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 รายงานการประชุมสาํนักงานเลขานุการกรม 
ครั้งท่ี 6/2561 

วันอังคารท่ี 31 กรกฎาคม 2561 เวลา 13.30 น. 
ณ หองประชุม 5 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. นายสุรศักดิ์ คําแท  หัวหนากลุมสื่อสารและอาคารสถานท่ี 
7. นางสาวจุฬาลักษณ มลิวัลย นิติกรชํานาญการ (ผูแทน กลุมนิติการ) 
8. นางกาญจนา เดชะคุปต เจาพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 
9. นางภัทรารวีย โชคสุวรรณาคิน เจาพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 
10. นางสุวรรณา ระวิโรจน เจาพนักงานธุรการชํานาญงาน 
11. นายพรอมพันธุ กลิ่นจันทร พนักงานพิมพ ระดับ 3 
12. นางนันทพร เพียรพิจารณชน พนักงานธุรการ 1 

ผูไมมาประชุม  
1. นางเพ็ญศรี ภิริสมบูรณ ผูอํานวยการกลุมนิติการ  ติดราชการ 

เริ่มประชุมเวลา  13.30 น.  

วาระท่ี 1 เรื่องท่ีประธานแจงใหท่ีประชุมทราบ  
                  ประธานกลาวเปดการประชุม และมีเรื่องแจงใหท่ีประชุมทราบ ดังนี้ 

1. การบริหารงบประมาณของแตละกลุม/ฝาย ในชวงเดือน ส.ค. – ก.ย. 61 ขอความรวมมือให      
จัดทําแผนการใชจายเงินเพ่ือใชประกอบการขออนุมัติงบประมาณเพ่ิมเติม เพ่ือเปนคาใชจายในการเดินทางไปราชการ 
โดยเฉพาะกลุมเผยแพรและประชาสัมพันธ/กลุมโสตทัศนูปกรณ ตองใชจายเงินติดตามผูบริหารเพ่ือประชาสัมพันธ
และทําขาว จะใชงบประมาณมากกวากลุมอ่ืน 

2. เงินงบประมาณโครงการหากเสร็จสิ้นและมีเงินคงเหลอื ใหแตละกลุม/ฝาย ทําบันทึกแจงฝายสารบรรณ  
เพ่ือรวบรวมและสงคืนงบประมาณใหกองแผนงานโดยดวน 

3. กระทรวงเกษตรและสหกรณขอความรวมมือกรมสงเสริมการเกษตรรวมบริจาคเงิน เพ่ือชวยเหลือ  
สปป.ลาว จากเหตุการณเข่ือนแตก โดยนําสงเงินบริจาคให กชป. ภายในวันท่ี 2 สิงหาคม 2561 
มติท่ีประชุม รับทราบผูเก่ียวของรับไปดําเนินการ  

วาระท่ี 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งท่ี 5/2561 เม่ือวันพุธท่ี 13 มิถุนายน 2561  
มติท่ีประชุม รับทราบและรับรองรายงานการประชุม  
  

วาระท่ี 3... 



-2- 

วาระท่ี 3    เรื่องสืบเนื่อง 
3.1 การแตงตั้งคณะทํางานการบริหารงานมุงผลสัมฤทธิ์ตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ ใหเปน

ปจจุบัน 
มติท่ีประชุม -  ประธานมอบหมายใหผูรับผิดชอบแตงตั้งคณะทํางานในวันท่ี 1 ต.ค. 61 เนื่องจากขณะนี้ใกลสิ้น 
     ปงบประมาณ  และคณะกรรมการชุดดังกลาวมีการโยกยาย/เกษียณ 

-  ใหเจาหนาท่ีผูดูแลตัวชี้วัดของเลขานุการกรม ตามตัวชี้วัดตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ 
 ของหนวยงานใหครบถวน 

วาระท่ี 4    เรื่องท่ีเสนอใหท่ีประชุมทราบ  
  4.1 การควบคุมภายในและการบริหารความเส่ียง 
        -  ผูอํานวยการศูนยวิทยบริการเพ่ือสงเสริมการเกษตร รายงานวา ไดปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงฯ 
และสงรายงานผลการติดตามรอบท่ี 9 ระหวางวันท่ี 1 ต.ค. 60 – 30 มิ.ย. 2561 แลว 
มติท่ีประชุม รับทราบ 

4.2 รายงานการเงิน (การใชจายเงิน) การจัดซ้ือ/จัดจาง 

        - ผูแทนฝายการเงิน รายงานการเงินและการใชจายเงินงบประมาณของสํานักงานเลขานุการกรม 
ปงบประมาณ 2561 ตัดยอด ณ วันท่ี 30 กรกฎาคม 2561 ดังนี้  
1. แผนงานพ้ืนฐานดานการสรางความสามารถในการแขงขันของประเทศ 

1.1. กิจกรรม การพัฒนาเกษตรกร (M1047)            ไดรับ      5,284,950.00 บาท 
 (คาเบ้ียเลี้ยง พาหนะ ท่ีพัก คาใชจายในการประชุม ใชไป      5,149,594.79 บาท 
 คาตอบแทนทําการนอกเวลาราชการ  คงเหลือ      135,355.21  บาท 

1.2. กิจกรรม เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการ 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 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        5,848,592.20 บาท  
     คงเหลือ    7,282,207.80  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 
  

5 แผนยุทธ... 
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4.8 ขาวสาร... 

5. แผนยุทธศาสตรปฏิรูปโครงสรางการผลิตภาคเกษตร   

    5.1 กิจกรรม สรางรายไดใหแกเกษตรกรรายยอย (M1065) ไดรับ        3,000,000.00  บาท 
                   ใชไป        2,271,780.00  บาท  
     คงเหลือ       728,220.00  บาท 
งบประมาณท่ีไดรับจัดสรร  (ไมรวม พรบ. เพ่ิมเติม)   รวมท้ังส้ิน 37,319,019.12 บาท 

งบประมาณใชไป รวมท้ังส้ิน 24,054,457.76 บาท 

งบประมาณคงเหลือ      รวมท้ังส้ิน 13,264,561.36 บาท 
มติท่ีประชุม รับทราบ 

4.3 ตัวช้ีวัดตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของหนวยงาน 

         - นางภัทรารวีย โชคสุวรรณาคิน รายงานวา ไดจัดสงบันทึกขอตกลงและตัวชี้วัดรอบท่ี 2 ประจําป
งบประมาณ 2561 ของเลขานุการกรม ใหกองการเจาหนาท่ีเรียบรอยแลว     
มติท่ีประชุม รับทราบ  

  4.4 การจัดการความรูภายในหนวยงาน (KM)  
           - ผูอํานวยการศูนยวิทยบริการเพ่ือสงเสรมิการเกษตร รายงานวา อยูระหวางหารือกับเลขานุการกรม 
ในประเด็นหัวขอ KM ของสํานักงานเลขานุการกรม  
มติท่ีประชุม  รับทราบ 

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

1. นางเพ็ญศรี ภิริสมบูรณ ผูอํานวยการกลุมนิติการ เขารับการอบรมนักบริหารฯ ระดับสูง 
   รุนท่ี 70 ระหวางวันท่ี 19 มิ.ย. – 15 ส.ค. 61  

2. นางสาวอัจฉรา สุขสมบูรณ และนางสาวศุภวรรณ สมบุตร เขารวมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ
ถอดบทเรียนศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตรตนแบบ ปงบประมาณ 
2561 ครัง้ท่ี 2 ในวันท่ี 28 มิ.ย. 61  ณ หองประชุม 7 ชั้น 5 อาคาร 1 

มติท่ีประชุม รับทราบ 
4.6 มาตรการประหยัดพลังงาน  

            -  ผูแทนกลุมสื่อสารและอาคารสถานท่ี รายงานวา โครงการติดตั้งเครื่องปรับอากาศแบบ 
Inverter จํานวน 247 เครื่อง ไดดําเนินการติดตั้งเรียบรอยแลว แตยังไมไดดําเนินการสงมอบเนื่องจากไมสามารถ
บํารุงรักษาโดยใชงบประมาณของกรมฯ ได ในสวนของหนวยงานท่ียังไมไดมีการติดตั้งเครื่องปรับอากาศแบบ Inverter 
ใหยุติการติดตั้งและยกเลิกโครงการท้ังหมด เนื่องจากกระทรวงพลังงานไดมีการยกเลิกสัญญากับบริษัท Saijo Denki แลว 
ในเรื่องของการบํารุงรักษาเครื่องปรับอากาศและยังรอความชัดเจนจากกระทรวงพลังงานในลําดับตอไป สวนซาก
เครื่องปรับอากาศเดิม จํานวน 247 เครื่อง ไดดําเนินการขายทอดตลาดท้ังหมดแลวดวยวงเงิน 310,000 บาท และให
กอง/สํานัก ดําเนินการจําหนายออกจากทะเบียนสินทรัพยเรียบรอยแลว  
มติท่ีประชุม รับทราบ 

4.7 รายงานการพัฒนาเว็บไซตของสํานักงานเลขานุการกรม 

           - นายพรอมพันธุ กลิ่นจันทร รายงานวา จะดําเนินการปรับปรุงภาพกิจกรรมตางๆ ของสํานักงาน
เลขานุการกรม บน website สํานักงานเลขานุการกรม 
มติท่ีประชุม รับทราบ 
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วาระท่ี 5... 

  4.8  ขาวสารการดําเนินงานสหกรณออมทรัพยกรมสงเสริมการเกษตร จํากัด   

            - ผูแทนสหกรณออมทรัพยกรมฯ รายงานวา สหกรณออมทรัพยกรมสงเสริมการเกษตร 
ไดเปดโครงการเงินกูพิเศษเพ่ือสรางความม่ันคงในชีวิตของสมาชิก สมาชิกผูกูอายุตั้งแต 30 - 45 ป กูไดสูงสุด 100 เทา
ของเงินรายเดือน ไมเกิน 3 ลานบาท กําหนดเวลาดําเนินโครงการ 2 ป ตั้งแตวันท่ี 1 ก.ค. 2561 – 30 มิ.ย. 2563 
มติท่ีประชุม รับทราบ    

 4.9 รายงานผลการดําเนินงานของกลุม/ฝาย 

                 4.9.1 ฝายสารบรรณ 
                    -  นายไตรรัตน ดีสุน หัวหนาฝายสารบรรณ รายงานผลการดําเนินงานของฝายสารบรรณ 
ประจําเดือนมิถุนายน 2561 วาไดปฏิบัติงานตามภารกิจตามปกติ  
    4.9.2 กลุมเผยแพรและประชาสัมพันธ  
                  -  นางอมรทิพย ภริมยบูรณ รายงาน ผลการดาํเนนิงานของกลุมเผยแพรและประชาสัมพันธ 

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 ศูนยวิทยบริการเพ่ือสงเสริมการเกษตร  

      -  นางสาวสุกัญญา พัวพันธ ผูอํานวยการศูนยวิทยบริการเพ่ือสงเสริมการเกษตร 
รายงานผลการดําเนินงานของศูนยวิทยบริการเพ่ือสงเสริมการเกษตร ประจําเดือนมิถุนายน 2561  
วาไดปฏิบัติงานตามภารกิจตามปกติ 
   4.9.4 กลุมชวยอํานวยการและประสานราชการ  
        -  ผูแทนกลุมชวยอํานวยการและประสานราชการ รายงานผลการดําเนินงานของ 
กลุมชวยอํานวยการและประสานราชการ ประจําเดือนมิถุนายน 2561 วาไดปฏิบัติงานตามภารกิจตามปกต ิ 

      4.9.5 กลุมนิติการ  
                   -  ผูแทนกลุมนิติการ รายงานผลการดําเนินงานของกลุมนิติการ ประจําเดือน
มิถุนายน 2561 วาไดปฏิบัติงานตามภารกิจตามปกติ 
         4.9.6 กลุมส่ือสารและอาคารสถานท่ี  

 -  ผูแทนกลุมสื่อสารและอาคารสถานท่ี รายงานผลการดําเนินงานของกลุมสื่อสาร 
และอาคารสถานท่ี ประจําเดือนมิถุนายน 2561 วาไดปฏิบัติงานตามภารกิจตามปกติ 

  4.9.7 กลุมโสตทัศนูปกรณ  
 -  ผูแทนกลุมโสตทัศนูปกรณ รายงานผลการดําเนินงานของกลุมโสตทัศนูปกรณ
ประจําเดือนมิถุนายน 2561 วาไดปฏิบัติงานตามภารกิจตามปกติ 
มติท่ีประชุม      รับทราบ  
  



-5- 

วาระท่ี 5 เรื่องเสนอใหท่ีประชุมพิจารณา 

มติท่ีประชุม - 

วาระท่ี 6 เรื่องอ่ืน ๆ (ถามี) 
- ไมมี - 

เลิกประชุม เวลา 15.30น.   

 

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


