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ผูมาประชุม

รายงานการประชุมสํานักงานเลขานุการกรม
ครั้งที่ 8/2561
วันพฤหัสบดีที่ 27 กันยายน 2561 เวลา 13.30 น.
ณ หองประชุม 4/2 ชั้น 4 อาคาร 1
****************************
1.
2.
3.
4.

นายทวีพงศ สุวรรณโร
นางเพ็ญศรี ภิริสมบูรณ
นางพรชนก ปนรัศมี
นางสาวอัจฉรา สุขสมบูรณ

5. นางเขมณัฏฐ กมลกิจจาลักษณ
6. นายกฤตวัฒน ขันธเกษ
7. นายไตรรัตน ดีสุน
8. นายปรัชวีร พรหมสุข (แทน)
9. นางกาญจนา เดชะคุปต
10. นางภัทรารวีย โชคสุวรรณาคิน
11. นายพรอมพันธ กลิ่นจันทร
12. นางนันทพร เพียรพิจารณชน

เลขานุการกรม
ประธาน
ผูอํานวยการกลุมนิติการ
ผูอํานวยการกลุมชวยอํานวยการฯ
นักวิชาการเผยแพรชํานาญการพิเศษ
(แทน) ผอ.กลุมเผยแพรและประชาสัมพันธ
นักวิชาการเผยแพรชํานาญการ
(แทน) ผอ.ศูนยวิทยบริการฯ
นายชางเทคนิคปฏิบัติงาน
(แทน) หน.กลุมโสตทัศนูปกรณ
หัวหนาฝายสารบรรณ
นายชางเทคนิคปฏิบัติงาน
(แทน) หน.กลุมสื่อสารและอาคารสถานที่
เจาพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
เจาพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
พนักงานพิมพ
พนักงานธุรการ 1

ผูไมมาประชุม - ไมมี เริ่มประชุมเวลา 13.30 น.
วาระที่ 1

เรื่องที่ประธานแจงใหที่ประชุมทราบ
ประธานกลาวเปดการประชุม และมีเรื่องแจงใหที่ประชุมทราบ ดังนี้
1. ประธานกลาวขอบคุณเจาหนาที่ทุกทานที่เปนสวนหนึ่งในการขับเคลื่อนงานเกษตรสรางชาติ
ที่จัดขึ้นเมื่อวันที่ 30 สิงหาคม - 2 กันยายน 2561 ณ สวนลุมพินี ตั้งแตเริ่มจนเสร็จสิ้นงานทําใหการจัดงานครั้งนี้
ประสบผลสําเร็จอยางยิ่ง ทั้งจํานวนผูเขามารวมงานและขาวการจัดงานที่ไดเผยแพรออกไป ไดรับการตอบรับที่ดี
และอยากใหมีการจัดงานแบบนีท้ ุกป ผูรวมงานบางสวนใหความเห็นวาอยากใหมีการจัดงานแบบนี้ทุกเดือน
2. กรมสงเสริมการเกษตรไดขอเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณรายจาย จากงบดําเนินงานที่เหลือจาย
จากการดําเนินงานบรรลุวัตถุประสงคและเปาหมาย โครงการกิจกรรม หรือรายการตามที่ไดรับจัดสรรงบประมาณ
หรือจากการจัดซื้อจัดจางแลว เปนงบลงทุนเพื่อจัดซื้อครุภัณฑยานพาหนะ รวมงบประมาณทั้งสิ้น 120,865,000 บาท
และไดโอนงบประมาณใหสํานักงานเลขานุการกรมดําเนินการดังรายการตอไปนี้
2.1 รายการรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไมต่ํากวา 2,400 ซีซี
หรือกําลังเครื่องยนตสูงสุดไมต่ํากวา 110 กิโลวัตต ขับเคลื่อนสองลอแบบดับเบิลแค็บพรอมหลังคาไฟเบอรกลาส
หรือเหล็ก จํานวน 125 คัน งบประมาณ 106,000,000 บาท

2.2 รายการ...

-22.2 รายการรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไมต่ํากวา 2,400 ซีซี
หรือกําลังเครื่องยนตสูงสุดไมต่ํากวา 110 กิโลวัตต ขับเคลื่อน 4 ลอแบบดับเบิลแค็บพรอมหลังคาไฟเบอรกลาส
หรือเหล็ก จํานวน 15 คัน งบประมาณ 14,865,000 บาท
3. กิจกรรมวันที่ระลึ กคล ายวันสถานปนากรมสงเสริ มการเกษตร ในวาระครบรอบปที่ 51
ในวันอาทิตยที่ 21 ตุลาคม 2561 ณ อาคาร 1 กรมสงเสริมการเกษตร สํานักงานเลขานุการกรมรวมเปนคณะทํางาน
การจัดงานวันสถาปนาในครั้งนี้ โดยมอบหมายให
3.1 กลุมชวยอํานวยการและประสานราชการ เปนคณะทํางานรับผิดชอบงานในภาพรวม
ด า นการกํ า หนดรู ป แบบและแนวทางการจัด งาน ควบคุม กํากั บ และบริห ารงานเพื่อใหค ณะทํ างานด านต างๆ
ปฏิบัติงานเปนไปดวยความเรียบรอยและสําเร็จตามวัตถุประสงค
3.2 ฝายสารบรรณ เปนคณะทํางานดานพิธีสงฆ ไดเตรียมการนิมนตพระสงฆไว จํานวน 9 รูป
3.3 กลุมสื่อสารและอาคารสถานที่/กลุมโสตทัศนูปกรณ เปนคณะทํางานดานสถานที่
3.4 กลุมเผยแพรและประชาสัมพันธ/กลุมนิติการ/ฝายสารบรรณ เปนคณะทํางานดานการตอนรับ
ประชาสัมพันธ และประสานงานทั่วไป
4. งานถวายผากฐินพระราชทาน ป พ.ศ. 2561 ณ วัดพระนารายณมหาราชวรวิหาร ตําบลในเมือง
อําเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา ในวันอาทิตยที่ 11 พฤศจิกายน 2561 สามารถรวมทําบุญไดเปนเงินสด เงินโอน
เขาบัญชีและเงินโอนทาง KTB NETBANK ธนาคารกรุงไทย จํากัด สาขาพหลโยธิน 39 ชื่อบัญชีผูอํานวยการกองคลัง
(เงินกฐินพระราชทาน) เลขที่บัญชี 039-1-81406-0
มติที่ประชุม รับทราบผูเกี่ยวของรับไปดําเนินการ
วาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 7/2561 เมื่อวันพุธที่ 22 สิงหาคม 2561
มติที่ประชุม รับทราบและรับรองรายงานการประชุม
วาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง - ไมมี มติที่ประชุม - ไมมี วาระที่ 4 เรื่องที่เสนอใหที่ประชุมทราบ
4.1 การควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง
- ผูแทนศูนยวิทยบริการเพื่อสงเสริมการเกษตร รายงานวา ไดดําเนินการตามแผนการควบคุมภายใน
และการบริหารความเสีย่ ง
มติที่ประชุม รับทราบ
4.2 รายงานการเงิน (การใชจายเงิน) การจัดซื้อ/จัดจาง
- ผูแทนฝายการเงิน รายงานวา รอสรุปงบประมาณเงินเหลือจายและเงินคืนจากกลุม/ฝาย
เพื่อสรุปการใชจายเงินของสํานักงานเลขานุการกรม ณ ปลายปงบประมาณ
มติที่ประชุม รับทราบ
4.3 ตัวชี้วัดตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของหนวยงาน
- ผูแทน รายงานวา ไดดําเนินการติดตามความกาวหนาและประเมินผลตามตัวชี้วัดของทุกกลุม/ฝาย
มติที่ประชุม รับทราบ
4.4 การจัดการความรูภายในหนวยงาน (KM)
- ผูแทนศูนยวิทยบริการเพื่อสงเสริมการเกษตร รายงานวา ไมไดดําเนินการเนื่องจากไมไดบรรจุเปน
ตัวชี้วัดในระดับ กอง/สํานัก และระดับกรม
มติที่ประชุม รับทราบ
4.5 การพัฒนา...

-34.5 การพัฒนาบุคลากรภายในหนวยงาน (HR)
- นางนันทพร เพียรพิจารณชน รายงานวา ไดมีการฝกอบรมของบุคลากรสํานักงานเลขานุการกรม
ประจําเดือนสิงหาคม 2561 ดังนี้
1. นางสาวศุภวรรณ สมบุตร นักวิชาการเผยแพรชํานาญการ เขารวมศึกษาดูงานโครงการพัฒนา
คนรุนใหม อนาคตกรมสงเสริมการเกษตร ณ สาธารณรัฐสิงคโปร ระหวางวันที่ 31 ก.ค. – 3 ส.ค. 2561
2. นางสาวจุฬาลักษณ มลิวัลย นางสาวพุทธิดา เวียงสงค และนายสหัสชัย การอินทร ไดเปน
วิทยากร แลเขารวมสัมมนา ในหัวขอ “รูปแบบการเปนนิติบุคคลที่เหมาะสมกับวิสาหกิจชุมชน” ในวันที่ 3 สิงหาคม
2561 ณ โรงแรมหลุยส แทเวิรน กรุงเทพฯ
มติที่ประชุม รับทราบ
4.6 มาตรการประหยัดพลังงาน
- ผูแทนกลุม สื่อสารและอาคารสถานที่ รายงานวา ไดดําเนินการกรอกขอมูลโครงการลดใชพลังงาน
ในภาคราชการ (e-report.energy.go.th) เรียบรอยแลว
มติที่ประชุม รับทราบ
4.7 รายงานการพัฒนาเว็บไซตของสํานักงานเลขานุการกรม
- นายพรอมพันธ กลิ่นจันทร รายงานวา ไดดําเนินการปรับปรุงภาพกิจกรรม และ upload
หนังสือเวียนตางๆ ของสํานักงานเลขานุการกรมใหเปนปจจุบัน
มติที่ประชุม รับทราบ
4.8 ขาวสารการดําเนินงานสหกรณออมทรัพยกรมสงเสริมการเกษตร จํากัด
- ผูแทนสหกรณออมทรัพยกรมฯ รายงานวา
1. สหกรณออมทรัพยกรมสงเสริมการเกษตรขอเลื่อนเวลาการบังคับใชหลักเกณฑการกูเงิน ดังนี้
1.1 ผูกูจะตองมีเงินรายไดรายเดือนคงเหลือไมตํากวา 2,000 บาท
1.2 กูเงินตั้งแต 1,000,000 บาท ขึ้นไป ตองแนบรายงานขอมูลเครดิตบูโรของสมาชิก
1.3 กูไดถึงอายุ 69 ป ผอนชําระถึงอายุ 74 ป สมาชิกจะตองมีหนี้สินคงเหลือไมเกิน
รอยละ 90 ของคาหุนโดยเลื่อนจากวันที่ 1 ตุลาคม 2561 ออกไปกอน หากมีการดําเนินการอยางไรจะมี
การประชาสัมพันธแจงใหทราบในลําดับตอไป
2. สรุปประเด็นจากการสัมมนาของสหกรณกรมสงเสริมการเกษตรจังหวัดนครนายก เมื่อวันที่
17 – 19 สิงหาคม 2561 ในประเด็น การติดตามหนี้สิ นของสมาชิ กสหกรณ กรมสงเสริมการเกษตร ทั้ งนี้
ใหหนวยงานตนสังกัดตรวจสอบและแจงสหกรณกรมสงเสริมการเกษตร เกี่ยวกับการยาย/ลาออก ของสมาชิกฯ
มติที่ประชุม รับทราบ
4.9 รายงานผลการดําเนินงานของกลุม/ฝาย
4.9.1 ฝายสารบรรณ
- หัวหนาฝายสารบรรณ รายงานผลการดําเนินงานของฝายสารบรรณ ประจําเดือน
สิงหาคม 2561 วาไดปฏิบัติงานตามภารกิจตามปกติ
4.9.2 กลุมเผยแพรและประชาสัมพันธ
- ผูแทนกลุมเผยแพรและประชาสัมพันธ รายงานผลการดําเนินงานของกลุมเผยแพรและ
ประชาสัมพันธประจําเดือนสิงหาคม 2561 วาไดปฏิบัติงานตามภารกิจตามปกติ

4.9.3 ศูนย...

-44.9.3 ศูนยวิทยบริการเพื่อสงเสริมการเกษตร
- ผูแทนศูนยวิทยบริการเพื่อสงเสริมการเกษตร รายงานผลการดําเนินงานของ
ศูนยวิทยบริการเพื่อสงเสริมการเกษตร ประจําเดือนสิงหาคม 2561 วาไดปฏิบัติงานตามภารกิจตามปกติ
4.9.4 กลุมชวยอํานวยการและประสานราชการ
- ผูอํานวยการกลุมชวยอํานวยการและประสานราชการ รายงานผลการดําเนินงานของ
กลุมชวยอํานวยการและประสานราชการ ประจําเดือนสิงหาคม 2561 วาไดปฏิบัติงานตามภารกิจตามปกติ
4.9.5 กลุมนิติการ
- ผูอาํ นวยการกลุมนิติการ รายงานผลการดําเนินงานของกลุมนิติการ ประจําเดือน
สิงหาคม 2561 วาไดปฏิบัติงานตามภารกิจตามปกติ
4.9.6 กลุมสื่อสารและอาคารสถานที่
- ผูแทนกลุมสื่อสารและอาคารสถานที่ รายงานผลการดําเนินงานของกลุมสื่อสาร
และอาคารสถานที่ ประจําเดือนสิงหาคม 2561 วาไดปฏิบัติงานตามภารกิจตามปกติ
4.9.7 กลุมโสตทัศนูปกรณ
- ผู แ ทนกลุ ม โสตทั ศ นูป กรณ รายงานผลการดํ าเนิ น งานของกลุ มโสตทั ศนู ป กรณ
ประจําเดือนสิงหาคม 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

