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ผูมาประชุม

รายงานการประชุมสํานักงานเลขานุการกรม
ครั้งที่ 3/2561
วันพฤหัสบดี 29 มีนาคม 2561 เวลา 09.30 น.
ณ หองประชุม 5 ชั้น 5 อาคาร 1
****************************
1. นายทวีพงศ สุวรรณโร
2. นางสาวสุกัญญา พัวพันธ
3. นายไตรรัตน ดีสุน
4. นายสุรศักดิ์ คําแท
5. นางสาวสุภลักษณ โนภาส
6. นางสาวทิพยรัตน ศรีแสน
7. นางกาญจนา เดชะคุปต
8. นางภัทรารวีย โชคสุวรรณาคิน
9. นายพรอมพันธุ กลิ่นจันทร
10. นายเฟองเฉลย สมัยเทอดศักดิ์
11. นายเอกชัย กั่นขาว
12. นายสุเมธ ชูรส
13. นางนันทพร เพียรพิจารณชน
14. นายธนิตย มณีเลิศ

เลขานุการกรม
ประธาน
ผูอํานวยการศูนยวิทยบริการเพื่อสงเสริมฯ
หัวหนาฝายสารบรรณ
หัวหนากลุมสื่อสารและอาคารสถานที่
เจาพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
เจาพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
เจาพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
เจาพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
พนักงานพิมพ ระดับ 3
นักจัดการงานทั่วไปชํานาญการ
นักวิชาการเผยแพรปฏิบัติการ
เจาพนักงานธุรการ
พนักงานธุรการ ระดับ 1
นิติกร

ผูไมมาประชุม
1. นายอภิสิทธิ์ ลือพักตร

นายชางเทคนิคชํานาญงาน

ติดราชการ

เริ่มประชุมเวลา 09.30 น.
วาระที่ 1

เรื่องที่ประธานแจงใหที่ประชุมทราบ
ประธานกลาวเปดการประชุม และมีเรื่องที่แจงใหที่ประชุมทราบ ดังนี้
1. ในวันพฤหัสบดีที่ 29 มีนาคม 2561 กรมสงเสริมการเกษตร ไดมีการประชุม VDO Conference
ในระดับเขต/จังหวัดและอําเภอ โดยมีอธิบดีกรมสงเสริมการเกษตร นายสมชาย ชาญณรงคกุล เปนประธาน
เกี่ยวกับโครงการจํานวน 5 โครงการที่จะขอใชงบประมาณกลางป
2. ในวันจันทรที่ 2 เมษายน 2561 จะมีการจัดงานแถลงขาวการจัดกิจกรรมและแสดงผลงานของ
กรมสงเสริมการเกษตรในวาระครบรอบ 50 ป ดังนี้
2.1 การเผยแพรผลงานเกี่ยวกับการพัฒนางานสงเสริมการเกษตรในดานตางๆ โดยประกาศ
เจตนารมณที่จะสงเสริมและพัฒนาเกษตรกรใหมีความเขมแข็งและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น เพื่อกาวไปสู Smart Agriculture
โดยดําเนินการจัดกิจกรรม รวม 6 กิจกรรม ไดแก
2.1.1 กิจกรรมใหบริการฝกอาชีพดานการเกษตร 50 ศูนย 50 อาชีพ
2.1.2 กิจกรรมสรางรอยยิ้มใหนองในโรงเรียน ตชด.
2.1.3 กิจกรรมงานรณรงคเริ่มตนฤดูกาลผลิตใหม (Field Day)
2.1.4 กิจกรรมงานเกษตรสรางชาติในวาระกรมสงเสริมการเกษตรครบรอบ 50 ป
2.1.5 กิจกรรม 50 แหลงทองเที่ยวเชิงเกษตรตองชม
2.1.6 กิจกรรมสรางสวนรวบรวมพันธุพืชทองถิ่น
3. โครงการ...

-23. โครงการสรางอาคารปฏิบัติการ “สืบสานปณิธานเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน” จํานวน 1 อาคาร/โรงเรียน
กรมสงเสริมการเกษตรจะดําเนินการจัดสรางทั้งหมด จํานวน 5 อาคาร 5 โรงเรียน ไดตั้งงบประมาณการกอสราง
สําหรับอาคาร 1 หลัง ไวประมาณ 1,200,000 บาท โดยสวนกลางจะรวมกับสํานักงานสงเสริมและพัฒนา
การเกษตรที่ 2 จังหวัดราชบุรี รวมกันจัดหาทุนทรัพยเพื่อการกอสรางอาคารสําหรับอาคาร 1 หลัง ณ โรงเรียน
ในจังหวัดประจวบคีรีขันธ โดยกอสรางใหแลวเสร็จภายในเดือนสิงหาคม 2561 ทั้งนี้ ไดมอบหมายใหกลุมนิติการ
เปนผูหาแนวทางวางบประมาณในการกอสรางจะมาจากการเรี่ยไรหรือวิธีการใด
4. การจัดกิจกรรม “งานสืบสานประเพณีไทยเนื่องในโอกาสเทศกาลวันสงกรานต ประจําป 2561”
จะดําเนินการจัดงานในวันอังคารที่ 10 เมษายน 2561 ณ อาคาร 1 กรมสงเสริมการเกษตร สํานักงานเลขานุการกรม
เปนผูรับผิดชอบดําเนินการจัดกิจกรรมในภาพรวมและการบริการเครื่องดื่ม สําหรับอาหารเชา-กลางวัน กอง/สํานัก
เปนผูรับผิดชอบ
มติที่ประชุม รับทราบ
วาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 2/2561 เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ 2561
มติที่ประชุม รับทราบและรับรองรายงานการประชุม
วาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง
- ไมมี วาระที่ 4 เรื่องที่เสนอใหที่ประชุมทราบ
4.1 การควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง
- ผูแทนศูนยวิทยบริการเพื่อสงเสริมการเกษตร รายงานการใหบริการขอมูลองคความรู
ดานการเกษตรแกประชาชน ณ หองศูนยบริการรวมกรมสงเสริมการเกษตร การดําเนินการ ประสานขอความรวมมือ
หนวยงานในสังกัดกรมสงเสริมการเกษตร เพื่อขอขอมูลองคความรูรวมทั้งสิ่งพิมพและสื่ออื่น ๆ ที่แตละหนวยงานผลิตขึ้น
ปจจุบันไดมากกวา 18,000 แผน/ฉบับ
มติที่ประชุม รับทราบ
4.2 รายงานการเงิน (การใชจายเงิน) การจัดซื้อ/จัดจาง
- นางสาวสุภลั กษณ โนภาส รายงานการเงิน และการใชจ ายเงิ นงบประมาณของสํานักงาน
เลขานุการกรม ปงบประมาณ 2561 ตัดยอด ณ วันที่ 28 มีนาคม 2561 ดังนี้
1. แผนงานพื้นฐานดานการสรางความสามารถในการแขงขันของประเทศ
1.1. กิจกรรม การพัฒนาเกษตรกร (M1047)
ไดรับ 5,284,030.00 บาท
(คาเบี้ยเลี้ยง พาหนะ ที่พัก คาใฃจา ยในการประชุม
ใชไป
4,232,883.20 บาท
คาตอบแทนทําการนอกเวลาราชการ
คงเหลือ 1,051,146.80 บาท
1.2. กิจกรรม เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
ไดรับ 6,369,268.62 บาท
ดานการเกษตรและสหกรณ (M1049)
ใชไป
6,331,828.08 บาท
คงเหลือ
37,440.54 บาท
2. แผนงานพัฒนาบุคลากรภาครัฐ (M1046)
ไดรับ
2,539,300.00 บาท
ใชไป
2,366,380.06 บาท
คงเหลือ
172,919.94 บาท

3. แผนงาน...

-33. แผนงานบูรณาการพัฒนาศักยภาพการผลิตภาคเกษตร

3.1 กิจกรรมศูนยเรียนรูการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินคา (M1041)
3.2 กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการสิน้ คาเกษตร (M1043)
3.3 กิจกรรม พัฒนาเกษตรปราดเปรื่อง (M1037)

3.4 กิจกรรม ระบบสงเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ (M1039)

ไดรับ
5,120,000.00 บาท
ไดรับ
350,000.00 บาท
ไดรับ
500,000.00 บาท
ไดรับ
300,000.00 บาท
ใชไป
600,000.00 บาท
คงเหลือ 5,670,000.00 บาท

มติที่ประชุม รับทราบ
4.3 ตัวชี้วัดตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของหนวยงาน
- นางสาวทิพยรัตน ศรีแสน รายงานวา ตามบันทึกกลุมพัฒนาระบบบริหาร ที่ กษ 1022/ว 13
ลงวันที่ 23 มีนาคม 2561 เรงรัดการจัดสงรายงานผลการดําเนินงานตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพ
การปฏิบัติราชการประจําป 2561 รอบ 6 เดือน ประกอบดวย
1. รอยละการดําเนินการตามแผนการสรางการรับรูความเขาใจแกประชาชน
2. การลดพลังงาน
3. การใชโปรแกรมและเครื่องอานบัตรประชาชน (Smart Card) เพื่อลงทะเบียนผูขอรับบริการ
ณ ศูนยบริการรวม กรมสงเสริมการเกษตร
4. การตอบขอรองเรียน
โดยขอความรวมมือ กลุม/ฝาย ที่รับผิดชอบตัวชี้วัดดังกลาวขางตน จัดสงรายงานความกาวหนาผลการดําเนินงาน
รอบ 6 เดือน (ตั้งแต 1 ตุลาคม 2560 – 31 มีนาคม 2561) และเอกสารหลักฐานประกอบ ภายในวันที่ 3
มีนาคม 2561 ถึงฝายสารบรรณเพื่อรวมรวบและนําสงกลุมพัฒนาระบบริหารตามกําหนดตอไป
มติที่ประชุม รับทราบและผูเกี่ยวของรับไปดําเนินการ
4.4 การจัดการความรูภายในหนวยงาน (KM)
- ผูอํานวยการศูนยวิทยบริการฯ รายงานวา ไดมีการถอดองคความรูเ กี่ยวกับการจัดงานพิธีตางๆ
จากนางพรชนก ปนรัศมี ผูอํานวยการกลุมชวยอํานวยการและประสานราชการ พรอมทั้งไดนําขึ้นเว็บไซต (KM)
กรมสงเสริมการเกษตรและเว็บไซตสํานักงานเลขานุการกรมแลว
มติที่ประชุม รับทราบ
4.5 การพัฒนาบุคลากรภายในหนวยงาน (HR)
- นางนันทพร เพียรพิจารณชน รายงานวา ไดมีการฝกอบรมของบุคลากรสํานักงานเลขานุการ
กรม ประจําเดือนกุมภาพันธ 2561 ดังนี้
1. นางสาวทิพยรัตน ศรีแสน เขารวมกิจกรรม “คายรวมพลังยุดยั้งคอรรัปชัน” โดย สํานักงาน
ก.พ.ร. เปนผูจัด ระหวางวันที่ 22-24 กุมภาพันธ 2561 ณ โรงแรมจันทรารีสอรท จังหวัดนครนายก
ประจําเดือนมีนาคม 2561 ดังนี้
1. นางสาวนาฎสรวง อินทรแกว เขารับการอบรมขาราชการใหม หลักสูตร
“การเปนขาราชการที่ดี รุนที่ 4” ระหวางวันที่ 1-10 มีนาคม 2561 ณ โรงแรมสีดารีสอรท จังหวัดนครนายก
2. นางอมรทิพย ภิรมยบูรณ นางสาวศุภวรรณ สมบุตร นายเอกชัย กั่นขาว
นายกิตติ ชาญชลยุทธ นางสาวเสาวลักษณ ศักดิ์สิทธิ์ และนางสาวณัฐชา อิสระกุล เขารับการฝกอบรมหลักสูตร
“การประชาสัมพันธและการผลิตสื่อในงานสงเสริมการเกษตร” ระหวางวันที่ 5-7 มีนาคม 2561 ณ โรงแรมเอบีนาเฮาส

3. นางสาวเพ็ญ...

-43. นางสาวเพ็ ญนภา โรจนสังวร นางสาวอรปรียา ทองเนื้อนวล นางสาวนาตยา สวัส ดี
และนางสาวศวิตา เกียรติกําแหง เขารวมสัมมนา เรื่อง ศาลปกครองกับทิศทางการปฏิรูปกระบวนการยุติธรรม
ทางปกครอง เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2561 ณ สํานักงานศาลปกครอง
4. นางสาววิรงั รอง มณีภัคนันท เขารับการอบรมหลักสูตร “การสือ่ สารเพื่อประโยชนสาธารณะ
รุนที่ 2” ระหวางวันที่ 22-25 มีนาคม 2561 ณ โรงแรมมารวยการเดน
มติที่ประชุม รับทราบ
4.6 มาตรการประหยัดพลังงาน
- นายสุ ร ศั ก ดิ์ คํ า แท หั ว หน า กลุ ม สื่ อ สารและอาคารสถานที่ รายงานว า ฝ า ยเลขานุ ก าร
คณะทํางานดานการจัดการพลังงานไดขอความรวมมือให กอง/สํานัก ประเมินสถานภาพการจัดการพลังงานเบื้องตน
(EMM) เพื่อใหทราบถึงสถานภาพการจัดการพลังงานเบื้องตนและใชเปนฐานขอมูลในการจัดทํารายงานผลการ
ตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงานตาม พ.ร.บ. การสงเสริมการอนุรักษพลังงานตอไป สวนรายงานการใช
พลังงานไฟฟาประจําเดือนกุมภาพันธ 2561 เพิ่มขึ้นรอยละ 1 เมื่อเปรียบเทียบการใชพลังงานไฟฟาประจําเดือน
กุมภาพันธ 2560
มติที่ประชุม รับทราบ
4.7 รายงานการพัฒนาเว็บไซตของสํานักงานเลขานุการกรม
- นายปรัชวีร พรหมสุข รายงานวา ไดมีการปรับปรุงหนาเว็บไซตของสํานักงานเลขานุการกรม
โดยปรับปรุงภาพกิจกรรมจํานวน 2 กิจกรรมและเพิ่มขอมูลหนังสือเวียน จํานวน 1 เรื่อง
มติที่ประชุม รับทราบ
4.8 ขาวสารการดําเนินงานสหกรณออมทรัพยกรมสงเสริมการเกษตร จํากัด
- ผูแทนสหกรณออมทรัพยกรมฯ รายงานวาสหกรณออมทรัพยกรมสงเสริมการเกษตร
ไดจัดโครงการสงเสริมการออมบัญชีเงินฝากทวีทรัพยเพื่อความมั่นคงของชีวิตในอนาคต ประจําป 2560
เริ่ม 1 พฤศจิกายน 2560 – 30 เมษายน 2561 มีเงื่อนไขดังนี้
1. สมาชิก 1 คน เปดบัญชีได 1 บัญชี ฝากเงินไมนอยกวาเดือนละ 500 บาท และไมเกิน
25,000 บาท ฝากติดตอกันทุกเดือน ๆ ละเทาๆ กัน เปนเวลา 24 เดือน
2. คิดดอกเบี้ยใหทุกยอดฝากที่ครบ 6 เดือน นําไปทบเปนตนเงิน
3. ไดรับการยกเวนภาษีเงินไดสําหรับดอกเบี้ยเงินฝากทวีทรัพย
4. ปจจุบันอัตราดอกเบี้ยเงินฝากทวีทรัพย รอยละ 3.50 บาทตอป
5. สามารถแจงความประสงคหักจากเงินเดือนเขาฝากบัญชีทวีทรัพยได
มติที่ประชุม รับทราบ
4.9 รายงานผลการดําเนินงานของกลุม/ฝาย
4.9.1 ฝายสารบรรณ
- นายไตรรัตน ดีสุน หัวหนาฝายสารบรรณ รายงานผลการดําเนินงานของฝายสารบรรณ
ประจําเดือนมีนาคม 2561 วาไดปฏิบัติงานตามภารกิจตามปกติ

4.9.2 กลุมเผย...

-54.9.2 กลุมเผยแพรและประชาสัมพันธ
- ผูแทนกลุมกลุมเผยแพรและประชาสัมพันธ รายงานผลการดําเนินงานของกลุมเผยแพร
และประชาสัมพันธ ไตรมาส 2 ระหวางเดือนมกราคม – มีนาคม 2561 ดังนี้
1. ขาวนโยบาย (Policy) จํานวน 42 ขาว ไดรับการเผยแพรผานสื่อสิ่งพิมพ
สื่อออนไลน และสื่อโทรทัศน จํานวน 102 ครั้ง
2. ขาวคําแนะนํา (Function) จํานวน 16 ขาว ไดรับการเผยแพรผานสื่อสิ่งพิมพ
สื่อออนไลน และสื่อโทรทัศน จํานวน 61 ครั้ง
3. ผลิตและจัดเตรียม ขอมูล/ประเด็น การแถลงขาว (Press Conference)
จํานวน 3 ครั้ง ไดแก
- แถลงขาวสงสุขปใหม จากใจ กสก.
- แถลงขาว Cief of Operation
- แถลงขาวการจัดงานวิสาหกิจชุมชนแฟร 2018
4. โครงการประชาสัมพันธการเพาะปลูกพืชฤดูแลง ป 2560/61 ไดรับการ
เผยแพรสื่อสิ่งพิมพ วิทยุกระจายเสียง และสื่อโทรทัศน จํานวน 20 ครั้ง
4.9.3 ศูนยวิทยบริการเพื่อสงเสริมการเกษตร
- นางสาวสุ กั ญ ญา พั ว พั น ธ ผู อํ า นวยการศู น ย วิ ท ยบริ ก ารเพื่ อ ส ง เสริ มการเกษตร
รายงานผลการดําเนินงานของศูนยวิทยบริการเพื่อสงเสริมการเกษตร ประจําเดือนมีนาคม 2561 วาไดปฏิบัติงาน
ตามภารกิจตามปกติ
4.9.4 กลุมชวยอํานวยการและประสานราชการ
- ผูแทนกลุมชวยอํานวยการและประสานราชการ รายงานผลการดําเนินงานของ
กลุมชวยอํานวยการและประสานราชการ ประจําเดือนมีนาคม 2561 วาไดปฏิบัติงานตามภารกิจตามปกติ
4.9.5 กลุมนิติการ
- ผูแทนกลุมนิติการ รายงานผลการดําเนินงานของกลุมนิติการ ประจําเดือนมีนาคม
พ.ศ. 2561 วาไดปฏิบัติงานตามภารกิจตามปกติ
4.9.6 กลุมสื่อสารและอาคารสถานที่
- นายสุรศักดิ์ คําแท หัวหนากลุมสื่อสารและอาคารสถานที่ รายงานผลการดําเนินงาน
ของกลุมสื่อสารและอาคารสถานที่ ประจําเดือนมีนาคม 2561 วาไดปฏิบัติงานตามภารกิจตามปกติ
4.9.7 กลุมโสตทัศนูปกรณ
- ผูแทนกลุมโสตทัศนูปกรณ รายงานผลการดําเนินงานของกลุมโสตทัศนูปกรณ
ประจําเดือนมีนาคม 2561 วาไดปฏิบัติงานตามภารกิจตามปกติ
มติที่ประชุม รับทราบ
วาระที่ 5

เรื่องเสนอใหที่ประชุมพิจารณา
-ไมมี-

วาระที่...

-6วาระที่ 6

เรื่องอื่น ๆ (ถามี)
-ไมมี-

เลิกประชุม

เวลา 16.30 น.

ลงชื่อ...........................................
(นางกาญจนา เดชะคุปต)
เจาพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
ผูจดรายงานการประชุม

ลงชื่อ............................................
(นายไตรรัตน ดีสุน)
หัวหนาฝายสารบรรณ
ผูตรวจรายงานการประชุม

