-1-

ผูมาประชุม

รายงานการประชุมสํานักงานเลขานุการกรม
ครั้งที่ 6/2561
วันอังคารที่ 31 กรกฎาคม 2561 เวลา 13.30 น.
ณ หองประชุม 5 ชั้น 5 อาคาร 1
****************************
1. นางพรชนก ปนรัศมี
2. นางสาวสุกัญญา พัวพันธ
3. นางอมรทิพย ภิรมยบูรณ
4. นายไตรรัตน ดีสุน
5. นายอภิสิทธิ์ ลือพักตร
6. นายสุรศักดิ์ คําแท
7. นางสาวจุฬาลักษณ มลิวัลย
8. นางกาญจนา เดชะคุปต
9. นางภัทรารวีย โชคสุวรรณาคิน
10. นางสุวรรณา ระวิโรจน
11. นายพรอมพันธุ กลิ่นจันทร
12. นางนันทพร เพียรพิจารณชน

ผูไมมาประชุม
1. นางเพ็ญศรี ภิริสมบูรณ

ผอ. กลุมชวยอํานวยการฯ
ประธาน
ผอ. ศูนยวิทยบริการเพื่อสงเสริมฯ
ผอ. กลุมเผยแพรและประชาสัมพันธ
หัวหนาฝายสารบรรณ
หัวหนากลุมโสตทัศนูปกรณ
หัวหนากลุมสื่อสารและอาคารสถานที่
นิติกรชํานาญการ (ผูแทน กลุมนิติการ)
เจาพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
เจาพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
เจาพนักงานธุรการชํานาญงาน
พนักงานพิมพ ระดับ 3
พนักงานธุรการ 1
ผูอํานวยการกลุมนิติการ

ติดราชการ

เริ่มประชุมเวลา 13.30 น.
วาระที่ 1

เรื่องที่ประธานแจงใหที่ประชุมทราบ
ประธานกลาวเปดการประชุม และมีเรื่องแจงใหทปี่ ระชุมทราบ ดังนี้
1. การบริหารงบประมาณของแตละกลุม/ฝาย ในชวงเดือน ส.ค. – ก.ย. 61 ขอความรวมมือให
จัดทําแผนการใชจายเงินเพื่อใชประกอบการขออนุมัติงบประมาณเพิ่มเติม เพื่อเปนคาใชจายในการเดินทางไปราชการ
โดยเฉพาะกลุมเผยแพรและประชาสัมพันธ/กลุมโสตทัศนูปกรณ ตองใชจายเงินติดตามผูบริหารเพื่อประชาสัมพันธ
และทําขาว จะใชงบประมาณมากกวากลุมอื่น
2. เงินงบประมาณโครงการหากเสร็จสิ้นและมีเงินคงเหลือ ใหแตละกลุม/ฝาย ทําบันทึกแจงฝายสารบรรณ
เพื่อรวบรวมและสงคืนงบประมาณใหกองแผนงานโดยดวน
3. กระทรวงเกษตรและสหกรณขอความรวมมือกรมสงเสริมการเกษตรรวมบริจาคเงิน เพื่อชวยเหลือ
สปป.ลาว จากเหตุการณเขื่อนแตก โดยนําสงเงินบริจาคให กชป. ภายในวันที่ 2 สิงหาคม 2561
มติที่ประชุม รับทราบผูเกี่ยวของรับไปดําเนินการ
วาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 5/2561 เมื่อวันพุธที่ 13 มิถุนายน 2561
มติที่ประชุม รับทราบและรับรองรายงานการประชุม

วาระที่ 3...

-2วาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง
3.1 การแตงตั้งคณะทํางานการบริหารงานมุงผลสัมฤทธิ์ตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ ใหเป น
ปจจุบัน
มติที่ประชุม - ประธานมอบหมายใหผูรับผิดชอบแตงตั้งคณะทํางานในวันที่ 1 ต.ค. 61 เนื่องจากขณะนี้ใกลสิ้น
ปงบประมาณ และคณะกรรมการชุดดังกลาวมีการโยกยาย/เกษียณ
- ใหเจาหนาที่ผูดูแลตัวชี้วัดของเลขานุการกรม ตามตัวชี้วัดตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ
ของหนวยงานใหครบถวน
วาระที่ 4 เรื่องที่เสนอใหที่ประชุมทราบ
4.1 การควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง
- ผูอํานวยการศูนยวิทยบริการเพื่อสงเสริมการเกษตร รายงานวา ไดปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงฯ
และสงรายงานผลการติดตามรอบที่ 9 ระหวางวันที่ 1 ต.ค. 60 – 30 มิ.ย. 2561 แลว
มติที่ประชุม รับทราบ
4.2 รายงานการเงิน (การใชจายเงิน) การจัดซื้อ/จัดจาง
- ผูแทนฝายการเงิน รายงานการเงินและการใชจายเงินงบประมาณของสํานักงานเลขานุการกรม
ปงบประมาณ 2561 ตัดยอด ณ วันที่ 30 กรกฎาคม 2561 ดังนี้
1. แผนงานพื้นฐานดานการสรางความสามารถในการแขงขันของประเทศ
1.1. กิจกรรม การพัฒนาเกษตรกร (M1047)
ไดรับ 5,284,950.00 บาท
(คาเบี้ยเลี้ยง พาหนะ ที่พัก คาใชจายในการประชุม
ใชไป 5,149,594.79 บาท
คาตอบแทนทําการนอกเวลาราชการ
คงเหลือ 135,355.21 บาท
1.2. กิจกรรม เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
ไดรับ 11,266,029.12 บาท
ดานการเกษตรและสหกรณ (M1049)
ใชไป
9,467,057.38 บาท
คงเหลือ 1,798,971.74 บาท
2. แผนงานพัฒนาบุคลากรภาครัฐ (M1046)
ไดรับ
5,237,240.00 บาท
ใชไป
3,589,213.39 บาท
คงเหลือ 1,648,026.61 บาท
3. แผนงานบูรณาการพัฒนาศักยภาพการผลิตภาคเกษตร
3.1 กิจกรรมศูนยเรียนรูการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินคา (M1041) ไดรับ
8,860,800.00 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
5,848,592.20 บาท
คงเหลือ 7,282,207.80 บาท
4. งบลงทุน (ครุภัณฑที่ดินและสิ่งกอสราง)
4.1 กลองถายภาพนิ่ง จํานวน 77 ชุด
ไดรับ
2,400,000.00 บาท
ใชไป
5,609,990.00 บาท
คงเหลือ 2,400,000.00 บาท

5 แผนยุทธ...

-35. แผนยุทธศาสตรปฏิรูปโครงสรางการผลิตภาคเกษตร

ไดรับ
3,000,000.00 บาท
ใชไป
2,271,780.00 บาท
คงเหลือ
728,220.00 บาท
งบประมาณที่ไดรับจัดสรร (ไมรวม พรบ. เพิ่มเติม) รวมทั้งสิ้น 37,319,019.12 บาท
งบประมาณใชไป
รวมทั้งสิ้น 24,054,457.76 บาท
งบประมาณคงเหลือ รวมทั้งสิ้น 13,264,561.36 บาท
มติที่ประชุม รับทราบ
5.1 กิจกรรม สรางรายไดใหแกเกษตรกรรายยอย (M1065)

4.3 ตัวชี้วัดตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของหนวยงาน
- นางภัทรารวีย โชคสุวรรณาคิน รายงานวา ไดจัดสงบันทึกขอตกลงและตัวชี้วัดรอบที่ 2 ประจําป
งบประมาณ 2561 ของเลขานุการกรม ใหกองการเจาหนาที่เรียบรอยแลว
มติที่ประชุม รับทราบ
4.4 การจัดการความรูภายในหนวยงาน (KM)
- ผูอํานวยการศูนยวิทยบริการเพื่อสงเสริมการเกษตร รายงานวา อยูระหวางหารือกับเลขานุการกรม
ในประเด็นหัวขอ KM ของสํานักงานเลขานุการกรม
มติที่ประชุม รับทราบ
4.5 การพัฒนาบุคลากรภายในหนวยงาน (HR)
- นางนันทพร เพียรพิจารณชน รายงานวา ไดมีการฝกอบรมของบุคลากรสํานักงานเลขานุการ
กรม ประจําเดือนมิถุนายน 2561 ดังนี้
1. นางเพ็ญศรี ภิริสมบูรณ ผูอํานวยการกลุมนิติการ เขารับการอบรมนักบริหารฯ ระดับสูง
รุนที่ 70 ระหวางวันที่ 19 มิ.ย. – 15 ส.ค. 61
2. นางสาวอัจฉรา สุขสมบูรณ และนางสาวศุภวรรณ สมบุตร เขารวมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ
ถอดบทเรียนศูนยเรียนรูการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตรตนแบบ ปงบประมาณ
2561 ครัง้ ที่ 2 ในวันที่ 28 มิ.ย. 61 ณ หองประชุม 7 ชั้น 5 อาคาร 1
มติที่ประชุม รับทราบ
4.6 มาตรการประหยัดพลังงาน
- ผู แทนกลุ มสื่ อสารและอาคารสถานที่ รายงานว า โครงการติ ดตั้ งเครื่ องปรั บอากาศแบบ
Inverter จํานวน 247 เครื่อง ไดดําเนินการติดตั้งเรียบรอยแลว แตยังไมไดดําเนินการสงมอบเนื่องจากไมสามารถ
บํารุงรักษาโดยใชงบประมาณของกรมฯ ได ในสวนของหนวยงานที่ยังไมไดมีการติดตั้งเครื่องปรับอากาศแบบ Inverter
ใหยุติการติดตั้งและยกเลิกโครงการทั้งหมด เนื่องจากกระทรวงพลังงานไดมีการยกเลิกสัญญากับบริษัท Saijo Denki แลว
ในเรื่ องของการบํ ารุ งรั กษาเครื่ องปรั บอากาศและยั งรอความชั ดเจนจากกระทรวงพลั งงานในลําดับตอไป สวนซาก
เครื่องปรับอากาศเดิม จํานวน 247 เครื่อง ไดดําเนินการขายทอดตลาดทั้งหมดแลวดวยวงเงิน 310,000 บาท และให
กอง/สํานัก ดําเนินการจําหนายออกจากทะเบียนสินทรัพยเรียบรอยแลว
มติที่ประชุม รับทราบ
4.7 รายงานการพัฒนาเว็บไซตของสํานักงานเลขานุการกรม
- นายพรอมพันธุ กลิ่นจันทร รายงานวา จะดําเนินการปรับปรุงภาพกิจกรรมตางๆ ของสํานักงาน
เลขานุการกรม บน website สํานักงานเลขานุการกรม
มติที่ประชุม รับทราบ
4.8 ขาวสาร...

-44.8 ขาวสารการดําเนินงานสหกรณออมทรัพยกรมสงเสริมการเกษตร จํากัด
- ผูแทนสหกรณออมทรั พย กรมฯ รายงานวา สหกรณออมทรั พย กรมส งเสริมการเกษตร
ไดเปดโครงการเงินกูพิเศษเพื่อสรางความมั่นคงในชีวิตของสมาชิก สมาชิกผูกูอายุตั้งแต 30 - 45 ป กูไดสูงสุด 100 เทา
ของเงินรายเดือน ไมเกิน 3 ลานบาท กําหนดเวลาดําเนินโครงการ 2 ป ตั้งแตวันที่ 1 ก.ค. 2561 – 30 มิ.ย. 2563
มติที่ประชุม รับทราบ
4.9 รายงานผลการดําเนินงานของกลุม/ฝาย
4.9.1 ฝายสารบรรณ
- นายไตรรัตน ดีสุน หัวหนาฝายสารบรรณ รายงานผลการดําเนินงานของฝายสารบรรณ
ประจําเดือนมิถุนายน 2561 วาไดปฏิบัติงานตามภารกิจตามปกติ
4.9.2 กลุมเผยแพรและประชาสัมพันธ
- นางอมรทิพย ภิรมยบูรณ รายงาน ผลการดําเนินงานของกลุมเผยแพรและประชาสัมพันธ
ประจําเดือนมิถุนายน 2561 ดังนี้
1. ขาวนโยบาย (Agenda) จํานวน 52 ขาว ไดรับการเผยแพรผานสื่อสิ่งพิมพ
สื่อออนไลนและสื่อโทรทัศน
2. ขาวคําแนะนํา (Function) จํานวน 26 ขาว ไดรับการเผยแพรผานสื่อสิ่งพิมพ
สื่อออนไลนและสื่อโทรทัศน
3. ผลิตและจัดเตรียม ขอมูล/ประเด็น การแถลงขาว (Event)
จํานวน 1 ขาว ไดรับการเผยแพรผานสื่อโทรทัศน
4.9.3 ศูนยวิทยบริการเพื่อสงเสริมการเกษตร
- นางสาวสุกัญญา พัวพันธ ผูอํานวยการศูนยวิทยบริการเพื่อสงเสริมการเกษตร
รายงานผลการดําเนินงานของศูนยวิทยบริการเพื่อสงเสริมการเกษตร ประจําเดือนมิถุนายน 2561
วาไดปฏิบัติงานตามภารกิจตามปกติ
4.9.4 กลุมชวยอํานวยการและประสานราชการ
- ผูแทนกลุมชวยอํานวยการและประสานราชการ รายงานผลการดําเนินงานของ
กลุมชวยอํานวยการและประสานราชการ ประจําเดือนมิถุนายน 2561 วาไดปฏิบัติงานตามภารกิจตามปกติ
4.9.5 กลุมนิติการ
- ผูแทนกลุมนิติการ รายงานผลการดําเนินงานของกลุมนิติการ ประจําเดือน
มิถุนายน 2561 วาไดปฏิบัติงานตามภารกิจตามปกติ
4.9.6 กลุมสื่อสารและอาคารสถานที่
- ผูแทนกลุมสื่อสารและอาคารสถานที่ รายงานผลการดําเนินงานของกลุมสื่อสาร
และอาคารสถานที่ ประจําเดือนมิถุนายน 2561 วาไดปฏิบัติงานตามภารกิจตามปกติ
4.9.7 กลุมโสตทัศนูปกรณ
- ผูแทนกลุมโสตทัศนูปกรณ รายงานผลการดําเนินงานของกลุมโสตทัศนูปกรณ
ประจําเดือนมิถุนายน 2561 วาไดปฏิบัติงานตามภารกิจตามปกติ
มติที่ประชุม รับทราบ

วาระที่ 5...

-5วาระที่ 5

เรื่องเสนอใหที่ประชุมพิจารณา

มติที่ประชุม

-

วาระที่ 6

เรื่องอื่น ๆ (ถามี)
- ไมมี -

เลิกประชุม

เวลา 15.30น.

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

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

