
รายงานการประชุมสํานักงานเลขานุการกรม 
ครั้งท่ี 2/2560 

วันอังคารท่ี ๒8 กุมภาพันธ 2560 เวลา 13.30 น. 
ณ หองประชุม 7 ช้ัน 5 อาคาร 1 

**************************** 

ผูมาประชุม 

1. นายทวีพงศ สุวรรณโร เลขานุการกรม          ประธาน 
2. นางรจุิพร จารุพงศ ผูอํานวยการกลุมเผยแพรฯ 
3. นางเพ็ญศรี ภิริสมบูรณ ผูอํานวยการกลุมนิติการ 
4. นางสาวพรทิพย เริงธรรม หัวหนาฝายสารบรรณ 
5. นางพรชนก ปนรัศมี ผูอํานวยการกลุมชวยอํานวยการฯ  
6. นายสุรศักดิ์ คําแท   หัวหนากลุมสื่อสารและอาคารสถานท่ี 
7. นางเขมณฎฐ กมลกิจจาลักษณ  รก. ผูอํานวยการศูนยวิทยบริการเพ่ือสงเสริมฯ 
8. นางสาวสุวรรณา ศรีเมย เจาพนักงานธุรการชํานาญงาน 
9. นางใกลรุง ไทยสวัสดิ์ เจาพนักงานธุรการชํานาญงาน 
10. นางสาววิรังรอง มณีภัคนันท นักวิชาการเผยแพรปฏิบัติการ 
11.  นายปรัชวีร พรหมสุข นายชางเทคนิคปฏิบัติงาน 
12.  นายพรอมพันธุ กลิ่นจันทร พนักงานพิมพ ระดับ 3    
13.  นางนันทพร เพียรพิจารณชน พนกังานธุรการ ระดับ 1 
14.  นางสาวปาณิสาภัสร สังขสวัสดิ์ เจาหนาท่ีวิเคราะหนโยบายและแผน 

เริ่มประชุมเวลา  13.30 น.  

วาระท่ี 1 เรื่องท่ีประธานแจงใหท่ีประชุมทราบ  
                 ประธานกลาวเปดการประชุม และมีเรื่องท่ีแจงใหท่ีประชุมทราบ ดังนี้ 
     1. การปรับปรุงหองทํางานผูบริหารไดรับแจงจากสํานักงานตรวจเงินแผนดินวา การดําเนินการ
จัดซ้ือจัดจางมีขอสังเกตการประมาณราคากลางคลาดเคลื่อนทางดานเทคนิค และไดดําเนินการตรวจสอบ
ขอมูลตางๆ จึงไดมอบหมายใหกลุมนิติการดําเนินการตรวจสอบขอเท็จจริง และสรุปรายงานแจงสํานักงาน
ตรวจเงินแผนดินตอไป    
   2. ระเบียบการเบิกจายการเดินทางไปราชการของผูบริหาร ท่ีประชุมผูบริหาร ไดแจงเก่ียวกับการ
เบิกจายการเดินทางไปราชการในประเทศใหเบิกคาโดยสารเครื่องบินชั้นประหยัด สําหรับการเดินทางไปราชการ
ตางประเทศเกิน 9 ชั่วโมง เบิกจายคาโดยสารเครื่องบินชั้นธุรกิจได   
                    3. การดําเนินการทําปายกรมสงเสริมการเกษตร อาคาร 1 ไดหารือพิธเีปดปายชื่อกรมสงเสริม
การเกษตร เพ่ือจะไดหารือผูบริหารในรายละเอียดตางๆ ตอไป 
  4. พิธีบําเพ็ญเพ่ือถวายพระราชกุศลแดพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลดุลยเดช           
ซ่ึงกรมสงเสริมการเกษตรจะเปนเจาภาพในนามกระทรวงเกษตรและสหกรณ ในวันท่ี 13 มิถุนายน 2560          
ฝายสารบรรณไดรับมอบหมายใหจัดทําคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการฝายตางๆ และเตรียมการดําเนินการเพ่ือ
นําเสนอผูบริหารตอไป   
  5. การขอใชอาคารและสถานท่ี อาคาร 7 ซ่ึงขณะนี้กรมฯ กําลังดําเนินการปรับปรุงอาคาร 7
เปนสถานท่ี ใชในกิจกรรมกีฬา และอ่ืนๆ โดยกองคลังไดดําเนินการขนยายเอกสารออกจากอาคารเรียบรอยแลว 
 
                                                                                                            6.การทํา.. 
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         6. การทําบัตรท่ีจอดรถยนตไดมอบหมายใหกลุมสื่อสารและอาคารสถานท่ีใหเรงรัดดําเนินการ
จัดทําบัตรติดรถยนตของเจาหนาท่ีกรมสงเสริมการเกษตร 
มติท่ีประชุม รับทราบ  

วาระท่ี 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งท่ี 1/2560 เม่ือวันท่ี 28 กุมภาพันธ 2560  
มติท่ีประชุม รับทราบและรับรองรายงานการประชุม  

วาระท่ี 3 เรื่องสืบเนื่อง 

      -ไมมี- 

วาระท่ี 4 เรื่องท่ีเสนอใหท่ีประชุมทราบ  

  4.1 การควบคุมภายในและการบริหารความเส่ียง 
        - นางสาวสุวรรณา ศรีเมย รายงานการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง         
ของสํานักงานเลขานุการกรมวา การควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยงของสํานักงานเลขานุการกรม             
กําลังดําเนินการรวบรวมขอมูล สงรายงานใน รอบ 6 เดือน วันท่ี 8 เมษยาน 2590  
มติท่ีประชุม รับทราบ 

  4.2 รายงานการเงิน (การใชจายเงิน) การจัดซ้ือ/จัดจาง 
        - นางใกลรุง ไทยสวัสดิ์  รายงานการเงินงบประมาณของสํานักงานเลขานุการกรม ตัดยอด 
ณ วันท่ี 27 กุมภาพันธ 2560 ปงบประมาณ 2560 ดังนี้  

        1. กิจกรรมเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการ    ไดรับ    3,768,200.00    บาท        
                            ดานการเกษตรและสหกรณ                         ใชไป    3,465,200.83    บาท  
                   กิจกรรม 1.1  คาใชจายในการบริหารจัดการ    คงเหลือ   321,719.17    บาท 
            กิจกรรม 1.2  คาจางเหมาบริการ                 ไดรับ      537,000.00    บาท 
                               ใชไป      537,000.00     บาท 

                             คงเหลือ        -                บาท 
         กิจกรรม 1.3  คาใชจายในการจัดงานวันคลาย  ไดรับ      125,000.00    บาท 

                             วันสถาปนากรม                     ใชไป      101,602.00     บาท 
                                                     คงเหลือ     23,398.00    บาท            
                           กิจกรรม 1.4  คาประชาสัมพันธในการจัดงาน    ไดรับ      460,000.00    บาท 
            วันคลายวันสถาปนากรมฯ         ใชไป      418,000.00     บาท 
                                คงเหลือ    42,000.00     บาท 
                  กิจกรรม 1.5 คาใชจายในการดูแลอาคารและ     ไดรับ   3,704,416.04     บาท 
            สถานท่ีของกรมสงเสริมการเกษตร     ใชไป    1,231,921.95     บาท 
                                                คงเหลือ 2,472,494.50    บาท  
                           กิจกรรม 1.6 คาใชจายอ่ืนๆ                             ไดรับ   8,168,400.00     บาท 
                                    ใชไป     714,957.50      บาท 
                                                         คงเหลือ 7,453,442.50    บาท 
 
 
 

2. กิจกรรม... 
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      2. กิจกรรมคาใชจายบุคลากรภาครัฐพัฒนา            ไดรับ     2,141,618.00       บาท  
                          การเกษตรยั่งยืน                                         ใชไป     1,132,562.00       บาท 
                                คงเหลอื  1,009,056.00      บาท 
            3. กิจกรรมระบบสงเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ    ไดรับ     1,140,000.00      บาท  
                                                                                       ใชไป        480,000.00      บาท         
                                คงเหลอื     660,000.00      บาท  
                  4. กิจกรรมหลักเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการ    ไดรับ      3,123,500.00      บาท  
                         ดานการเกษตรและสหกรณ (งบลงทุนป 2560)    ใชไป     1,672,575.00       บาท  
                                                           คงเหลอื  1,450,925.00      บาท 
    5. งบกลาง รายการเงินสํารองจายเพ่ือกรณีฉุกเฉิน      ไดรับ     1,009,700.00       บาท 
                      หรือจําเปน ป 2559 (ปรับปรุงหองผูบริหาร)          ใชไป       980,797.00        บาท 
                                                     คงเหลือ     28,903.00         บาท 
          6. กิจกรรมหลักสงเสริมและใหบริการทางการเกษตร    ไดรับ    1,634,000.00        บาท  
                      (เงินจูงใจ ป 2558)                                        ใชไป    1,618,700.00        บาท   
                                คงเหลอื     15,300.00        บาท 
มติท่ีประชุม รับทราบ 

  4.3 ตัวช้ีวัดตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของหนวยงาน 
       - นางสาวสุวรรณา  ศรีเมย  เลขานุการคณะทํางานไดรายงานตัวชี้วัดตามคํารับรองการ
ปฏิบัติราชการวา ไดดําเนินการจัดทําตัวชี้วัดตามคํารับรองของเลขานุการกรม สงใหกองการเจาหนาท่ี ในวันท่ี 
28 กุมภาพันธ 2560  
                       - หัวหนาฝายสารบรรณชี้แจงเพ่ิมเติมสําหรับการเลื่อนเงินเดือนขณะนี้วากองการเจาหนาท่ี
ไดแจงเรื่องแนวการการเลื่อนเงินขาราชการและเลื่อนคาจางลูกจางประจํา ครั้งท่ี 1 ประจําป 2560 รอบ 1 
ตุลาคม 2559 – 31 มีนาคม 2560 แลวและไดเปดระบบใหขาราชการสามารถ ลงระบบ DPIS ของแต
บุคคลไดแลวในขณะนี้ ซ่ึงระบบจะปดในวันท่ี 17 มีนาคม นี้ ขอให กลุม/ฝาย แจงเจาหนาท่ีดําเนินการ         
ลงระบบใหเสร็จทันกําหนดเวลาตอไป   
มติท่ีประชุม รับทราบ  

  4.4 การจัดการความรูภายในหนวยงาน (KM)  
       - นางเขมณัฏฐ กมลกิจจาลักษณ เลขานุการคณะทํางานรายงานการจัดการความรู            
ของสํานักงานเลขานุการกรมวา ไดรางแผนการจัดการความรู ของสํานักงานเลขานุการกรมและเสนอ
เลขานุการกรมพิจารณาแลวสงใหกองวิจัยและพัฒนาระบบสงเสริมการเกษตรตอไปแลว 
มติท่ีประชุม รับทราบ 

  4.5 การพัฒนาบุคลากรภายในหนวยงาน (HR) 
        - สํานักงานเลขานุการกรม ไมมีเจาหนาท่ีเขารับการฝกอบรมกิจกรรมตางๆ ในเดือน
กุมภาพันธ 2560 
มติท่ีประชุม รับทราบ 
 
 
 

4.6 มาตรา... 
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     4.6 มาตราการประหยัดพลังงาน  
               - นายสุรศักดิ์ คําแท หัวหนากลุมสื่อสารและอาคารสถานท่ี คณะทํางานมาตรการประหยัด
พลังงานรายงานวาอยูระหวางดําเนินจัดทําคําสั่งแตงตั้งคณะทํางานมาตรการประหยัดพลังงานระดับกรมฯ และรวบรวม
ขอมูลจัดทํารายงานการประหยัดพลังงานของกรมฯ สงกรมพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงานตอไป 
มติท่ีประชุม รับทราบ 

          4.7 รายงานการพัฒนาเว็ปไซตสํานักงานเลขานุการกรม 
         - นายปรัชวีร พรหมสุข คณะทํางานเว็บไซตของสํานักงานเลขานุการกรมรายงานวา           
ไมมีการปรับปรุงเว็บไซตของสํานักงานเลขานุการกรม  เชน ภาพกิจกรรมตางๆ ทําเนียบผูบริหาร 

          - นายพรอมพันธุ กลิ่นจันทร คณะทํางานเว็บไซตของสํานักงานเลขานุการกรมรายงานวา 
ไดดําเนินการปรับปรุงเว็บไซต หนังสือเวียน จํานวน 2 เรื่อง              
มติท่ีประชุม รับทราบ 

  4.8 ขาวสารการดําเนินงานสหกรณออมทรัพยกรมสงเสริมการเกษตร จํากัด   
        - นายสุรศักดิ์  คําแท  ผูแทนสมาชิกสหกรณออมทรัพยกรมสงเสริมการเกษตร จํากัด 
รายงานวา สหกรณออมทรัพยกรมสงเสริมการเกษตร มติครม.ไดมอบหมายใหกระทรวงเกษตรและสหกรณ          
ยกรางกฎหมายระเบียบเก่ียวกับสหกรณออมทรัพยฯ เพ่ือกํากับดูแลควบคุมการดําเนินการกิจของสหกรณออมทรัพยฯ  
มติท่ีประชุม รับทราบ    

  4.9 รายงานผลการดําเนินงานของกลุม / ฝาย 
               4.9.1 ฝายสารบรรณ 
     - หัวหนาฝายสารบรรณ รายงานผลการดําเนินงานของฝายสารบรรณประจําเดือน  
กุมภาพันธ 2560 วา ไดปฏิบัติงานตามภารกิจและงานท่ีไดรับมอบหมายตางๆ เปนปกติ 

        4.9.2 กลุมเผยแพรและประชาสัมพันธ  
      - ผูอํานวยการกลุมเผยแพรและประชาสัมพันธ รายงานผลการดําเนินงานเดือน
กุมภาพันธ 2560 ดังนี้  

                       1. ติดตามทําขาวผูบริการ อธิบดี/รองอธิบดี    
                                       2. จัดทําสกูปขาวเกษตรแปลงใหญ บันทึกเทปรายการเดินทางประเทศไทย
สถานโีทรทัศนชอง 5  
                                 3. เผยแพรกิจกรรมดานการเกษตร กรมสงเสริมการเกษตร ผานสื่อมวลชน              
ทางสื่อออนไลน Facebook Line กลุมตางๆ    
         4 ดําเนินการประชาสัมพันธขาวสารทาง Line PR กระทรวงเกษตรและสหกรณ 
Facebook : ประชาสัมพันธ กรมสงเสริมการเกษตร เว็บไซตกรมสงเสริมการเกษตร  

      4.9.3 ศูนยวิทยบริการเพ่ือสงเสริมการเกษตร  
      - นางเขมณัฏฐ กมลกิจจาลักษณ รักษาราชการผูอํานวยการศูนยวิทยบริการเพ่ือสงเสริม
การเกษตร รายงานผลการดําเนินงานของศูนยวทิยบรกิารเพ่ือสงเสริมการเกษตร ประจําเดือนกุมภาพันธ 2560   
ปฏิบัติงานตามภารกิจ และงานท่ีไดรับมอบหมาย ศูนยอํานวยการฟนฟูผูประสบอุทกภัยดานการเกษตร  
 
 

 
4.9.4 กลุมชวย... 
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      4.9.4 กลุมชวยอํานวยการและประสานราชการ  
      - ผูอํานวยการกลุมชวยอํานวยการและประสานราชการ รายงานผลการดําเนินงาน
ของกลุมชวยอํานวยการและประสานราชการ ประจําเดือนกุมภาพันธ 2560 วาไดปฏิบัติงานตามภารกิจงานประจํา 

                          4.9.5 กลุมนิติการ  
               - ผูอํานวยการกลุมนิติการ รายงานผลการดําเนินงานของกลุมนิติการประจําเดือน
กุมภาพันธ 2560 วา ปฏิบัติตามภารกิจประจํา   

              4.9.6 กลุมส่ือสารและอาคารสถานท่ี  
              - หัวหนากลุมสื่อสารและอาคารสถานท่ี ไดรายงานผลการดําเนินงานของ        
กลุมสื่อสารและอาคารสถานท่ีประจําเดือนมกราคม 2560 ดังนี้  
                         1. การเบิกจายเงินคารักษาความปลอดภัย และการดูแลรักษาความสะอาด          
ดูแลสวน ตนไมและสนามหญา กรมสงเสริมการเกษตร ประจําเดือนมกราคม 2560 เรียบรอยแลว 
                2. การใหบริการหองประชุม จํานวน 51 ครั้ง ผูใชบริการ 2,580 คน  
        3. การใหบริการสาธารณูปโภค ซอมบํารุงระบบไฟฟา ประปา จํานวน 31  ครั้ง 
        4. เปนคณะทํางานพิธีจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ ในวันท่ี 10 พฤษภาคม 2560      
ณ มณฑลพิธีทองสนามหลวง กรุงเทพมหานคร   
มติท่ีประชุม  รับทราบ  

วาระท่ี 5 เรื่องเสนอใหท่ีประชุมพิจารณา 
   -ไมมี- 

วาระท่ี 6 เรื่องอ่ืน ๆ (ถามี) 
                    - ผูอํานวยการกลุมสื่อสารและอาคารสถานท่ีรายงานวา ไดรับมอบหมายใหดําเนินการจัดหอง
ทํางานใหกับผูทรงคุณวุฒิ ซ่ึงขณะนี้อยูระหวางการตรวจสอบพ้ืนท่ีใชงาน อาคาร 1   
มติท่ีประชุม  รับทราบ 

เลิกประชุม 16.00 น.   
 
 
  
     ************************** 
 
 
 
 
            ลงชื่อ...........................................       ลงชื่อ............................................ 
               (นายพรอมพันธุ กลิ่นจันทร)            (นางสาวพรทิพย  เริงธรรม) 
                 พนักงานพิมพ ระดับ 3                                    หัวหนาฝายสารบรรณ  
                 ผูจดรายงานการประชุม                                 ผูตรวจรายงานการประชุม 


