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ผูมาประชุม

รายงานการประชุมสํานักงานเลขานุการกรม
ครั้งที่ 4/2561
วันพฤหัสบดีที่ 8 พฤษภาคม 2561 เวลา 13.30 น.
ณ หองประชุม 6 (กผง.) ชั้น 5 อาคาร 1
****************************
1. นายทวีพงศ สุวรรณโร
2. นางสาวสุกัญญา พัวพันธ
3. นางอมรทิพย ภิรมยบูรณ
4. นางพรชนก ปนรัศมี
5. นายไตรรัตน ดีสุน
6. นางสาวสุภลักษณ โนภาส
7. นางสาวทิพยรัตน ศรีแสน
8. นางกาญจนา เดชะคุปต
9. นายพรอมพันธุ กลิ่นจันทร
10. นางนันทพร เพียรพิจารณชน
11. นายศุภกร จันทรโสภณ
12. นางสาวอัจฉรา สุขสมบูรณ
13. นายวีระพงษ วงษสระ
14. นายเชิดศักดิ์ วังทอง
15. นางสาวเพ็ญนภา โรจนสังวร
16. นางสราญรัตน วุฒิสอน

เลขานุการกรม
ประธาน
ผูอํานวยการศูนยวิทยบริการเพื่อสงเสริมฯ
ผูอํานวยการกลุมเผยแพรและประชาสัมพันธ
ผูอํานวยการกลุมชวยอํานวยการและประสานราชการ
หัวหนาฝายสารบรรณ
เจาพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
เจาพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
เจาพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
พนักงานพิมพ ระดับ 3
พนักงานธุรการ ระดับ 1
นายชางเทคนิคปฏิบัติงาน
นักวิชาการเผยแพรชํานาญการพิเศษ
นายชางเทคนิคปฏิบัติงาน
นายชางเทคนิคปฏิบัติงาน
นิติกรปฏิบัติการ
เจาพนักงานธุรการชํานาญงาน

ผูไมมาประชุม
1. นางเพ็ญศรี ภิริสมบูรณ
2. นายอภิสิทธิ์ ลือพักตร

ผูอํานวยการกลุมนิติการ
นายชางเทคนิคชํานาญงาน

ติดราชการ
ติดราชการ

เริ่มประชุมเวลา 13.30 น.
วาระที่ 1

เรื่องที่ประธานแจงใหที่ประชุมทราบ
ประธานกลาวเปดการประชุม และมีเรื่องที่แจงใหที่ประชุมทราบ ดังนี้
1. ระหวางวันที่ 10 พฤษภาคม – 3 สิงหาคม 2561 นายทวีพงศ สุวรรณโร เลขานุการกรม จะเขารับ
การอบรมหลักสูตร “นักบริหารการทูต” ณ สถาบันการตางประเทศเทวะวงศวโรปการ กระทรวงการตางประเทศ
ไดมีการแตงตั้งผูรักษาราชการแทนตามลําดับ ดังนี้
ลําดับที่ 1 นางเพ็ญศรี ภิริสมบูรณ ผูอํานวยการกลุมนิติการ
ลําดับที่ 2 นางพรชนก ปนรัศมี ผูอํานวยการกลุมชวยอํานวยการและประสานราชการ
ลําดับที่ 3 นางอมรทิพย ภิรมยบูรณ ผูอํานวยการกลุมเผยแพรและประชาสัมพันธ
ลําดับที่ 4 นางสาวสุกัญญา พัวพันธ ผูอํานวยการศูนยวิทยบริการเพื่อสงเสริมการเกษตร
ลําดับที่ 5 นายสุรศักดิ์ คําแท หัวหนากลุมสื่อสารและอาคารสถานที่
ลําดับที่ 6 นายไตรรัตน ดีสุน หัวหนาฝายสารบรรณ
ลําดับที่ 7 นายอภิสิทธิ์ ลือพักตร หัวหนากลุมโสตทัศนูปกรณ
2. ระหวาง...

-22. ระหวางที่เลขานุการกรม เขารับการอบรมหลักสูตร “นักบริหารการทูต” ไดกําชับเจาหนาที่
ทุกทานใหปฏิบัติงานราชการดวยความละเอียดรอบคอบ เนน ย้ํา ในเรื่อ งการตรวจสอบความถูก ตอ งของหนังสือ
กอนจะเสนอผูบริหาร การเงินและบัญชีตองเบิกจายในภาพรวมของสํานักงานเลขานุการกรมใหเปนไปตามเปา
ที่กรมฯ ไดกําหนดไว
3. ในวันที่ 16 พฤษภาคม 2561 สํานักพัฒนาการถายทอดเทคโนโลยี (สพท.) จะมีการปฐมนิเทศ
ขาราชการบรรจุใหม สํานักงานเลขานุการกรมไดรับเชิญใหบรรยายในหัวขอเรื่อง “ระเบียบงานสารบรรณ” ทั้งนี้
เลขานุการกรม ไดมอบหมายให นายไตรรัตน ดีสุน หัวหนาฝายสารบรรณ รับหนาที่เปนผูบรรยายแทน โดยให
สอดแทรกแนวคิดระเบียบปฏิบัติและขอบังคับตางๆ ที่จําเปนตอการปฏิบัติงานเขาไปดวย
4. การประชุมผูบริหารในครั้งตอไปอธิบดีกรมสงเสริมการเกษตร ไดมอบแนวทางการจัดประชุม
ผูบริหารพรอมจัดพิธีลงนาม MOU (Memorandum of Understanding) กับมหาวิทยาลัยตางๆ เชน มหาวิทยาลัยแมโจ
มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร มหาวิทยาลัย เชียงใหม มหาวิทยาลัย สงขลานครินทร มหาวิทยาลัยขอนแกน ทั้งนี้
มอบหมายใหกลุมชวยอํานวยการและประสานราชการ (กชป.) เปนผูดําเนินการจัดพิธีลงนาม MOU มอบหมายให
กองวิจัยและพัฒนางานสงเสริมการเกษตร (กวพ.) เปนผูจัดทําราง MOU แลวสงใหทางมหาวิทยาลัยเห็นชอบและ
กําหนดวันเพื่อลงนาม MOU โดยมอบหมายใหสํานักงานสงเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตพื้นที่นั้นๆ เปนผูประสาน
กับทางมหาวิทยาลัยและมอบหมายใหศูนยวิทยบริการเพื่อสงเสริมการเกษตร (ศวก.) เปนผูทําหนังสือเชิญ สวนเรื่อง
การทําขาวประชาสั มพันธมอบหมายใหกลุมเผยแพรและประชาสัมพั นธ (กปส.) เปนผู รับผิดชอบประสานงานและ
ดําเนินการตอไป
5. กรมส งเสริ มการเกษตรกําหนดใหมีก ารจัดงาน “เกษตรสรางชาติ” ครบรอบ 50 ป
ณ สวนสาธารณะ ลุมพินี ระหวางวันที่ 30 สิงหาคม – 2 กันยายน 2561 รองอธิบดีกรมสงเสริมการเกษตร คนที่
1 (นายประสงค ประไพตระกูล) เปนประธาน ผูอํานวยการสํานักพัฒนาการถายทอดเทคโนโลยี (นางอัญชลี สุวจิตตา
นนท) เปนเลขานุการ ไดมีคําสั่งแตงตั้งคณะทํางานดานตางๆ จํานวน 12 คณะ โดยเลขานุการกรม (นายทวีพงศ สุวรรณ
โร)ไดรับแตงตั้งใหเปนประธานคณะทํางาน จํานวน 2 คณะ ดังนี้ ประธานคณะทํางานดานประชาสัมพันธ กลุมเผยแพร
และประชาสัมพันธเปนคณะทํางาน ประธานคณะทํางานดานสถานที่ กลุมสื่อสารและอาคารสถานที่เปนคณะทํางาน
เนนย้ําในเรื่องของการเตรียมความพรอมกอนจัดงานเพื่อใหการจัดงานดําเนินไปดวยความเรียบรอยตลอดจนการ
คืนพื้นที่ใหอยูในสภาพเดิมหลังเสร็จสิ้นการจัดงาน ใหมีการจัดทํา TOR (Term of Reference) ใหผูรับจาง (Organizer)
กําหนดรายละเอียดสิ่งที่ตองดําเนินการตั้งแตเริ่มจัดงานจนถึงเสร็จสิ้นงานโดยละเอียดครอบคลุมถึงการรับผิดชอบ
ความเสียหายที่จะเกิดขึ้นหลังจากการจัดงานเสร็จสิ้นแลว
6. รายงานความกาวหนา โครงการสรางอาคารปฏิบัติการ “สืบสานปณิธานเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน”
จํานวน 1 อาคาร/โรงเรียน กรมสงเสริมการเกษตรจะดําเนินการจัดสรางทั้งหมด จํานวน 5 อาคาร 5 โรงเรียน ไดตั้ง
งบประมาณการกอสรางสําหรับอาคาร 1 หลัง ไวประมาณ 1,200,000 บาท โดยสวนกลางจะรวมกับสํานักงาน
สงเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 2 จังหวัดราชบุรี กอสรางอาคาร 1 หลัง ณ โรงเรียนในจังหวัดประจวบคีรีขนั ธ
ขณะนี้อยูระหวางดําเนินการจัดหาและรวบรวม ทั้งนี้ ไดมีการจําหนายเสื้อยืดโปโลราคาตัวละ 300 บาท รายได
สมทบทุนเพื่อกอสรางอาคารปฏิบัติการดังกลาว สามารถสั่งซื้อไดที่ นายพรอมพันธ กลิ่นจันทร
7. กรมสงเสริมการเกษตรไดมีคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการอํานวยการถวายผาพระกฐินพระราชทาน
ประจําป 2561 เรียบรอยแลว และจะนําผาพระกฐินพระราชทานไปถวายพระสงฆจําพรรษา ในวันอาทิตยที่ 11
พฤศจิกายน 2561 ณ วัดพระนารายณมหาราช ตําบลในเมือง อําเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

8. กระทรวง...

-38. กระทรวงเกษตรมีหนังสือถึงกรมสงเสริมการเกษตร แจงวากรมปาไมไดมีหนังสือขอเชิญชวน
จัดกิจกรรมวันตนไมประจําปของชาติ พ.ศ. 2561 โดยรวมกันปลูกตนไมบริเวณหนวยงาน หรือสถานที่เห็นสมควร
ซึ่งสามารถขอรับการสนับสนุนกลาไมจากหนวยงานเพาะชํากลาไม สังกัดกรมปาไมในพื้นที่ทุกแหง
มติที่ประชุม รับทราบ
วาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 3/2561 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 29 มีนาคม 2561
มติที่ประชุม รับทราบและรับรองรายงานการประชุม
วาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง
- ไมมี วาระที่ 4 เรื่องที่เสนอใหที่ประชุมทราบ
4.1 การควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง
- ผูแทนศูนยวิทยบริการเพื่อสงเสริมการเกษตร รายงานวา ไดรายงานผลการติดตาม
การปฏิบัติงานตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน รอบ 6 เดือน ระหวางวันที่ 1 ตุลาคม 2560 - 31 มีนาคม 2561
ตามแบบ ปย.2 เรียบรอยแลว
มติที่ประชุม รับทราบ
4.2 รายงานการเงิน (การใชจายเงิน) การจัดซื้อ/จัดจาง
- นางสาวสุภลั กษณ โนภาส รายงานการเงิน และการใชจ ายเงิ นงบประมาณของสํานักงาน
เลขานุการกรม ปงบประมาณ 2561 ตัดยอด ณ วันที่ 8 พฤษภาคม 2561 ดังนี้
1. แผนงานพื้นฐานดานการสรางความสามารถในการแขงขันของประเทศ
1.1. กิจกรรม การพัฒนาเกษตรกร (M1047)
ไดรับ 5,284,030.00 บาท
(คาเบี้ยเลี้ยง พาหนะ ที่พัก คาใชจายในการประชุม
ใชไป
4,777,130.50 บาท
คาตอบแทนทําการนอกเวลาราชการ
คงเหลือ 506,899.50 บาท
1.2. กิจกรรม เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
ไดรับ 9,283,249.60 บาท
ดานการเกษตรและสหกรณ (M1049)
ใชไป
5,811,501.69 บาท
คงเหลือ 3,471,747.91 บาท
2. แผนงานพัฒนาบุคลากรภาครัฐ (M1046)
ไดรับ
5,150,300.00 บาท
ใชไป
2,914,620.00 บาท
คงเหลือ 2,235,680.00 บาท
3. แผนงานบูรณาการพัฒนาศักยภาพการผลิตภาคเกษตร
3.1 กิจกรรมศูนยเรียนรูการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินคา (M1041) ไดรับ
5,120,000.00 บาท
3.2 กิจกรรมเพิม่ ประสิทธิภาพการบริหารจัดการสินคาเกษตร (M1043) ไดรับ
350,000.00 บาท
3.3 กิจกรรม พัฒนาเกษตรปราดเปรื่อง (M1037)
ไดรับ
500,000.00 บาท
3.4 กิจกรรม ระบบสงเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ (M1039)
ไดรับ
3,420,000.00 บาท
ใชไป
5,064,718.00 บาท
คงเหลือ 4,325,282.00 บาท
มติที่ประชุม รับทราบ

4.3 ตัวชี.้ ..

-44.3 ตัวชี้วัดตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของหนวยงาน
- นางสาวทิพยรัตน ศรีแสน รายงานวา ไดดําเนินการจัดสงรายงานความกาวหนาผล
การดํ า เนิ น งานตั ว ชี้ วั ดรอบ 6 เดื อน เรี ย บรอยแลว สําหรับ รายงานฯ รอบ 9 และ 12 เดือน ในครั้งต อไปให
ดําเนินการจัดสงใหฝายสารบรรณภายในเวลาที่กําหนด
มติที่ประชุม รับทราบและผูเกี่ยวของรับไปดําเนินการ
4.4 การจัดการความรูภายในหนวยงาน (KM)
- ผูอํานวยการศูนยวิทยบริการเพื่อสงเสริมการเกษตร รายงานวา ยังไมมีประเด็นติดตามจาก
หนวยงานที่กํากับดูแล KM ในระดับกรม
มติที่ประชุม รับทราบ
4.5 การพัฒนาบุคลากรภายในหนวยงาน (HR)
- นางนันทพร เพียรพิจารณชน รายงานวา ไดมีการฝกอบรมของบุคลากรสํานักงานเลขานุการ
กรม ประจําเดือนเมษายน 2561 ดังนี้
1. นายกิตติ ชลชาญยุทธ ตําแหนงนักวิชาการเผยแพรปฏิบัติการ เขารับการอบรมหลักสูตร
“การเปนขาราชการที่ดี” รุนที่ 5 เมื่อวันที่ 18 - 28 เมษายน 2561 ณ โรงแรมสีดารีสอรท
จังหวัดนครนายก
2. นางกาญจนา เดชะคุปต และนางสาวกัญญณณัฏฐ คุมรัตน ตําแหนงเจาพนักงานธุรการ
ปฏิบัติงาน เขารับการอบรมหลักสูตร “การเปนขาราชการที่ดี” รุนที่ 6 เมื่อวันที่ 22
เมษายน – 2 พฤษภาคม 2561 ณ โรงแรมสีดารีสอรท จังหวัดนครนายก
3. นางสาวนาฏสรวง อินทรแกว นักวิชาการเผยแพรปฏิบัติการ เขารวมสัมมนาวิชาการเรื่อง
นโยบายการบริหารการพัฒนาตามหลักสูตรปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อการพัฒนา
อยางยั่งยืน เมื่อวันที่ 26 เมษายน 251 ณ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร
มติที่ประชุม รับทราบ
4.6 มาตรการประหยัดพลังงาน
- ผูแทนกลุมสื่อสารและอาคารสถานที่ รายงานวา ไดดําเนินการจัดสงรายงานการประเมินผล
ตนเองรอบ 6 เดือน ตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการของกรมสงเสริมการเกษตรประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2561 ใหกลุมพัฒนาระบบบริหารเรียบรอยแลว และไดดําเนินการกรอกขอมูลโครงการลดใช
พลังงานในภาคราชการ (e-report.energy.go.th) เรียบรอยแลว
มติที่ประชุม รับทราบ
4.7 รายงานการพัฒนาเว็บไซตของสํานักงานเลขานุการกรม
- นายพรอมพันธุ กลิ่นจันทร รายงานวา ไดมีการปรับปรุงหนาเว็บไซตของสํานักงาน
เลขานุการกรมโดยไดปรับปรุงหัวขอหนังสือเวียน จํานวน 6 เรื่อง และคําสั่งกรมสงเสริมการเกษตร จํานวน 1 คําสั่ง
มติที่ประชุม รับทราบ

4.8 ขาว...

-5.
4.8 ขาวสารการดําเนินงานสหกรณออมทรัพยกรมสงเสริมการเกษตร จํากัด
- ผูแทนสหกรณออมทรั พย กรมฯ รายงานวาสหกรณออมทรัพยกรมสงเสริมการเกษตร
ไดประชุมคณะกรรมการดําเนินงาน ครั้งที่ 4/2561 เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2561 มีมติอนุมัติจายเงินทุนสวัสดิการ
สมาชิกใหแกสมาชิกทุกคน รายละ 300 บาท โดยนําเขาเปนคาหุนของสมาชิก 15,849 ราย รวมเปนเงิน 4,754,700 บาท
(สี่ลานเจ็ดแสนหาหมื่นสี่พันเจ็ดรอยบาทถวน) ในวันที่ 23 เมษายน 2561
มติที่ประชุม รับทราบ
4.9 รายงานผลการดําเนินงานของกลุม/ฝาย
4.9.1 ฝายสารบรรณ
- นายไตรรัตน ดีสุน หัวหนาฝายสารบรรณ รายงานผลการดําเนินงานของฝายสารบรรณ
ประจําเดือนเมษายน 2561 วาไดปฏิบัติงานตามภารกิจตามปกติ
4.9.2 กลุมเผยแพรและประชาสัมพันธ
- ผูแทนกลุมกลุมเผยแพรและประชาสัมพันธ รายงาน ผลการดําเนินงานของกลุม
เผยแพรและประชาสัมพันธ ประจําเดือนเมษายน 2561 ดังนี้
1. ขาวนโยบาย (Policy) จํานวน 17 ขาว ไดรับการเผยแพรผานสื่อสิ่งพิมพ
และสื่อออนไลน
2. ขาวคําแนะนํา (Function) จํานวน 14 ขาว ไดรับการเผยแพรผานสื่อสิ่งพิมพ
และสื่อออนไลน
3. บทความ (Articles) จํานวน 1 ขาว ไดรับการเผยแพรผานสื่อสิ่งพิมพ
4. ผลิตและจัดเตรียม ขอมูล/ประเด็น การสัมภาษณ (Pre-Interview)
จํานวน 5 ประเด็น ไดรับการเผยแพรผานสื่อสิ่งพิมพ และสื่อโทรทัศน
5. ผลิตและจัดเตรียมขอมูล/ประเด็นการแถลงขาว (Press Conference)
จํานวน 1 ครั้ง ไดรับการเผยแพรสื่อโทรทัศน
6. โครงการประชาสัมพันธการเพาะปลูกพืชฤดูแลง ป 2560/61
จํานวน 4 โครงการ ไดรับการเผยแพรสื่อสิ่งพิมพและสื่อโทรทัศน
4.9.3 ศูนยวิทยบริการเพื่อสงเสริมการเกษตร
- นางสาวสุ กัญ ญา พัว พัน ธ ผูอํานวยการศูน ยวิทยบริการเพื่อสงเสริมการเกษตร
รายงานผลการดําเนินงานของศูนยวิทยบริการเพื่อสงเสริมการเกษตร ประจําเดือนเมษายน 2561 วาไดปฏิบัติงาน
ตามภารกิจตามปกติ
4.9.4 กลุมชวยอํานวยการและประสานราชการ
- ผูแทนกลุมชวยอํานวยการและประสานราชการ รายงานผลการดําเนินงานของ
กลุมชวยอํานวยการและประสานราชการ ประจําเดือนเมษายน 2561 วาไดปฏิบัติงานตามภารกิจตามปกติ
4.9.5 กลุมนิติการ
- ผูแ ทนกลุม นิติก าร รายงานผลการดํ า เนิน งานของกลุมนิติการ ประจําเดือน
เมษายน พ.ศ. 2561 วาไดปฏิบัติงานตามภารกิจตามปกติ

4.9.6 กลุม...

-64.9.6 กลุมสื่อสารและอาคารสถานที่
- ผูแทนกลุมสื่อสารและอาคารสถานที่ รายงานผลการดําเนินงานของกลุมสื่อสาร
และอาคารสถานที่ ประจําเดือนเมษายน 2561 วาไดปฏิบัติงานตามภารกิจตามปกติ
4.9.7 กลุมโสตทัศนูปกรณ
- ผูแทนกลุมโสตทัศนูปกรณ รายงานผลการดําเนินงานของกลุมโสตทัศนูปกรณ
ประจําเดือนเมษายน 2561 วาไดปฏิบัติงานตามภารกิจตามปกติ
มติที่ประชุม รับทราบ
วาระที่ 5

เรื่องเสนอใหที่ประชุมพิจารณา

5.1 นางอมรทิพย ภิรมยบูรณ ผูอํานวยการกลุมเผยแพรและประชาสัมพันธ ไดเสนอแนวทางในการ
ปฏิบัติตามตัวชี้วัด ขอที่ 2.2 การเผยแพรประชาสัมพันธ เปาหมายกอง/สํานัก ดําเนินงานประชาสัมพันธผานสื่อตางๆ
(จดหมายขาว/เว็บไซด/youtube/facebook) ของหนวยงาน โดยสํานักงานเลขานุการกรมตองมีการเผยแพรขาว
ผานสื่อตางๆ จํานวน 5 ขาว/เดือน ทั้งนี้ ขอความรวมมือทุกกลุม/ฝาย ดําเนินการ upload ขาวที่เปนภารกิจของ
สํานักงานเลขานุการกรมขึ้นเว็บไซตของสํานักงานเลขานุการกรมดวย
มติที่ประชุม

รับทราบและผูเกี่ยวของรับไปดําเนินการ

วาระที่ 6

เรื่องอื่น ๆ (ถามี)
-ไมมี-

เลิกประชุม

เวลา 16.30 น.

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

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

