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รายงานการประชุมสาํนักงานเลขานุการกรม 
ครั้งท่ี 5/2561 

วันพุธท่ี 13 มิถุนายน 2561 เวลา 13.30 น. 
ณ หองประชุม 6 (กผง.) ชั้น 5 อาคาร 1 

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

1. นางพรชนก ปนรัศมี ผอ. กลุมชวยอํานวยการฯ   ประธาน 
2. นางสาวสุกัญญา พัวพันธ  ผอ. ศูนยวิทยบริการเพ่ือสงเสริมฯ 
3. นางอมรทิพย ภิรมยบูรณ ผอ. กลุมเผยแพรและประชาสัมพันธ 
4. นายไตรรัตน  ดีสุน หัวหนาฝายสารบรรณ 
5. นายอภิสิทธิ์  ลือพักตร หัวหนากลุมโสตทัศนูปกรณ 
6. นางสาวสุภลักษณ โนภาส เจาพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 
7. นางกาญจนา เดชะคุปต เจาพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 
8. นางภัทรารวีย โชคสุวรรณาคิน เจาพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 
9. นายปรัชวีร พรหมสุข นายชางเทคนิคปฏิบัติงาน 
10. นายพรอมพันธุ กลิ่นจันทร พนักงานพิมพ ระดับ 3 
11. นางนันทพร เพียรพิจารณชน พนักงานธุรการ 1 
12. นายธนิตย มณีเลิศ  นิติกร 

ผูไมมาประชุม  

1. นางเพ็ญศรี ภิริสมบูรณ ผูอํานวยการกลุมนิติการ  ติดราชการ 
2. นายสรุศักดิ์ คําแท  หัวหนากลุมสื่อสารฯ   ติดราชการ 

เริ่มประชุมเวลา  13.30 น.  

วาระท่ี 1 เรื่องท่ีประธานแจงใหท่ีประชุมทราบ  
                  ประธานกลาวเปดการประชุม และมีเรื่องแจงใหประชุมทราบ ดังนี้ 

1. การรณรงคปลูกตนรวงผึ้งเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา อธิบดีกรมสงเสริมการเกษตร 
ไดเชิญชวนเจาหนาท่ีทุกทานรวมรณรงคปลูกตนรวงผึ้ง ในวันศุกรท่ี 22 มิถุนายน 2561 เวลา 09.00 น. 
ณ บริเวณดานหนากองสงเสริมโครงการพระราชดําริ การจัดการพ้ืนท่ีและวิศวกรรมเกษตร การแตงกายเสื้อยืดคอโปโล 
สีขาวครบรอบ 50 ป กรมฯ ท้ังนี้ ขอความรวมมือเจาหนาท่ีทุกกลุม/ฝาย ใหความรวมมือ 

2. ขอเชิญรวมทอดผาปาสามัคคีเพ่ือสมทบทุนสรางอาคาร “สืบสานปณิธานเกษตรเพ่ืออาหารกลางวัน” 
ในวันเสารท่ี 23 มิถุนายน 2561 ณ วัดกุยบุรี ตําบลกุยบุรี อําเภอกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ ท้ังนี้ มอบหมายให 
นางนันทพร เพียรพิจารณชน เปนผูรวบรวมรายชื่อผูท่ีประสงคจะเดินทางไปรวมทอดผาปาในครั้งนี้ 
มติท่ีประชุม รับทราบผูเก่ียวของรับไปดําเนินการ  

วาระท่ี 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งท่ี 4/2561 เม่ือวันพฤหัสบดีท่ี 8 พฤษภาคม 2561  
มติท่ีประชุม รับทราบและรับรองรายงานการประชุม  
  

วาระท่ี... 
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วาระท่ี 3    เรื่องสืบเนื่อง 
3.1 การปฏิบัติตามตัวชี้วัด ขอท่ี 2.2 การเผยแพรและประชาสัมพันธ เปาหมายกอง/สํานัก 

ดําเนินงานประชาสัมพันธผานสื่อตางๆ (จดหมายขาว/เว็บไซด/youtube/facebook) ของหนวยงาน โดยสํานักงาน
เลขานุการกรมตองมีการเผยแพรขาวผานสื่อตางๆ จํานวน 5 ขาว/เดือน ท้ังนี้ ขอความรวมมือทุกกลุม/ฝาย 
ดําเนินการ upload ขาวท่ีเปนภารกิจของสํานักงานเลขานุการกรมข้ึนเว็บไซตของสํานักงานเลขานุการกรม 
มติท่ีประชุม รับทราบและใหดําเนินการจัดทําคําสั่งแตงตั้งคณะทํางานใหแลวเสร็จภายในวันท่ี 15 มิถุนายน 2561 
โดยมีรายนามคณะทํางาน ดังนี้ 
  นายสุรศักดิ์ คําแท  ประธาน  
  นายเฟองเฉลย สมัยเทอดศักดิ์ กรรมการ 
  นางสาววิรังรอง มณีภัคนันท กรรมการ 
  นายกิตติ ชาญชลยุทธ กรรมการ 
  นายวรีะพงษ วงษสระ กรรมการ 
  นายพรอมพันธ กลิ่นจันทร กรรมการ 
  นายธนิต มณีเลิศ กรรมการ 
  นายปรัชวีร พรหมสขุ  กรรมการและเลขานุการ 
วาระท่ี 4    เรื่องท่ีเสนอใหท่ีประชุมทราบ  
  4.1 การควบคุมภายในและการบริหารความเส่ียง 
        -  ผูแทนศูนยวิทยบริการเพ่ือสงเสริมการเกษตร รายงานวา ไดปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงฯ 
และจะรายงานผลการติดตามรอบ 9 เดือนในลําดับตอไป 
มติท่ีประชุม รับทราบ 

4.2 รายงานการเงิน (การใชจายเงิน) การจัดซ้ือ/จัดจาง 

        - นางสาวสุภลักษณ โนภาส รายงานการเงิน และการใชจายเงินงบประมาณของสํานักงาน
เลขานุการกรม ปงบประมาณ 2561 ตัดยอด ณ วันท่ี 12 มิถุนายน 2561 ดังนี้  
1. แผนงานพ้ืนฐานดานการสรางความสามารถในการแขงขันของประเทศ 

1.1. กิจกรรม การพัฒนาเกษตรกร (M1047)            ไดรับ      5,284,950.00 บาท 
 (คาเบ้ียเลี้ยง พาหนะ ท่ีพัก คาใชจายในการประชุม ใชไป      5,115,702.79 บาท 
 คาตอบแทนทําการนอกเวลาราชการ  คงเหลือ      169,247.21  บาท 

1.2. กิจกรรม เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการ ไดรับ     11,110,107.26 บาท 
           ดานการเกษตรและสหกรณ (M1049)  ใชไป       8,287,890.73 บาท 
          คงเหลือ   2,822,216.53 บาท 
2. แผนงานพัฒนาบุคลากรภาครัฐ (M1046)          ไดรับ       5,237,240.00  บาท 
     ใชไป        3,091,933.39  บาท 
     คงเหลือ    2,145,306.61  บาท 
  

3 แผนงาน... 
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3. แผนงานบูรณาการพัฒนาศักยภาพการผลิตภาคเกษตร 
    3.1 กิจกรรมศูนยเรียนรูการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินคา (M1041)      ไดรับ        8,860,800.00  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        5,609,990.00 บาท  
     คงเหลือ    7,520,810.00  บาท 
4. งบลงทุน (ครุภัณฑท่ีดินและสิ่งกอสราง)   
    4.1 กลองถายภาพนิ่ง จาํนวน 77 ชุด ไดรับ        2,400,000.00  บาท 
                   ใชไป        5,609,990.00  บาท  
     คงเหลือ    2,400,000.00  บาท 

งบประมาณท่ีไดรับจัดสรร ณ วันท่ี 12 มิถุนายน 2561   รวมท้ังส้ิน 37,163,097.26 บาท 
งบประมาณคงเหลือ  รวมท้ังส้ิน 15,059,580.35 บาท 
  
มติท่ีประชุม รับทราบ 

4.3 ตัวช้ีวัดตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของหนวยงาน 

         - นางภัทรารวีย โชคสุวรรณาคิน รายงานวา ตัวชี้วัดรอบ 2 ประจําปงบประมาณ 2561 อยูระหวาง
การจัดทําบันทึกขอตกลงและตัวชี้วัดของเลขานุการกรม เพ่ือนําสงแบบบันทึกขอตกลงการปฏิบัติราชการรายบุคคล
ใหกองการเจาหนาท่ีภายในวันท่ี 15 มิถุนายน 2561     
มติท่ีประชุม รับทราบผูเก่ียวของรับไปดําเนินการ  

    4.4 การจัดการความรูภายในหนวยงาน (KM)  
           - ผูอํานวยการศูนยวิทยบริการเพ่ือสงเสริมการเกษตร รายงานวา ยังไมมีประเด็นติดตาม 
จากหนวยงานท่ีกํากับดูแล KM ในระดับกรม  
มติท่ีประชุม รับทราบ 

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

1. นางสาวจุฬาลักษณ มลิวัลย ตําแหนงนิติกรชํานาญการ และนายสหัสชัย การอินทร 
ตําแหนงนิติกร เขารวมสัมมนาบูรณาการงานสงเสริมวิสาหกิจชุมชนหนวยงานภาคี  
ครั้งท่ี 2/2561 ในวันท่ี 24 พฤษภาคม 2561 ณ โรงแรมมารวยการเดน 

2. นายสุรศักดิ์ คําแท  หัวหนากลุมสื่อสารและอาคารสถานท่ี เขารับการอบรม หลักสูตร  
นักบริหารการพัฒนาการเกษตรระดับกลาง รุนท่ี 84 ระหวางวันท่ี 24 เมษายน ถึง 
1 มิถุนายน 2561 ณ โรงแรมมารวยการเดน 

3. นางพีรพร เกตุฉันท  ตําแหนงนักจัดการงานท่ัวไปชํานาญการ เขารวมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ 
เรื่อง สานสัมพันธเครือขายภาครัฐ GCC 1111 ประจําป 2561 ในวันท่ี 13 มิถุนายน 2561 
ณ บริษัททีโอที จํากัด มหาชน สํานักงานใหญ  

มติท่ีประชุม รับทราบ 
  

4.6 มาตรการ... 



-4- 
 

     4.6 มาตรการประหยัดพลังงาน  

            -  ผูแทนกลุมสื่อสารและอาคารสถานท่ี รายงานวา ไดดําเนินการกรอกขอมูลโครงการลดใช
พลังงานในภาคราชการ (e-report.energy.go.th) ประจําเดือนเมษายน 2561 เรียบรอยแลว  
มติท่ีประชุม รับทราบ 

 4.7 รายงานการพัฒนาเว็บไซตของสํานักงานเลขานุการกรม 

           - นายปรัชวีร พรหมสุข รายงานวา จะดําเนินการปรับปรงุทําเนียบบุคลากรสํานักงานเลขานุการกรม
ใหเปนปจจุบัน ท้ังนี้ ใหแตละกลุม/ฝาย นําสงรปูถายพรอมชื่อ-สกุล และตําแหนง ท่ีกลุมสื่อสารและอาคารสถานท่ีโดยเร็ว 
มติท่ีประชุม รับทราบเจาหนาท่ีผูเก่ียวของรับไปดําเนินการ 

  4.8  ขาวสารการดําเนินงานสหกรณออมทรัพยกรมสงเสริมการเกษตร จํากัด   

            - ผูแทนสหกรณออมทรัพยกรมฯ รายงานวา สหกรณออมทรัพยกรมสงเสริมการเกษตร 
ไดประชุมคณะกรรมการดําเนินงาน ครั้งท่ี 5/2561 เม่ือวันท่ี 19 พฤษภาคม 2561 มีมติรับทราบ เห็นชอบ และอนุมัติ 
ดังนี้ ประเภททุนสงเสริมการศึกษา สําหรับสมาชิกท่ีมีรายไดนอย จํานวน 197 ทุน เปนเงิน 784,000 บาทประเภท
เรียนดี จํานวน 110 ทุน จัดสรรตามสัดสวนของสมาชิก 150 คน/ทุน เปดรับสมัครทุนการศึกษาบุตรของสมาชิก 
ระหวางวันท่ี 2 – 31 กรกฎาคม 2561 
มติท่ีประชุม รับทราบ    

 4.9 รายงานผลการดําเนินงานของกลุม/ฝาย 
                 4.9.1 ฝายสารบรรณ 
                    -  นายไตรรัตน ดีสุน หัวหนาฝายสารบรรณ รายงานผลการดําเนินงานของฝายสารบรรณ 
ประจําเดือนพฤษภาคม 2561 วาไดปฏิบัติงานตามภารกิจตามปกติ  
    4.9.2 กลุมเผยแพรและประชาสัมพันธ  
                  -  ผูแทนกลุมเผยแพรและประชาสัมพันธ รายงาน ผลการดําเนินงานของกลุมเผยแพร

และประชาสัมพันธ ประจําเดือนพฤษภาคม 2561 ดังนี้ 

1. ขาวนโยบาย (Agenda) จํานวน 54 ขาว ไดรับการเผยแพรผานสื่อสิ่งพิมพ 

    สื่อออนไลนและสื่อโทรทัศน 

2. ขาวคําแนะนํา (Function) จํานวน 11 ขาว ไดรับการเผยแพรผานสื่อสิ่งพิมพ 

สื่อออนไลนและสื่อโทรทัศน 

3. ผลิตและจัดเตรียม ขอมูล/ประเด็น การแถลงขาว (Event)  

จํานวน 1 ครั้ง ไดรับการเผยแพรผานสื่อโทรทัศน 

4. การจัดการเชิงรับ/การใหขาว (Watch list/IO) 
จํานวน 1 ขาว ไดรับการเผยแพรผานสื่อสิ่งพิมพและสื่อออนไลน 

                          4.9.3 ศูนยวิทยบริการเพ่ือสงเสริมการเกษตร  

      -  นางสาวสุกัญญา พัวพันธ ผูอํานวยการศูนยวิทยบริการเพ่ือสงเสริมการเกษตร 
รายงานผลการดําเนินงานของศูนยวิทยบริการเพ่ือสงเสริมการเกษตร ประจําเดือนพฤษภาคม 2561  
วาไดปฏิบัติงานตามภารกิจตามปกติ 
  

4.9.3 กลุม... 
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   4.9.4 กลุมชวยอํานวยการและประสานราชการ  
        -  ผูแทนกลุมชวยอํานวยการและประสานราชการ รายงานผลการดําเนินงานของ 
กลุมชวยอํานวยการและประสานราชการ ประจําเดือนพฤษภาคม 2561 วาไดปฏิบัติงานตามภารกิจตามปกต ิ 

      4.9.5 กลุมนิติการ  
                   -  ผูแทนกลุมนิติการ รายงานผลการดําเนินงานของกลุมนิติการ ประจําเดือน
พฤษภาคม 2561 วาไดปฏิบัติงานตามภารกิจตามปกติ 
         4.9.6 กลุมส่ือสารและอาคารสถานท่ี  

 -  ผูแทนกลุมสื่อสารและอาคารสถานท่ี รายงานผลการดําเนินงานของกลุมสื่อสาร 
และอาคารสถานท่ี ประจําเดือนพฤษภาคม 2561 วาไดปฏิบัติงานตามภารกิจตามปกติ 

  4.9.7 กลุมโสตทัศนูปกรณ  
 -  ผูแทนกลุมโสตทัศนูปกรณ รายงานผลการดําเนินงานของกลุมโสตทัศนูปกรณ
ประจําเดือนพฤษภาคม 2561 วาไดปฏิบัติงานตามภารกิจตามปกติ 
มติท่ีประชุม      รับทราบ  

วาระท่ี 5 เรื่องเสนอใหท่ีประชุมพิจารณา 

มติท่ีประชุม - 

วาระท่ี 6 เรื่องอ่ืน ๆ (ถามี) 
                    -ไมมี- 

เลิกประชุม เวลา 15.00 น.   

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


