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รายงานการประชุมสาํนักงานเลขานุการกรม 
ครั้งท่ี 8/2561 

วันพฤหัสบดีท่ี 27 กันยายน 2561 เวลา 13.30 น. 
ณ หองประชุม 4/2 ชั้น 4 อาคาร 1 

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

1. นายทวีพงศ  สุวรรณโร  เลขานุการกรม   ประธาน 
2. นางเพ็ญศรี ภิริสมบูรณ  ผูอํานวยการกลุมนิติการ  
3. นางพรชนก ปนรัศมี  ผูอํานวยการกลุมชวยอํานวยการฯ 
4. นางสาวอัจฉรา สุขสมบูรณ   นักวิชาการเผยแพรชํานาญการพิเศษ 

   (แทน) ผอ.กลุมเผยแพรและประชาสัมพันธ 
5. นางเขมณัฏฐ กมลกิจจาลักษณ   นักวิชาการเผยแพรชํานาญการ  

   (แทน) ผอ.ศูนยวิทยบริการฯ 
6. นายกฤตวัฒน ขันธเกษ  นายชางเทคนิคปฏิบัติงาน 

   (แทน) หน.กลุมโสตทัศนูปกรณ  
7. นายไตรรัตน  ดีสุน  หัวหนาฝายสารบรรณ 
8. นายปรัชวีร  พรหมสุข (แทน)  นายชางเทคนิคปฏิบัติงาน 

   (แทน) หน.กลุมสื่อสารและอาคารสถานท่ี 
9. นางกาญจนา เดชะคุปต  เจาพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 
10. นางภัทรารวีย โชคสุวรรณาคิน  เจาพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 
11. นายพรอมพันธ กลิ่นจันทร  พนักงานพิมพ 
12. นางนันทพร เพียรพิจารณชน  พนักงานธุรการ 1 

ผูไมมาประชุม  - ไมมี - 

เริ่มประชุมเวลา  13.30 น.  

วาระท่ี 1 เรื่องท่ีประธานแจงใหท่ีประชุมทราบ  
ประธานกลาวเปดการประชุม และมีเรื่องแจงใหท่ีประชุมทราบ ดังนี้ 
1. ประธานกลาวขอบคุณเจาหนาท่ีทุกทานท่ีเปนสวนหนึ่งในการขับเคลื่อนงานเกษตรสรางชาติ 

ท่ีจัดข้ึนเม่ือวันท่ี 30 สิงหาคม - 2 กันยายน 2561 ณ สวนลุมพินี ตั้งแตเริ่มจนเสร็จสิ้นงานทําใหการจัดงานครั้งนี้
ประสบผลสําเร็จอยางยิ่ง ท้ังจํานวนผูเขามารวมงานและขาวการจัดงานที่ไดเผยแพรออกไป ไดรับการตอบรับที่ดี
และอยากใหมีการจัดงานแบบนีทุ้กป ผูรวมงานบางสวนใหความเห็นวาอยากใหมีการจัดงานแบบนี้ทุกเดือน 

2. กรมสงเสริมการเกษตรไดขอเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณรายจาย จากงบดําเนินงานท่ีเหลือจาย 
จากการดําเนินงานบรรลุวัตถุประสงคและเปาหมาย โครงการกิจกรรม หรือรายการตามท่ีไดรับจัดสรรงบประมาณ 
หรือจากการจัดซ้ือจัดจางแลว เปนงบลงทุนเพ่ือจัดซ้ือครุภัณฑยานพาหนะ รวมงบประมาณท้ังสิ้น 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... 
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2.2 รายการรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไมต่ํากวา 2,400 ซีซี  
หรือกําลังเครื่องยนตสูงสุดไมตํ่ากวา 110 กิโลวัตต ขับเคลื่อน 4 ลอแบบดับเบิลแค็บพรอมหลังคาไฟเบอรกลาส
หรือเหลก็ จํานวน 15 คัน งบประมาณ 14,865,000 บาท  

3. กิจกรรมวันท่ีระลึกคลายวันสถานปนากรมสงเสริมการเกษตร ในวาระครบรอบปที่ 51 
ในวันอาทิตยท่ี 21 ตุลาคม 2561 ณ อาคาร 1 กรมสงเสริมการเกษตร สํานักงานเลขานุการกรมรวมเปนคณะทํางาน
การจัดงานวันสถาปนาในครั้งนี้ โดยมอบหมายให 

3.1 กลุมชวยอํานวยการและประสานราชการ เปนคณะทํางานรับผิดชอบงานในภาพรวม 
ดานการกําหนดรูปแบบและแนวทางการจัดงาน ควบคุม กํากับและบริหารงานเพ่ือใหคณะทํางานดานตางๆ 
ปฏิบัติงานเปนไปดวยความเรียบรอยและสําเร็จตามวัตถุประสงค 

3.2 ฝายสารบรรณ เปนคณะทํางานดานพิธีสงฆ ไดเตรียมการนิมนตพระสงฆไว จํานวน 9 รูป   
3.3 กลุมสื่อสารและอาคารสถานท่ี/กลุมโสตทัศนูปกรณ เปนคณะทํางานดานสถานท่ี 
3.4 กลุมเผยแพรและประชาสัมพันธ/กลุมนิติการ/ฝายสารบรรณ เปนคณะทํางานดานการตอนรับ  

ประชาสัมพันธ และประสานงานท่ัวไป  
4.  งานถวายผากฐินพระราชทาน ป พ.ศ. 2561 ณ วัดพระนารายณมหาราชวรวิหาร ตําบลในเมือง  

อําเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา ในวันอาทิตยท่ี 11 พฤศจิกายน 2561 สามารถรวมทําบุญไดเปนเงินสด เงินโอน 
เขาบัญชีและเงินโอนทาง KTB NETBANK ธนาคารกรุงไทย จํากัด สาขาพหลโยธิน 39 ชื่อบัญชีผูอํานวยการกองคลัง 
(เงินกฐินพระราชทาน) เลขท่ีบัญชี 039-1-81406-0 
มติท่ีประชุม รับทราบผูเก่ียวของรับไปดําเนินการ 

วาระท่ี 2    เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งท่ี 7/2561 เม่ือวันพุธท่ี 22 สิงหาคม 2561 
มติท่ีประชุม รับทราบและรับรองรายงานการประชุม  

วาระท่ี 3    เรื่องสืบเนื่อง  - ไมมี -  

มติท่ีประชุม -  ไมมี - 

วาระท่ี 4    เรื่องท่ีเสนอใหท่ีประชุมทราบ  
4.1 การควบคุมภายในและการบริหารความเส่ียง 

- ผูแทนศูนยวิทยบริการเพ่ือสงเสริมการเกษตร รายงานวา ไดดําเนินการตามแผนการควบคุมภายใน
และการบรหิารความเสีย่ง 
มติท่ีประชุม รับทราบ 

4.2 รายงานการเงิน (การใชจายเงิน) การจัดซ้ือ/จัดจาง 

- ผูแทนฝายการเงิน รายงานวา รอสรุปงบประมาณเงินเหลือจายและเงินคืนจากกลุม/ฝาย  

เพ่ือสรุปการใชจายเงินของสํานักงานเลขานุการกรม ณ ปลายปงบประมาณ 

มติท่ีประชุม รับทราบ 

4.3 ตัวช้ีวัดตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของหนวยงาน 

- ผูแทน รายงานวา ไดดําเนินการติดตามความกาวหนาและประเมินผลตามตัวชี้วัดของทุกกลุม/ฝาย  
มติท่ีประชุม รับทราบ  

4.4 การจัดการความรูภายในหนวยงาน (KM) 
- ผูแทนศูนยวิทยบริการเพ่ือสงเสริมการเกษตร รายงานวา ไมไดดําเนินการเนื่องจากไมไดบรรจุเปน

ตัวชี้วัดในระดับ กอง/สํานัก และระดับกรม  
มติท่ีประชุม รับทราบ 
  

4.5 การพัฒนา... 
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4.5 การพัฒนาบุคลากรภายในหนวยงาน (HR) 
- นางนันทพร เพียรพิจารณชน รายงานวา ไดมีการฝกอบรมของบุคลากรสํานักงานเลขานุการกรม

ประจําเดือนสิงหาคม 2561 ดังนี ้
1. นางสาวศุภวรรณ สมบุตร นักวิชาการเผยแพรชํานาญการ เขารวมศึกษาดูงานโครงการพัฒนา

คนรุนใหม อนาคตกรมสงเสริมการเกษตร ณ สาธารณรัฐสิงคโปร ระหวางวันท่ี 31 ก.ค. – 3 ส.ค. 2561  
2. นางสาวจุฬาลักษณ มลิวัลย นางสาวพุทธิดา เวียงสงค และนายสหัสชัย การอินทร ไดเปน

วิทยากร แลเขารวมสัมมนา ในหัวขอ “รูปแบบการเปนนิติบุคคลท่ีเหมาะสมกับวิสาหกิจชุมชน” ในวันท่ี 3 สิงหาคม 
2561 ณ โรงแรมหลุยส แทเวิรน กรุงเทพฯ 
มติท่ีประชุม รับทราบ 

4.6 มาตรการประหยัดพลังงาน  

-  ผูแทนกลุมสื่อสารและอาคารสถานท่ี รายงานวา ไดดําเนินการกรอกขอมูลโครงการลดใชพลังงาน
ในภาคราชการ (e-report.energy.go.th) เรียบรอยแลว 
มติท่ีประชุม รับทราบ 

4.7 รายงานการพัฒนาเว็บไซตของสํานักงานเลขานุการกรม 

-  นายพรอมพันธ กลิ่นจันทร รายงานวา ไดดําเนินการปรับปรุงภาพกิจกรรม และ upload 
หนังสือเวียนตางๆ ของสํานักงานเลขานุการกรมใหเปนปจจุบัน  
มติท่ีประชุม รับทราบ 

4.8 ขาวสารการดําเนินงานสหกรณออมทรัพยกรมสงเสริมการเกษตร จํากัด   
- ผูแทนสหกรณออมทรัพยกรมฯ รายงานวา 

1. สหกรณออมทรัพยกรมสงเสริมการเกษตรขอเลื่อนเวลาการบังคับใชหลักเกณฑการกูเงิน ดังนี้  
1.1 ผูกูจะตองมีเงินรายไดรายเดือนคงเหลือไมตํากวา 2,000 บาท 
1.2 กูเงินตั้งแต 1,000,000 บาท ข้ึนไป ตองแนบรายงานขอมูลเครดิตบูโรของสมาชิก 
1.3 กูไดถึงอายุ 69 ป ผอนชําระถึงอายุ 74 ป สมาชิกจะตองมีหนี้สินคงเหลือไมเกิน 

รอยละ 90 ของคาหุนโดยเลื่อนจากวันท่ี 1 ตุลาคม 2561 ออกไปกอน หากมีการดําเนินการอยางไรจะมี 
การประชาสัมพันธแจงใหทราบในลําดับตอไป 

2. สรุปประเด็นจากการสัมมนาของสหกรณกรมสงเสริมการเกษตรจังหวัดนครนายก เม่ือวันท่ี  
17 – 19 สิงหาคม 2561 ในประเด็นการติดตามหนี้สินของสมาชิกสหกรณกรมสงเสริมการเกษตร ท้ังนี้ 
ใหหนวยงานตนสังกัดตรวจสอบและแจงสหกรณกรมสงเสริมการเกษตร เก่ียวกับการยาย/ลาออก ของสมาชิกฯ  
มติท่ีประชุม รับทราบ    

4.9 รายงานผลการดําเนินงานของกลุม/ฝาย 

4.9.1 ฝายสารบรรณ 
- หัวหนาฝายสารบรรณ รายงานผลการดําเนินงานของฝายสารบรรณ ประจําเดือน

สิงหาคม 2561 วาไดปฏิบัติงานตามภารกิจตามปกติ 
4.9.2 กลุมเผยแพรและประชาสัมพันธ  

- ผูแทนกลุมเผยแพรและประชาสัมพันธ รายงานผลการดําเนนิงานของกลุมเผยแพรและ

ประชาสัมพันธประจําเดือนสิงหาคม 2561 วาไดปฏิบัติงานตามภารกิจตามปกติ 

  

4.9.3 ศูนย... 
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4.9.3 ศูนยวิทยบริการเพ่ือสงเสริมการเกษตร  

- ผูแทนศูนยวิทยบริการเพ่ือสงเสริมการเกษตร รายงานผลการดําเนินงานของ      
ศูนยวิทยบริการเพ่ือสงเสริมการเกษตร ประจําเดือนสิงหาคม 2561 วาไดปฏิบัติงานตามภารกิจตามปกติ 

4.9.4 กลุมชวยอํานวยการและประสานราชการ  

- ผูอํานวยการกลุมชวยอํานวยการและประสานราชการ รายงานผลการดําเนินงานของ 

กลุมชวยอํานวยการและประสานราชการ ประจําเดือนสิงหาคม 2561 วาไดปฏิบัติงานตามภารกิจตามปกต ิ
4.9.5 กลุมนิติการ  

- ผูอํานวยการกลุมนิติการ รายงานผลการดําเนินงานของกลุมนิติการ ประจําเดือน
สิงหาคม 2561 วาไดปฏิบัติงานตามภารกิจตามปกติ 

4.9.6 กลุมส่ือสารและอาคารสถานท่ี  

-  ผูแทนกลุมสื่อสารและอาคารสถานท่ี รายงานผลการดําเนินงานของกลุมสื่อสาร 

และอาคารสถานท่ี ประจําเดือนสิงหาคม 2561 วาไดปฏิบัติงานตามภารกิจตามปกติ 
4.9.7 กลุมโสตทัศนูปกรณ 

-  ผูแทนกลุมโสตทัศนูปกรณ รายงานผลการดําเนินงานของกลุมโสตทัศนูปกรณ
ประจําเดือนสิงหาคม 2561 วาไดปฏิบัติงานตามภารกิจตามปกต ิ
มติท่ีประชุม รับทราบ  

วาระท่ี 5 เรื่องเสนอใหท่ีประชุมพิจารณา 

มติท่ีประชุม - 

วาระท่ี 6 เรื่องอ่ืน ๆ (ถามี) 
- ไมมี- 

เลิกประชุม เวลา 16.00น.   

 

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


