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รายงานการประชุมสาํนักงานเลขานุการกรม 
ครั้งท่ี 4/2561 

วันพฤหัสบดีท่ี 8 พฤษภาคม 2561 เวลา 13.30 น. 
ณ หองประชุม 6 (กผง.) ชั้น 5 อาคาร 1 

**************************** 
ผูมาประชุม 

1. นายทวีพงศ สุวรรณโร เลขานุการกรม           ประธาน 
2. นางสาวสุกัญญา พัวพันธ  ผูอํานวยการศูนยวิทยบริการเพ่ือสงเสริมฯ 
3. นางอมรทิพย ภิรมยบูรณ ผูอํานวยการกลุมเผยแพรและประชาสัมพันธ 
4. นางพรชนก ปนรัศมี ผูอํานวยการกลุมชวยอํานวยการและประสานราชการ 
5. นายไตรรัตน  ดีสุน หัวหนาฝายสารบรรณ 
6. นางสาวสุภลักษณ โนภาส เจาพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 
7. นางสาวทิพยรัตน ศรีแสน เจาพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 
8. นางกาญจนา เดชะคุปต เจาพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 
9. นายพรอมพันธุ กลิ่นจันทร พนักงานพิมพ ระดับ 3 
10. นางนันทพร เพียรพิจารณชน พนักงานธุรการ ระดับ 1 
11. นายศุภกร จันทรโสภณ นายชางเทคนิคปฏิบัติงาน 
12. นางสาวอัจฉรา สุขสมบูรณ นักวิชาการเผยแพรชํานาญการพิเศษ  
13. นายวีระพงษ วงษสระ นายชางเทคนิคปฏิบัติงาน 
14. นายเชิดศักดิ์ วังทอง นายชางเทคนิคปฏิบัติงาน  
15. นางสาวเพ็ญนภา โรจนสังวร นิติกรปฏิบัติการ  
16. นางสราญรัตน วุฒิสอน เจาพนักงานธุรการชํานาญงาน  

ผูไมมาประชุม  

1. นางเพ็ญศรี ภิริสมบูรณ ผูอํานวยการกลุมนิติการ  ติดราชการ 
2. นายอภิสิทธิ์ ลือพักตร นายชางเทคนิคชํานาญงาน  ติดราชการ 

เริ่มประชุมเวลา  13.30 น.  

วาระท่ี 1 เรื่องท่ีประธานแจงใหท่ีประชุมทราบ  
                  ประธานกลาวเปดการประชุม และมีเรื่องท่ีแจงใหท่ีประชุมทราบ ดังนี้ 

1. ระหวางวันท่ี 10 พฤษภาคม – 3 สิงหาคม 2561 นายทวีพงศ สุวรรณโร เลขานุการกรม จะเขารับ 
การอบรมหลักสูตร “นักบริหารการทูต” ณ สถาบันการตางประเทศเทวะวงศวโรปการ กระทรวงการตางประเทศ 
ไดมีการแตงตั้งผูรักษาราชการแทนตามลําดับ ดังนี้ 

ลําดับท่ี 1   นางเพ็ญศรี ภิริสมบูรณ ผูอํานวยการกลุมนิติการ 
ลําดับท่ี 2  นางพรชนก  ปนรัศมี ผูอํานวยการกลุมชวยอํานวยการและประสานราชการ  
ลําดับท่ี 3  นางอมรทิพย ภิรมยบูรณ ผูอํานวยการกลุมเผยแพรและประชาสัมพันธ  
ลําดับท่ี 4  นางสาวสุกัญญา พัวพันธ ผูอํานวยการศูนยวิทยบริการเพ่ือสงเสริมการเกษตร 
ลําดับท่ี 5  นายสุรศักดิ์ คําแท หัวหนากลุมสื่อสารและอาคารสถานท่ี  
ลําดับท่ี 6  นายไตรรัตน ดีสุน หัวหนาฝายสารบรรณ  
ลําดับท่ี 7  นายอภิสิทธิ์ ลือพักตร หัวหนากลุมโสตทัศนูปกรณ   

2. ระหวาง... 
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8. กระทรวง... 

2. ระหวางท่ีเลขานุการกรม เขารับการอบรมหลักสูตร “นักบริหารการทูต” ไดกําชับเจาหนาท่ี 
ทุกทานใหปฏิบัติงานราชการดวยความละเอียดรอบคอบ เนนย้ําในเรื่องการตรวจสอบความถูกตองของหนังสือ
กอนจะเสนอผูบริหาร การเงินและบัญชีตองเบิกจายในภาพรวมของสํานักงานเลขานุการกรมใหเปนไปตามเปา
ท่ีกรมฯ ไดกําหนดไว  

3. ในวันท่ี 16 พฤษภาคม 2561 สํานักพัฒนาการถายทอดเทคโนโลย ี(สพท.) จะมีการปฐมนิเทศ 
ขาราชการบรรจุใหม สํานักงานเลขานุการกรมไดรับเชิญใหบรรยายในหัวขอเรื่อง “ระเบียบงานสารบรรณ” ท้ังนี้ 
เลขานุการกรม ไดมอบหมายให นายไตรรัตน ดีสุน หัวหนาฝายสารบรรณ รับหนาท่ีเปนผูบรรยายแทน โดยให
สอดแทรกแนวคิดระเบียบปฏิบัติและขอบังคับตางๆ ท่ีจําเปนตอการปฏิบัติงานเขาไปดวย 

4. การประชุมผูบริหารในครั้งตอไปอธิบดีกรมสงเสริมการเกษตร ไดมอบแนวทางการจัดประชุม 
ผูบริหารพรอมจัดพิธีลงนาม MOU (Memorandum of Understanding) กับมหาวิทยาลัยตางๆ เชน มหาวิทยาลัยแมโจ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร มหาวิทยาลัยขอนแกน ทั้งนี้
มอบหมายใหกลุมชวยอํานวยการและประสานราชการ (กชป.) เปนผูดําเนินการจัดพิธีลงนาม MOU มอบหมายให
กองวิจัยและพัฒนางานสงเสริมการเกษตร (กวพ.) เปนผูจัดทําราง MOU แลวสงใหทางมหาวิทยาลัยเห็นชอบและ
กําหนดวันเพ่ือลงนาม MOU โดยมอบหมายใหสํานักงานสงเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตพ้ืนท่ีนั้นๆ เปนผูประสาน
กับทางมหาวิทยาลัยและมอบหมายใหศูนยวิทยบริการเพ่ือสงเสริมการเกษตร (ศวก.) เปนผูทําหนังสือเชิญ สวนเรื่อง
การทําขาวประชาสัมพันธมอบหมายใหกลุมเผยแพรและประชาสัมพันธ (กปส.) เปนผูรับผิดชอบประสานงานและ
ดําเนินการตอไป  

5. กรมสงเสริมการเกษตรกําหนดใหมีการจัดงาน “เกษตรสรางชาติ” ครบรอบ 50 ป  
ณ สวนสาธารณะ ลุมพินี ระหวางวันท่ี 30 สิงหาคม – 2 กันยายน 2561 รองอธิบดีกรมสงเสริมการเกษตร คนท่ี 
1 (นายประสงค ประไพตระกูล) เปนประธาน ผูอํานวยการสํานักพัฒนาการถายทอดเทคโนโลยี (นางอัญชลี สุวจิตตา
นนท) เปนเลขานุการ ไดมีคําสั่งแตงต้ังคณะทํางานดานตางๆ จํานวน 12 คณะ โดยเลขานุการกรม (นายทวีพงศ สุวรรณ
โร)ไดรับแตงตั้งใหเปนประธานคณะทํางาน จํานวน 2 คณะ ดังนี้ ประธานคณะทํางานดานประชาสัมพันธ กลุมเผยแพร
และประชาสัมพันธเปนคณะทํางาน ประธานคณะทํางานดานสถานท่ี กลุมสื่อสารและอาคารสถานท่ีเปนคณะทํางาน
เนนย้ําในเรื่องของการเตรียมความพรอมกอนจัดงานเพื่อใหการจัดงานดําเนินไปดวยความเรียบรอยตลอดจนการ
คืนพ้ืนท่ีใหอยูในสภาพเดิมหลังเสร็จสิ้นการจัดงาน ใหมีการจัดทํา TOR (Term of Reference) ใหผูรับจาง (Organizer) 
กําหนดรายละเอียดสิ่งท่ีตองดําเนินการตั้งแตเริ่มจัดงานจนถึงเสร็จสิ้นงานโดยละเอียดครอบคลุมถึงการรับผิดชอบ
ความเสียหายท่ีจะเกิดข้ึนหลังจากการจัดงานเสร็จสิ้นแลว  

6. รายงานความกาวหนา โครงการสรางอาคารปฏิบัติการ “สืบสานปณิธานเกษตรเพ่ืออาหารกลางวัน”  
จํานวน 1 อาคาร/โรงเรียน กรมสงเสริมการเกษตรจะดําเนินการจัดสรางท้ังหมด จํานวน 5 อาคาร 5 โรงเรียน ไดตั้ง
งบประมาณการกอสรางสําหรับอาคาร 1 หลัง ไวประมาณ 1,200,000 บาท โดยสวนกลางจะรวมกับสํานักงาน
สงเสริมและพัฒนาการเกษตรท่ี 2 จังหวัดราชบุรี กอสรางอาคาร 1 หลัง ณ โรงเรียนในจังหวัดประจวบคีรีขันธ 
ขณะนี้อยูระหวางดําเนินการจัดหาและรวบรวม ท้ังนี้ ไดมีการจําหนายเสื้อยืดโปโลราคาตัวละ 300 บาท รายได
สมทบทุนเพ่ือกอสรางอาคารปฏิบัติการดังกลาว สามารถสั่งซ้ือไดท่ี นายพรอมพันธ กลิ่นจันทร  

7. กรมสงเสริมการเกษตรไดมีคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการอํานวยการถวายผาพระกฐินพระราชทาน 
ประจําป 2561 เรียบรอยแลว และจะนําผาพระกฐินพระราชทานไปถวายพระสงฆจําพรรษา ในวันอาทิตยท่ี 11
พฤศจิกายน 2561 ณ วัดพระนารายณมหาราช ตําบลในเมือง อําเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา  
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4.3 ตัวชี.้.. 

8. กระทรวงเกษตรมีหนังสือถึงกรมสงเสริมการเกษตร แจงวากรมปาไมไดมีหนังสือขอเชิญชวน 
จัดกิจกรรมวันตนไมประจําปของชาติ พ.ศ. 2561 โดยรวมกันปลูกตนไมบริเวณหนวยงาน หรือสถานท่ีเห็นสมควร
ซ่ึงสามารถขอรับการสนับสนุนกลาไมจากหนวยงานเพาะชํากลาไม สังกัดกรมปาไมในพ้ืนท่ีทุกแหง 
มติท่ีประชุม รับทราบ  

วาระท่ี 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งท่ี 3/2561 เม่ือวันพฤหัสบดีท่ี 29 มีนาคม 2561  
มติท่ีประชุม รับทราบและรับรองรายงานการประชุม  

วาระท่ี 3    เรื่องสืบเนื่อง 
  - ไมมี -  
วาระท่ี 4    เรื่องท่ีเสนอใหท่ีประชุมทราบ  

  4.1 การควบคุมภายในและการบริหารความเส่ียง 
        -  ผูแทนศูนยวิทยบริการเพ่ือสงเสริมการเกษตร รายงานวา ไดรายงานผลการติดตาม 
การปฏิบัติงานตามแผนการปรบัปรุงการควบคุมภายใน รอบ 6 เดือน ระหวางวนัท่ี 1 ตุลาคม 2560 - 31 มีนาคม 2561 
ตามแบบ ปย.2 เรียบรอยแลว  
มติท่ีประชุม รับทราบ 

4.2 รายงานการเงิน (การใชจายเงิน) การจัดซ้ือ/จัดจาง 

        - นางสาวสุภลักษณ โนภาส รายงานการเงิน และการใชจายเงินงบประมาณของสํานักงาน
เลขานุการกรม ปงบประมาณ 2561 ตัดยอด ณ วันท่ี 8 พฤษภาคม 2561 ดังนี้  
1. แผนงานพ้ืนฐานดานการสรางความสามารถในการแขงขันของประเทศ 

1.1. กิจกรรม การพัฒนาเกษตรกร (M1047)            ไดรับ      5,284,030.00 บาท 
 (คาเบ้ียเลี้ยง พาหนะ ท่ีพัก คาใชจายในการประชุม ใชไป       4,777,130.50 บาท 
 คาตอบแทนทําการนอกเวลาราชการ  คงเหลือ      506,899.50  บาท 

1.2. กิจกรรม เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการ 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 กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการสนิคาเกษตร (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 
มติท่ีประชุม รับทราบ 
  



-4- 

4.3 ตัวช้ีวัดตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของหนวยงาน 
           - นางสาวทิพยรัตน ศรีแสน รายงานวา ไดดําเนินการจัดสงรายงานความกาวหนาผล 
การดําเนินงานตัวชี้วัดรอบ 6 เดือน เรียบรอยแลว สําหรับรายงานฯ รอบ 9 และ 12 เดือน ในครั้งตอไปให
ดําเนินการจัดสงใหฝายสารบรรณภายในเวลาท่ีกําหนด     
มติท่ีประชุม รับทราบและผูเก่ียวของรับไปดําเนินการ  

    4.4 การจัดการความรูภายในหนวยงาน (KM)  
           - ผูอํานวยการศูนยวิทยบริการเพ่ือสงเสริมการเกษตร รายงานวา ยังไมมีประเด็นติดตามจาก
หนวยงานท่ีกํากับดูแล KM ในระดับกรม  
มติท่ีประชุม รับทราบ 

    4.5 การพัฒนาบุคลากรภายในหนวยงาน (HR) 
           - นางนันทพร เพียรพิจารณชน รายงานวา ไดมีการฝกอบรมของบุคลากรสํานักงานเลขานุการ
กรม  ประจําเดือนเมษายน 2561  ดังนี้ 

1. นายกิตติ ชลชาญยุทธ ตําแหนงนักวิชาการเผยแพรปฏิบัติการ เขารับการอบรมหลักสูตร 
“การเปนขาราชการท่ีดี” รุนท่ี 5 เม่ือวันท่ี 18 - 28 เมษายน 2561 ณ โรงแรมสีดารีสอรท 
จังหวัดนครนายก 

2. นางกาญจนา เดชะคุปต และนางสาวกัญญณณัฏฐ คุมรัตน ตําแหนงเจาพนักงานธุรการ
ปฏิบัติงาน เขารับการอบรมหลักสูตร “การเปนขาราชการท่ีดี” รุนท่ี 6 เม่ือวันท่ี 22 
เมษายน – 2 พฤษภาคม 2561 ณ โรงแรมสีดารีสอรท จังหวัดนครนายก 

3. นางสาวนาฏสรวง อินทรแกว นักวิชาการเผยแพรปฏิบัติการ เขารวมสัมมนาวิชาการเรื่อง 
นโยบายการบริหารการพัฒนาตามหลักสูตรปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพ่ือการพัฒนา
อยางยั่งยืน เม่ือวันท่ี 26 เมษายน 251 ณ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร 

มติท่ีประชุม รับทราบ 

     4.6 มาตรการประหยัดพลังงาน  

            -  ผูแทนกลุมสื่อสารและอาคารสถานท่ี รายงานวา ไดดําเนินการจัดสงรายงานการประเมินผล
ตนเองรอบ 6 เดือน ตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการของกรมสงเสริมการเกษตรประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2561 ใหกลุมพัฒนาระบบบริหารเรียบรอยแลว และไดดําเนินการกรอกขอมูลโครงการลดใช
พลังงานในภาคราชการ (e-report.energy.go.th) เรียบรอยแลว  
มติท่ีประชุม รับทราบ 

 4.7 รายงานการพัฒนาเว็บไซตของสํานักงานเลขานุการกรม 

           - นายพรอมพันธุ กลิ่นจันทร รายงานวา ไดมีการปรับปรุงหนาเว็บไซตของสํานักงาน
เลขานุการกรมโดยไดปรับปรุงหัวขอหนังสือเวียน จาํนวน 6 เรื่อง และคําสั่งกรมสงเสริมการเกษตร จํานวน 1 คําสั่ง  
มติท่ีประชุม รับทราบ 

4.8 ขาว... 
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  4.8  ขาวสารการดําเนินงานสหกรณออมทรัพยกรมสงเสริมการเกษตร จํากัด   

            - ผูแทนสหกรณออมทรัพยกรมฯ รายงานวาสหกรณออมทรัพยกรมสงเสริมการเกษตร 
ไดประชุมคณะกรรมการดําเนินงาน ครั้งท่ี 4/2561 เม่ือวันท่ี 21 เมษายน 2561 มีมติอนุมัติจายเงินทุนสวัสดิการ
สมาชิกใหแกสมาชิกทุกคน รายละ 300 บาท โดยนําเขาเปนคาหุนของสมาชิก 15,849 ราย รวมเปนเงิน 4,754,700 บาท 
(สี่ลานเจ็ดแสนหาหม่ืนสี่พันเจ็ดรอยบาทถวน) ในวันท่ี 23 เมษายน 2561 
มติท่ีประชุม 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 ศูนยวิทยบริการเพ่ือสงเสริมการเกษตร  
      -  นางสาวสุกัญญา พัวพันธ ผูอํานวยการศูนยวิทยบริการเพ่ือสงเสริมการเกษตร 
รายงานผลการดําเนินงานของศูนยวิทยบริการเพ่ือสงเสริมการเกษตร ประจําเดือนเมษายน 2561 วาไดปฏิบัติงาน
ตามภารกิจตามปกติ 
   4.9.4 กลุมชวยอํานวยการและประสานราชการ  
        -  ผูแทนกลุมชวยอํานวยการและประสานราชการ รายงานผลการดําเนินงานของ 
กลุมชวยอํานวยการและประสานราชการ ประจําเดือนเมษายน 2561 วาไดปฏิบัติงานตามภารกิจตามปกต ิ 

      4.9.5 กลุมนิติการ  
                   -  ผู แทนกลุมนิติการ รายงานผลการดําเนินงานของกลุมนิติการ ประจําเดือน
เมษายน พ.ศ. 2561 วาไดปฏิบัติงานตามภารกิจตามปกติ 
  

4.9.6 กลุม... 
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         4.9.6 กลุมส่ือสารและอาคารสถานท่ี  
 -  ผูแทนกลุมสื่อสารและอาคารสถานท่ี รายงานผลการดําเนินงานของกลุมสื่อสาร 
และอาคารสถานท่ี ประจําเดือนเมษายน 2561 วาไดปฏิบัติงานตามภารกิจตามปกติ 

  4.9.7 กลุมโสตทัศนูปกรณ  
 -  ผูแทนกลุมโสตทัศนูปกรณ รายงานผลการดําเนินงานของกลุมโสตทัศนูปกรณ
ประจําเดือนเมษายน 2561 วาไดปฏิบัติงานตามภารกิจตามปกติ 
มติท่ีประชุม      รับทราบ  

วาระท่ี 5 เรื่องเสนอใหท่ีประชุมพิจารณา 

5.1 นางอมรทิพย ภิรมยบูรณ ผูอํานวยการกลุมเผยแพรและประชาสัมพันธ ไดเสนอแนวทางในการ
ปฏิบัติตามตัวชี้วัด ขอท่ี 2.2 การเผยแพรประชาสัมพันธ เปาหมายกอง/สํานัก ดําเนินงานประชาสัมพันธผานสื่อตางๆ 
(จดหมายขาว/เว็บไซด/youtube/facebook) ของหนวยงาน โดยสํานักงานเลขานุการกรมตองมีการเผยแพรขาว
ผานสื่อตางๆ จํานวน 5 ขาว/เดือน ท้ังนี้ ขอความรวมมือทุกกลุม/ฝาย ดําเนินการ upload ขาวท่ีเปนภารกิจของ
สํานักงานเลขานุการกรมข้ึนเว็บไซตของสํานักงานเลขานุการกรมดวย 

มติท่ีประชุม รับทราบและผูเก่ียวของรับไปดําเนินการ  

วาระท่ี 6 เรื่องอ่ืน ๆ (ถามี) 
                    -ไมมี- 

เลิกประชุม เวลา 16.30 น.   

 
 
 
            ลงชื่อ...........................................       ลงชื่อ............................................ 
                  (นางกาญจนา  เดชะคุปต)                             (นายไตรรัตน ดีสุน) 
                เจาพนักงานธุรการปฏิบัติงาน                                     หัวหนาฝายสารบรรณ  
                   ผูจดรายงานการประชุม                                      ผูตรวจรายงานการประชมุ 


