
รายงานการประชุมสํานักงานเลขานุการกรม 
ครั้งท่ี 3/2560 

วันพฤหัสบดท่ีี ๒7 เมษายน 2560 เวลา 09.30 น. 
ณ หองประชุมศูนยปฏิบัติการ กรมสงเสริมการเกษตร ช้ัน 2 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. นางสาวสุกัญญา พัวพันธ  รก. ผูอํานวยการศูนยวิทยบริการเพ่ือสงเสริมฯ 
8. นางสาวสุวรรณา ศรีเมย เจาพนักงานธุรการชํานาญงาน 
9. นางสาวสุจิรา กิจเจริญ นักวิชาการสงเสริมการเกษตรชํานาญการ 
10. นางสาวจิราพัชร โทลา นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ 
11.  นายปรัชวีร พรหมสุข นายชางเทคนิคปฏิบัติงาน 
12.  นายพรอมพันธุ กลิ่นจันทร พนักงานพิมพ ระดับ 3    
13.  นางนันทพร เพียรพิจารณชน พนกังานธุรการ ระดับ 1 
14.  นางสาววิภาดา เจนจบ เจาหนาท่ีบริหารงานท่ัวไป 

เริ่มประชุมเวลา  09.30 น.  

วาระท่ี 1 เรื่องท่ีประธานแจงใหท่ีประชุมทราบ  
                 ประธานกลาวเปดการประชุม และมีเรื่องท่ีแจงใหท่ีประชุมทราบ ดังนี้ 
     1. กรมสงเสริมการเกษตรจะมีการบันทึกเทปรายการเดินหนาประเทศไทย ทางสถานีโทรทัศนชอง 5 
โดยประเด็นเนื้อหาบันทึกเทปจะเปนเรื่องของ young Smart Farmer ออกอากาศ วันท่ี 29 พฤษภาคม 2560 
เวลา 18.00น.  
  2. กรมสงเสริมการเกษตรจะเปนเจาภาพจัดงานพิธีบําเพ็ญกุศล และพิธีตักบาตรขาวสาร
อาหารแหงพระสงฆ  ครั้งท่ี 8 ในนามกระทรวงเกษตรและสหกรณ เพ่ือถวายแดพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา
ภูมิพลอดุลยเดช ในวันท่ี 13 มิถุนายน 2560 ฝายสารบรรณเปนแกนหลักในการจัดงาน และมอบหมาย           
ใหกลุม/ฝาย กํากับดูแลงานสวนท่ีรับผิดชอบท่ีเก่ียวของตางๆ ท้ังนี้ ขอใหฝายสารบรรณนําเสนอกรม          
เพ่ือพิจารณาใหความเห็นชอบการดําเนินงาน       
                    3. กรมสงเสริมการเกษตรมีกําหนดจะนําผาพระกฐินพระราชทาน ประจําป 2560 ไปถวายพระสงฆ   
จําพรรษา ณ วัดไตรธรรมาราม ตําบลตลาด อําเภอเมือง จังหวัดสุราษฎรธานี ในวันท่ี 3 พฤศจิกายน 2560 
  4. การดําเนินงานปลูกตนไมกิจกรรมวันตนไมแหงชาติ ประจําป 2560 ขอใหเจาหนาท่ี
สํานักงานเลขานุการกรมมีสวนรวมในกิจกรรมดังกลาว และสรุปรายงานในภาพรวมของกรมสงเสริมการเกษตร
เสนอกรมปาไมตอไป 
 
 
 

5. กรม... 
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                  5. กรมสงเสริมการเกษตรกําหนดจัดงานวันสถาปนากรมสงเสริมการเกษตร ประจําป 2560 
ครบรอบ 50ป ในวันท่ี 21 ตุลาคม 2560 ท้ังนี้ สํานักงานเลขานุการกรมไดเขารวมเปนคณะทํางานดานตอนรับ  
และประชาสัมพันธ สําหรับรปูแบบกิจกรรมจะมี จํานวน 10 กิจกรรมดวยกัน ขณะนี้รอกรมสงเสริมการเกษตร
ใหความเห็นชอบ  
มติท่ีประชุม รับทราบ  

วาระท่ี 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งท่ี 2/2560 เม่ือวันท่ี 27 เมษายน 2560  
มติท่ีประชุม รับทราบและรับรองรายงานการประชุม  

วาระท่ี 3 เรื่องสืบเนื่อง 
   3.1 การทําบัตรติดรถยนตเจาหนาท่ี  
               - หัวหนากลุมสื่อสารและอาคารสถานท่ีรายงานวา ขณะนี้การทําบัตรติดรถยนตเจาหนาท่ี
และท่ีจอดรถยนตอยูระหวางดําเนินการ 
มติท่ีประชุม  รับทราบและผูเก่ียวของรับไปดําเนินการ    

วาระท่ี 4 เรื่องท่ีเสนอใหท่ีประชุมทราบ  

  4.1 การควบคุมภายในและการบริหารความเส่ียง 
        - นางสาวสุวรรณา ศรีเมย รายงานการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง         
ของสํานักงานเลขานุการกรมวา  ไดสงรายงานในรอบ 6 เดือน เม่ือวันท่ี 31 มีนาคม 2560 เรียบรอยแลว สําหรับ
ในรอบ 9 เดือน กําหนดสงรายงานภายในวันท่ี 7 กรกฎาคม 2560 ท้ังนี้ คณะทํางานจะไดรายงานกรมสงเสริม
การเกษตรทราบภายในกําหนดตอไป 
มติท่ีประชุม รับทราบ 

  4.2 รายงานการเงิน (การใชจายเงิน) การจัดซ้ือ/จัดจาง 
        - นางสาววิภาดา เจนจบ รายงานการเงิน และการใชจายเงินงบประมาณของสํานักงาน
เลขานุการกรม ปงบประมาณ 2560 ตัดยอด ณ วันท่ี 27 เมษายน 2560 ดังนี้  

         1. แผนงาน : พ้ืนฐานการสรางความสามารถในการ   ไดรับ 13,213,244.19    บาท        
                                           แขงขันของประเทศ (งบดําเนินงาน)    ใชไป 12,079,774.68     บาท  
                             กิจกรรม 1.1  คาใชจายในการบริหารจัดการ       คงเหลือ  271,214.51     บาท 
                             กิจกรรม 1.2  ศูนยชวยเหลือและฟนฟู              ไดรับ      300,000.00     บาท 
                                    ใชไป     149,474.80     บาท 

                                  คงเหลือ  150,525.20    บาท 
          กิจกรรม 1.3 ประชาสัมพันธเสริมสรางการรับรู  ไดรับ   4,944,000.00    บาท 

                              ขาวสารในงานสงเสริมการเกษตร     ใชไป      842,301.00    บาท 
                                                         คงเหลือ 3,801,699.00   บาท            
                             กิจกรรม 1.4  คาใชจายเดินทางไปราชการ    ไดรับ    3,772,800.00   บาท 
                                                   ใชไป            -                บาท 
                                คงเหลือ 3,772,800.00   บาท 
       2. แผนงาน : ยุทธศาสตรพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน       ไดรับ      567,000.00    บาท  
                                        และเสริมสรางความเขมแข็งของเกษตร    ใชไป               -             บาท 
                (คาวัสดุ+คาซอมแซม )                    คงเหลือ  567,000.00     บาท 

กิจกรรม... 
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                  กิจกรรม 2.1 คาใชจายเดินทางศึกษาดูงาน อธส.     ไดรับ     315,600.00     บาท  
                                                                                   ใชไป             -              บาท  

                                คงเหลอื  315,000.00     บาท  
                            กิจกรรม 2.2 ประชาสัมพันธแปลงใหญ               ไดรับ   1,140,000.00     บาท  
                                                                                          ใชไป      480,000.00     บาท  
                                                              คงเหลือ   660,000.00     บาท 
                       3. งบบุคลากร                                                 ไดรับ    7,556,110.00    บาท 
                                                                                           ใชไป   6,505,010.00    บาท 
                                                          คงเหลือ  982,100.00     บาท        
มติท่ีประชุม รับทราบ 

  4.3 ตัวช้ีวัดตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของหนวยงาน 
       - นางสาวสุวรรณา  ศรีเมย ไดรายงานตัวชี้วัดตามคํารับรองการปฏิบัติราชการวาตัวชี้วัด
ของผอ.กอง/สํานัก ในรอบท่ี 2 ขณะนี้รอกองการเจาหนาท่ีเชิญประชุมคณะทํางานตัวชี้วัดตามคํารับการปฏิบัติ
ราชการของ กอง/สํานัก เพ่ือกําหนดตัวชี้วัด ในรอบท่ี 2 ท่ีจะดําเนินการและนําเสนอกรมฯ ใหความเห็นชอบ
ตอไป 
มติท่ีประชุม รับทราบ  

  4.4 การจัดการความรูภายในหนวยงาน (KM)  
       - นางสาวสุกัญญา พัวพันธ รักษาการในตําแหนงผูอํานวยการศูนยวิทยบริการเพ่ือสงเสริม
การเกษตร รายงานการจัดการความรูของสํานักงานเลขานุการกรมวา ขณะนี้อยูระหวางรอการดําเนินการจาก
กองวิจัยและพัฒนาระบบสงเสริมการเกษตรมีความคืบหนาประการใดจะแจงใหทราบตอไป 
มติท่ีประชุม รับทราบ 

  4.5 การพัฒนาบุคลากรภายในหนวยงาน (HR) 
        - นางนันทพร เพียรพิจารณชน รายงานการฝกอบรมของสํานักงานเลขานุการกรมวา ไดสง
เจาหนาท่ีเขารับการฝกอบรม หลักสูตร Smart office จํานวน 4 รุน ณ สถาบันเกษตราธิการ ในบริเวณ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร บางเขน กรุงเทพมหานคร ดังนี้  
                            1. รุนท่ี 12  
                                 นางสาวสาวิตรี ชูดวง กลุมชวยอํานวยการและประสานราชการ และนายมานิต ลาเกลี้ยง    
ศูนยวิทยบริการเพ่ือสงเสริมการเกษตร เขารับฝกอบรม ระหวางวันท่ี 1 - 2 มีนาคม 2560                                                                                                                        
                            2. รุนท่ี 17  นางสาววิรังรอง มณีภัคนันท  ศูนยวิทยบริการเพ่ือสงเสริมการเกษตร เขารับ
ฝกอบรม ระหวางวันท่ี 25- 26 เมษายน 2560  
                            3. รุนท่ี 18 นางสาวศุภวรรณ สมบุตร  กลุมเผยแพรและประชาสัมพันธ  เขารับฝกอบรม 
ระหวางวันท่ี 27 – 28 เมษายน 2560  
                            4. รุนท่ี 24 นางสาวธนาภา ชูกาว  กลุมชวยอํานวยการและประสานราชการ เขารับฝกอบรม 
ระหวางวันท่ี 24 - 28 มิถุนายน 2560 
มติท่ีประชุม รับทราบ 
 
 
 

4.6 มาตรการ... 
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     4.6 มาตรการประหยัดพลังงาน  
              - นายสุรศักดิ์ คําแท หัวหนากลุมสื่อสารและอาคารสถานท่ี คณะทํางานมาตรการประหยัด
พลังงานรายงานวา การเปลี่ยนเครื่องปรับอากาศใหมเพ่ือทดแทนเครื่องปรับอากาศเกา ของกรมพลังงานทดแทน  
และอนุรักษพลังงาน (พพ.) กรมสงเสริมการเกษตรไดรับการสนับสนุนติดตั้งเครื่องปรับอากาศใหม จํานวน 247 เครื่อง  
ติดต้ังไปแลว จํานวน 240 เครื่อง ยังคงเหลืออีก จํานวน 7 เครื่อง ไมสามารถดําเนินการไดเนื่องจากบริษัท   
ผิดสัญญาจาง กรมพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน (พพ.) จึงไดแจงการยกเลิกสัญญากับบริษัทรับเหมา
งานติดตั้ง และกําลังพิจารณาหาผูรับเหมารายใหมเขามาดําเนินการตอ 
มติท่ีประชุม รับทราบ 

          4.7 รายงานการพัฒนาเว็บไซตของสํานักงานเลขานุการกรม 
         - นายปรัชวีร พรหมสุข คณะทํางานเว็บไซตของสํานักงานเลขานุการกรมรายงานวา           
ไมมีการปรับปรุงเวบ็ไซตของสํานักงานเลขานุการกรม เนื่องจากขณะนี้อยูระหวางปรับปรุง และยายฐานขอมูลเว็บไซต 
มติท่ีประชุม รับทราบ 

  4.8 ขาวสารการดําเนินงานสหกรณออมทรัพยกรมสงเสริมการเกษตร จํากัด   
        - นายสุรศักดิ์  คําแท  ผูแทนสมาชิกสหกรณออมทรัพยกรมสงเสริมการเกษตร จํากัด 
รายงานวา ไมมีความคืบหนาขาวสารสหกรณออมทรัพยกรมสงเสริมการเกษตร จํากัด หากมีขาวสารใด ๆ            
จะมาแจงในท่ีประชุมในคราวตอไป 
มติท่ีประชุม รับทราบ    

  4.9 รายงานผลการดําเนินงานของกลุม / ฝาย 
               4.9.1 ฝายสารบรรณ 
     - หัวหนาฝายสารบรรณ รายงานผลการดําเนินงานของฝายสารบรรณ ประจําเดือน  
เมษายน 2560 วา ไดปฏิบัติงานตามภารกิจและงานท่ีไดรับมอบหมายตางๆ เปนปกติ 

        4.9.2 กลุมเผยแพรและประชาสัมพันธ  
      - ผู อํานวยการกลุมเผยแพรและประชาสัมพันธ รายงานผลการดําเนินงาน
ประจําเดือนเมษายน 2560 ดังนี้  

                         1. ติดตามทําขาวผูบริการ อธิบดี/รองอธิบดี  จํานวน 7 ครั้ง 
                                          2. เผยแพรขาวสาร จํานวน 774 ขาว ประเด็นเผยแพร ไดแก เกษตรแปลงใหญ                 
ยุวเกษตร  Smart famer การปลูกพืชใชน้ํานอย และโครงการพระราชดําริฯ เปนตน 
                                    3. เผยแพรกิจกรรมดานการเกษตร กรมสงเสริมการเกษตร ผานสื่อมวลชน              
ทางสื่อออนไลน Facebook Line กลุมตางๆ    
          4. ดําเนินการประชาสัมพันธขาวสารทาง Line PR กระทรวงเกษตรและสหกรณ 
Facebook : ประชาสัมพันธ กรมสงเสริมการเกษตร เว็บไซตกรมสงเสริมการเกษตร  
                                   5. แผนดําเนินงานการทําขาวงานวันรณรงคกําจัดหนอนหัวดํา ในวันท่ี 5 
พฤษภาคม 2560 ณ อําเภอบานแพว จังหวัดสมุทรสาคร  

      4.9.3 ศูนยวิทยบริการเพ่ือสงเสริมการเกษตร  
      - นางสาวสุกัญญา พัวพันธ รกัษาการในตําแหนงผูอํานวยการศูนยวิทยบริการเพ่ือ
สงเสรมิการเกษตร รายงานผลการดําเนินงานของศูนยวิทยบริการเพ่ือสงเสริมการเกษตร ประจําเดือนเมษายน 2560 
ปฏิบัติงานตามปกติ และปฏิบัตงิานจัดรายการทางสถานวีิทยุ AM 1386 ทุกวันพฤหัสบดี อากาศเวลา 17.30 – 
17.55 น. และเผยแพรขาวทางวิทยุดิจิตอลไซแม็ก จํานวน 5 ขาว 

4.9.4 กลุมชวย... 
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      4.9.4 กลุมชวยอํานวยการและประสานราชการ  
      - ผูอํานวยการกลุมชวยอํานวยการและประสานราชการ รายงานผลการดําเนินงาน
ของกลุมชวยอํานวยการและประสานราชการ ประจําเดือน เมษายน 2560 ไดปฏิบัติงานตามภารกิจงานประจําและ
เปนแกนหลักในการจัดงานวันสงกรานต ประจําป 2560  

                          4.9.5 กลุมนิติการ  
               - ผูอํานวยการกลุมนิติการ รายงานผลการดําเนินงานของกลุมนิติการ ประจําเดือน
เมษายน 2560 วาปฏิบัติตามภารกิจประจํา   

              4.9.6 กลุมส่ือสารและอาคารสถานท่ี  
              - หัวหนากลุมสื่อสารและอาคารสถานท่ี ไดรายงานผลการดําเนินงานของ        
กลุมสื่อสารและอาคารสถานท่ีประจําเดือนเมษายน 2560 ดังนี้  
                          1. บริการหองประชุม จํานวน 4,251 คน 
        2. เบิกจายคาดูแลรักษาความสะอาด ตนไม และการรักษาความปลอดภัย            
ของกรมสงเสริมการเกษตร ประจําเดือนมีนาคม 2560 
        3. ใหบริการเปลี่ยนอุปกรณระบบไฟฟาตางๆ จํานวน 22 รายการ 
        4. จดัสถานท่ีพิธีเปดปายกรมสงเสริมการเกษตร อาคาร 1 และงานวันสงกรานต 
ประจําป 2560 
มติท่ีประชุม  รับทราบ  

วาระท่ี 5 เรื่องเสนอใหท่ีประชุมพิจารณา 

5.1  การจัดพ้ืนท่ีสูบบุรี่ของกรมสงเสริมการเกษตร 
                          - หัวหนากลุมสื่อสารและอาคารสถานท่ี ไดรายงานวากระทรวงเกษตรและสหกรณ            
ขอใหสวนราชการจัดสถานท่ีราชการเปนพ้ืนท่ีสูบบุรี่ของแตละอาคาร ใหมีความเหมาะสมเพ่ือเปนพ้ืนท่ีสูบบุรี่            
ใหถือเปนแนวทางปฏิบัติตอไป 
มติท่ีประชุม รับทราบ 
 วาระท่ี 6 เรื่องอ่ืน ๆ (ถามี) 

                    - หัวหนากลุมสื่อสารและอาคารสถานท่ี รายงานวาไดเขารวมปฏิบัติงานในพิธีจรดพระนังคัล              
แรกนาขวัญ เม่ือวันท่ี 13 พฤษภาคม 2560 ณ มณฑลพิธีทองสนามหลวง กรุงเทพมหานคร 
                    - แนะนําเจาหนาท่ียายมาปฏิบัติงานท่ีสํานักงานเลขานุการกรม คือ นางสาวสุจิรา กิจเจริญ 
นักวิชาการสงเสริมการเกษตรชํานาญการ ไดยายมาปฏิบัติงานท่ีกลุมเผยแพรและประชาสัมพันธ เม่ือวันท่ี 18 
เมษายน 2560 
มติท่ีประชุม  รับทราบ 

เลิกประชุม 16.00 น.   
************************** 
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                 พนักงานพิมพ ระดับ 3                                        หัวหนาฝายสารบรรณ  
                 ผูจดรายงานการประชุม                                     ผูตรวจรายงานการประชมุ 



 


