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ผูมาประชุม

รายงานการประชุมสํานักงานเลขานุการกรม
ครั้งที่ 7/2561
วันพุธที่ 22 สิงหาคม 2561เวลา 13.30 น.
ณ หองประชุม 5 ชั้น 5 อาคาร 1
****************************
1. นายทวีพงศ สุวรรณโร
2. นางเพ็ญศรี ภิริสมบูรณ
3. นางสาวสุกัญญา พัวพันธ
4. นางอมรทิพย ภิรมยบูรณ
5. นายไตรรัตน ดีสุน
6. นายอภิสิทธิ์ ลือพักตร
7. นางกาญจนา เดชะคุปต
8. นายเฟองเฉลย สมัยเทอดศักดิ์
9. นายปรัชวีร พรหมสุข
10. นางนันทพร เพียรพิจารณชน
11. นางสาววิภาดา เจนจบ

ผูไมมาประชุม
1. นางพรชนก ปนรัศมี
2. นายสุรศักดิ์ คําแท
3. นางภัทรารวีย โชคสุวรรณาคิน

เลขานุการกรม
ผูอํานวยการกลุมนิติการ
ผอ.ศูนยวิทยบริการเพื่อสงเสริมฯ
ผอ.กลุมเผยแพรและประชาสัมพันธ
หัวหนาฝายสารบรรณ
หัวหนากลุมโสตทัศนูปกรณ
เจาพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
นักจัดการงานทั่วไปชํานาญการ
นายชางเทคนิคปฏิบัติงาน
พนักงานธุรการ 1
นักจัดการงานทั่วไป

ประธาน

ผอ.กลุมชวยอํานวยการฯ
ติดราชการ
หัวหนากลุมสื่อสารและอาคารสถานที่ ติดราชการ
เจาพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
ลาปวย

เริ่มประชุมเวลา 13.30 น.
วาระที่ 1

เรื่องที่ประธานแจงใหที่ประชุมทราบ
ประธานกลาวเปดการประชุม และมีเรื่องแจงใหที่ประชุมทราบ ดังนี้
1. งานเกษตรสรางชาติจะจัดขึ้นในระหวางวันที่ 30 สิงหาคม – 2 กันยายน 2561 ณ สวนลุมพินี
กรุงเทพมหานคร และเรียนเชิญนายกฤษฎา บุญราช รัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณเปนประธาน
ในพิธีเปด ในสวนที่เกี่ยวของกับสํานักงานเลขานุการกรมไดรวมเปนคณะทํางาน 3 ชุด ไดแก
1.1 คณะทํางานดานพิธีการ มอบหมายใหนายไตรรัตน ดีสุน หัวหนาฝายสาราบรรณ
เปนผูชวยเลขานุการคณะทํางาน รับผิดชอบงานในดานการทําหนังสือเชิญและรวบรวมแบบตอบรับเขารวมงาน
พรอมจัดสงบัตรเชิญรวมงาน บัตรจอดรถใหเจาหนาที่ที่เขามารวมงาน และจัดเตรียมทีมตอนรับผูมารวมงาน
ในพิธเี ปดครั้งนี้ดวย
1.2 คณะทํางานดานสถานที่ มอบหมายใหนายสุรศักดิ์ คําแท หัวหนากลุมสื่อสารและอาคารสถานที่
เปนผูชวยเลขานุการคณะทํางาน รับผิดชอบงานดานสถานที่จัดสถานที่ตั้งแตเริ่มจัดงานตลอดจนการจัดเก็บและคืนพื้นที่
หลังเสร็จสิ้นงานเกษตรสรางชาติ จัดเตรียมสถานที่จอดรถและติดตอที่จอดรถดานโรงงานยาสูบ จัดรถรับสงและ
รถสุขาเพื่ออํานวยความสะดวกใหผูที่จะมารวมงานและเจาหนาที่

1.3 คณะ...

-21.3 คณะทํางานดานประชาสัมพันธ มอบหมายใหนางอมรทิพย ภิรมยบูรณ ผูอํานวยการกลุมเผยแพร
และประชาสัมพันธ เปนผูชวยเลขานุการคณะทํางานรับผิดชอบงานในดานประชาสัมพันธและทําขาว ทั้งนี้
จะแบงออกเปนทีม 3 ทีม ไดแก ทีมฝายโสตฯ ทีมชางศิลป ทีมวิทยุ รับผิดชอบงานรวมกันดานผลิตสื่อ ทําคลิป
และการตัดตอภาพงานเกษตรสรางชาติ จะมีการเลนเกมสผานเว็บเพจเพื่อประชาสัมพันธงานและวันงานจะมี
การแจกกระเปาวันละ 500 ใบ รวมทั้งหมด 2,000 ใบ
2. งานกฐินพระราชทานกรมสงเสริมการเกษตรจะประชุมหารือรวมกับเกษตรจังหวัดนครราชสีมา
เกี่ยวกับการเตรียมงานดานพิธีการและสถานที่ในวันศุกรที่ 31 สิงหาคม 2561
3. กรมสงเสริมการเกษตรจะดําเนินการรวบรวมและจัดทําคําของบประมาณรายจายลงทุนประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2563 ของหนวยงานในสังกัดที่มีความประสงคจะขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจายลงทุน
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ใหกลุม/ฝาย สํารวจความตองการขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจายลงทุน
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 และรวบรวมนําสงภายในวันที่ 28 กันยายน 2561 ทั้งนี้ สามารถดาวนโหลด
แ บ บ ฟ อ ร ม แ ล ะ แ น ว ท า ง ก า ร จั ด ทํ า คํ า ข อ ง บ ป ร ะ ม า ณ ฯ ร า ย จ า ย ล ง ทุ น ไ ด
ที่ http://plan.doae.go.th/PBG/home.html
หัวขอ “แบบสํารวจความตองการขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจายลงทุน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563”
มติที่ประชุม รับทราบผูเกี่ยวของรับไปดําเนินการ
1

วาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 6/2561 เมื่อวันอังคารที่ 31 กรกฎาคม 2561
มติที่ประชุม รับทราบและรับรองรายงานการประชุม
วาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง - ไมมี มติที่ประชุม - ไมมี วาระที่ 4 เรื่องที่เสนอใหที่ประชุมทราบ
4.1 การควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง
- ผูอํานวยการศูนยวิทยบริการเพื่อสงเสริมการเกษตร รายงานวา ดําเนินการตามแผน
มติที่ประชุม รับทราบ
4.2 รายงานการเงิน (การใชจายเงิน) การจัดซื้อ/จัดจาง
- ผูแทนฝายการเงิน รายงานการเงินและการใชจายเงินงบประมาณของสํานักงานเลขานุการกรม
ปงบประมาณ 2561 ตัดยอด ณ วันที่ 22สิงหาคม 2561 ดังนี้
1. แผนงานพื้นฐานดานการสรางความสามารถในการแขงขันของประเทศ
1.1. กิจกรรม การพัฒนาเกษตรกร(M1047)
ไดรับ 5,284,950.00 บาท
(คาเบี้ยเลี้ยง พาหนะ ที่พัก คาใชจายในการประชุม
ใชไป
5,148,065.59 บาท
คาตอบแทนทําการนอกเวลาราชการ
คงเหลือ 136,884.41 บาท
1.2. กิจกรรม เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
ไดรับ 11,220,624.46 บาท
ดานการเกษตรและสหกรณ (M1049)
ใชไป 10,924,051.22 บาท
คงเหลือ
296,573.24 บาท
2. แผนงานพัฒนาบุคลากรภาครัฐ (M1046)
ไดรับ 5,237,240.00 บาท
ใชไป 4,389,953.39 บาท
คงเหลือ 847,286.61 บาท

3. แผน...

-33. แผนงานบูรณาการพัฒนาศักยภาพการผลิตภาคเกษตร

3.1 กิจกรรมศูนยเรียนรูการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินคา (M1041)
3.2 กิจกรรมเพิม่ ประสิทธิภาพการบริหารจัดการสินคาเกษตร (M1043)
3.3 กิจกรรม พัฒนาเกษตรปราดเปรื่อง (M1037)

3.4 กิจกรรม ระบบสงเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ (M1039)
รวม
4. งบลงทุน (ครุภัณฑที่ดินและสิ่งกอสราง)
4.1 กลองถายภาพนิ่ง จํานวน 77 ชุด

5. แผนยุทธศาสตรปฏิรูปโครงสรางการผลิตภาคเกษตร
5.1 กิจกรรม สรางรายไดใหแกเกษตรกรรายยอย (M1065)

งบประมาณที่ไดรับจัดสรร (ไมรวม พรบ. เพิ่มเติม) รวมทั้งสิ้น
งบประมาณใชไป
รวมทัง้ สิ้น
งบประมาณคงเหลือ
รวมทัง้ สิ้น
มติที่ประชุม รับทราบ

ไดรับ 8,860,800.00 บาท
ไดรับ
350,000.00 บาท
ไดรับ
500,000.00 บาท
ไดรับ 3,420,000.00 บาท
ไดรับ 13,130,800.00 บาท
ใชไป 11,576,645.23 บาท
คงเหลือ 1,554,154.77 บาท
ไดรับ
3,401,300.00 บาท
ใชไป
2,199,813.00 บาท
คงเหลือ 1,201,487.00 บาท

ไดรับ
3,000,000.00 บาท
ใชไป
2,768,260.00 บาท
คงเหลือ
231,740.00 บาท
41,274,914.46 บาท
37,006,788.43 บาท
4,268,126.03 บาท

4.3 ตัวชี้วัดตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของหนวยงาน
- ผูแทน รายงานวา ไดดําเนินการติดตามความกาวหนาและประเมินผลตามตัวชี้วัดของทุกกลุม/ฝาย
มติที่ประชุม รับทราบ
4.4 การจัดการความรูภายในหนวยงาน (KM)
- ผูอํานวยการศูนยวิทยบริการเพื่อสงเสริมการเกษตร รายงานวา ไมไดดําเนินการเนื่องจากไมไดบรรจุ
เปนตัวชี้วัดในระดับ กอง/สํานัก และระดับกรม
มติที่ประชุม รับทราบ
4.5 การพัฒนาบุคลากรภายในหนวยงาน (HR)
- นางนันทพร เพียรพิจารณชน รายงานวา ไดมีการฝกอบรมของบุคลากรสํานักงานเลขานุการกรม
ประจําเดือนกรกฎาคม 2561 ดังนี้
1. นายสุรศักดิ์ คําแท หัวหนากลุมสื่อสารและอาคารสถานที่ เขารับการอบรมกฎหมายวาดวย
การจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ หลักสูตร “ระเบียบกระทรวงการคลัง วาดวยการจัดซื้อจัดจางและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ” สําหรับผูปฏิบัติงานในบทบาทกรรมการชุดตางๆ ระหวางวันที่ 16-17 ก.ค. 61 ณ กรมบัญชีกลาง
2. นายกิตติ ชาญชลยุทธ นักวิชาการเผยแพรปฏิบัติการ เขารับการฝกอบรมหลักสูตร
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ระดับ Advance ระหวางวันที่ 20 - 25 ก.ค. ณ โรงแรมทีเค พาเลซ

3. การ...

-43. การฝกอบรมโครงการยกระดับสมรรถนะดานDigital Literacy สําหรับขาราชการไทย
ณ สถาบันเกษตรตราธิการ
3.1 นางสาวภัทรารวีย โชคสุวรรณาคิน และนางกาญจนา เดชะคุปต
เขารับการอบรมในวันที่ 24 ก.ค. 61
3.2 นางสาวนาฏสรวง อินทรแกว นางสาวเสาวลักษณ ศักดิ์สิทธิ์ นางสาวณัฐชา อิสระกุล
และนางสาวณชาพร สรีสนิท เขารับการอบรมในวันที่ 25 ก.ค. 61
มติที่ประชุม รับทราบ
4.6 มาตรการประหยัดพลังงาน
- ผูแทนกลุม สื่อสารและอาคารสถานที่ รายงานวา ไดดําเนินการกรอกขอมูลโครงการลดใชพลังงาน
ในภาคราชการ (e-report.energy.go.th) เรียบรอยแลว
มติที่ประชุม รับทราบ
4.7 รายงานการพัฒนาเว็บไซตของสํานักงานเลขานุการกรม
- นายปรัชวีร พรหมสุข รายงานวา ไดดําเนินการปรับปรุงภาพกิจกรรม และ upload หนังสือเวียน
ตางๆ ของสํานักงานเลขานุการกรมใหเปนปจจุบัน
มติที่ประชุม รับทราบ
4.8 ขาวสารการดําเนินงานสหกรณออมทรัพยกรมสงเสริมการเกษตร จํากัด
- ผูแทนสหกรณออมทรัพยกรมฯ รายงานวาสหกรณออมทรัพยกรมสงเสริ มการเกษตร
จะดําเนินการประมวลผลสิ้นเดือนสิงหาคม 2561 เพื่อปรับปรุงขอมูลเงินฝาก คํานวณดอกเบี้ย ขอมูลเงินกูของสมาชิก
และปดระบบงานสิ้นเดือน การดําเนินการดังกลาวสหกรณฯ จําเปนจะตองปดระบบบริการผาน ATM ของธนาคารตั้งแต
วันที่ 31 สิงหาคม 2561 เวลา 17.00 น. และเปดบริการผานระบบ ATM ของธนาคาร ตั้งแตวันเสารที่ 1 กันยายน
2561 เวลา 01.00 น. เปนตนไป
มติที่ประชุม รับทราบ
4.9 รายงานผลการดําเนินงานของกลุม/ฝาย
4.9.1 ฝายสารบรรณ
- หัวหนาฝายสารบรรณ รายงานผลการดําเนินงานของฝายสารบรรณ ประจําเดือน
กรกฎาคม 2561 วาไดปฏิบัติงานตามภารกิจตามปกติ
4.9.2 กลุมเผยแพรและประชาสัมพันธ
- ผูอํานวยการกลุมเผยแพรและประชาสัมพันธ รายงานผลการดําเนินงานของกลุมเผยแพร
และประชาสัมพันธประจําเดือนกรกฎาคม 2561 วาไดปฏิบัติงานตามภารกิจตามปกติ
4.9.3 ศูนยวิทยบริการเพื่อสงเสริมการเกษตร
- ผูอํานวยการศูนยวิทยบริการเพื่อสงเสริมการเกษตร รายงานผลการดําเนินงานของ
ศูนยวิทยบริการเพื่อสงเสริมการเกษตรประจําเดือนกรกฎาคม 2561 วาไดปฏิบัติงานตามภารกิจตามปกติ

4.9.4 กลุม...

-54.9.4 กลุมชวยอํานวยการและประสานราชการ
- ผูแทนกลุมชวยอํานวยการและประสานราชการ รายงานผลการดําเนินงานของ
กลุมชวยอํานวยการและประสานราชการประจําเดือนกรกฎาคม 2561 วาไดปฏิบัติงานตามภารกิจตามปกติ
4.9.5 กลุมนิติการ
- ผูอาํ นวยการกลุมนิติการ รายงานผลการดําเนินงานของกลุมนิติการประจําเดือน
กรกฎาคม 2561 วาไดปฏิบัติงานตามภารกิจตามปกติ
4.9.6 กลุมสื่อสารและอาคารสถานที่
- หัวหนากลุมสื่อสารและอาคารสถานที่ รายงานผลการดําเนินงานของกลุมสื่อสาร
และอาคารสถานที่ประจําเดือนกรกฎาคม 2561 วาไดปฏิบัติงานตามภารกิจตามปกติ
4.9.7 กลุมโสตทัศนูปกรณ
- หั วหน ากลุ มโสตทัศนูป กรณ รายงานผลการดําเนิน งานของกลุมโสตทั ศนูป กรณ
ประจําเดือนกรกฎาคม 2561 วาไดปฏิบัติงานตามภารกิจตามปกติ
มติที่ประชุม รับทราบ
วาระที่ 5

เรื่องเสนอใหที่ประชุมพิจารณา

มติที่ประชุม

-

วาระที่ 6

เรื่องอื่น ๆ (ถามี)
- ไมมี-

เลิกประชุม

เวลา 16.00น.

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

ลงชื่อ............................................
(นายไตรรัตน ดีสุน)
หัวหนาฝายสารบรรณ
ผูต รวจรายงานการประชุม

