชีกลาง 

10. นายนรินทร์ สมบูรณ์สาร       กรรมการ 
      ผู้อ านวยการกลุ่มพัฒนาองค์กรเกษตรกรและเครือข่าย       
      แทนอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร 

  11. นายจิรศักดิ์  เงินเส็ง        กรรมการ 
        ผู้อ านวยการกองพัฒนาระบบสนับสนุนการสหกรณ์ 
         แทนอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ 
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12. นายจรัญ  เจริญทรัพย์       กรรมการ  
 เกษตรกรด้านพืช 
13. นายพรชัย บัวประดิษฐ์       กรรมการ 
 เกษตรกรด้านการประมง    
14. นายจูมทอง ประวะศรี       กรรมการ 
      ผู้แทนสหกรณ์นิคม 
15. นายวัชรินทร์  เอกประเสริฐ       กรรมการ 
      ผู้แทนชุมนุมสหกรณ์ด้านการเกษตร 
16. นายอุบลศักดิ์ บัวหลวงงาม       กรรมการ 
      ผู้แทนกลุ่มเกษตรกร 
17. นายพงศ์สวัส  ยอดสุรางค์       กรรมการ 
      ผู้แทนวิสาหกิจชุมชนด้านการเกษตร 
18. นายประพัฒน์ ปัญญาชาติรักษ์       กรรมการ 
      ผู้แทนสภาเกษตรกรแห่งชาติ 
19. นางสาววิมล  ฝั่งทะเล       กรรมการ 
      ผู้แทนองค์กรเกษตรกรตามกฎหมายว่าด้วยกองทุนฟ้ืนฟูและพัฒนาเกษตรกร 
20. นายโอภาส  ทองยงค์        เลขานุการ 
      ผูช้่วยปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
21. ว่าที่ ร.ต. สมพูนทรัพย์  กล้าวิกรณ์      ผู้ช่วยเลขานุการ 
      ผู้อ านวยการกองบริหารงานกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร 
      ส านักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
22. นางภาวนา  ปานสมุทร ์        ผู้ช่วยเลขานุการ 
      นักวิชาการเงนิและบัญชีช านาญการ 
      แทนผู้อ านวยการกองคลัง สป.กษ. 

กรรมการผู้ไม่มาประชุม 
1. ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม     ติดราชการ 

  2. ผู้จัดการธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร  ติดราชการ 
 3. นายอดุลย์  วังตาล        ติดภารกิจ 
      เกษตรกรด้านสัตว์  
 4. นายเอกสิทธิ์ อรรถจินดา     ติดภารกิจ 
      ผู้แทนสหกรณ์ประมง 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
1. นายครองภพ หรั่งเพชร    กรมการปกครอง 
2. นายวัชรพงษ์ หนูชัย    กรมการปกครอง 
3. นายอ านาจ อัตถโกวิทย์วงศ์  กรมส่งเสริมสหกรณ์ 
4. นางสาวจุไรรัตน์  ตันสกุล  กรมส่งเสริมสหกรณ์ 
5. นางสาวอุษา  ใหญ่กระโทก  กรมการค้าภายใน 
6. นายเชวงศักดิ์  สงวนวงศ์วจิิตร   ประธานสหกรณ์ ไทยมิลค์ จ ากัด 
7. นายชัยยา เพียรเสมา    รอง.ผจก.สหกรณ์ ไทยมิลค์ จ ากัด 
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8. นายคีตวุฒิ นับแสง   ช่วยราชการรองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
9. นางสาวปุณยา มณีรัตนบวรชัย   ส านักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ 
10. นายโอภาส เที่ยงงามดี   ส านักงานกฎหมาย สป.กษ. 
11. นายรัฐพล สายะพันธ์   ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร 
12. นายนวกานต์  ทัศวิล   ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
13. นางสาวสุนทรี  สกุลนิยมมิตร  กองคลัง สป.กษ. 
14. นางสาวณัฏฐนัน ระก าพล   กองคลัง สป.กษ. 
15. นางสาวจีราพร เมืองรมย์  กองคลัง สป.กษ. 
16. นางสาวชนิตา  แช่มตระกูล  กองบริหารงานกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร สป.กษ. 
17. นางจิราภา  สุภาพค า  กองบริหารงานกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร สป.กษ. 
18. นางสาวรมณา  หีบแก้ว  กองบริหารงานกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร สป.กษ. 
19. นางสาวปณดา พิมลลิขิต  กองบริหารงานกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร สป.กษ. 
20. นางสาวอนิศา  อ่อนบุญญะ  กองบริหารงานกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร สป.กษ. 
21. นางสุนันต์  สมบูรณ์   กองบริหารงานกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร สป.กษ. 
22. นางสาวณภัทชา  เพ็งโข้  กองบริหารงานกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร สป.กษ. 
23. นางสาวภรทิพย์  เอ่ียมเทศ  กองบริหารงานกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร สป.กษ. 
24. นางสาวชุลีพร  ปั่นจั่น  กองบริหารงานกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร สป.กษ. 
25. นางสาวมิตรสินี  นานากุล  กองบริหารงานกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร สป.กษ. 
26. นายณภัทร  ประดิษฐ์ทรง  กองบริหารงานกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร สป.กษ. 
27. นายสรณลักษณ์  ศิริวรรณางกูล กองบริหารงานกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร สป.กษ. 
28. นายไชยกิจ  เรืองดิษฐ์  กองบริหารงานกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร สป.กษ. 
29. นางสาวกัญญารัตน์  สนใจ  กองบริหารงานกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร สป.กษ. 
30. นางสาวสุดใจ  อินทรสาร  กองบริหารงานกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร สป.กษ. 
31. นางสาวณฏัฐณิชานันท์ ชาวชีลอง    กองบริหารงานกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร สป.กษ. 

       

เริ่มประชุมเวลา 09.00 น. 

  ประธานฯ กล่าวเปิดประชุมและด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี้ 
ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องท่ีประธานแจ้งท่ีประชุมทราบ 

  ฝ่ายเลขานุการ โดยผู้ช่วยเลขานุการ น าเสนอข้อมูลต่อท่ีประชุม ดังนี้ 

ตามพระราชบัญญัติกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร พ.ศ. 2554 มาตรา 14 ให้มีคณะกรรมการ
คณะหนึ่งเรียกว่า “คณะกรรมการสงเคราะห์เกษตรกร” ประกอบด้วย ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์          
เป็นประธานกรรมการ ปลัดกระทรวงพาณิชย์ เป็นรองประธานกรรมการ ปลัดกระทรวงการคลัง ปลัดกระทรวง
มหาดไทย ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
ผู้อ านวยการส านักงบประมาณ อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ อธิบดีกรมการค้าภายใน อธิบดีกรมบัญชีกลาง   
อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ ผู้จัดการธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 
เป็นกรรมการโดยต าแหน่ง และผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ แต่งตั้งจาก
เกษตรกร จ านวน 10 คน เป็นกรรมการ       
 


