รายงานการประชุมคณะทางานประชาสัมพันธ์ด้านการเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสุโขทัย

ครั้งที่ 1/2563
วันที่ 26 พฤศจิกายน 2562 เวลา 09.30 น.
ณ ห้องประชุมสานักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสุโขทัย ศาลากลางจังหวัดสุโขทัย ชั้น 4
ผู้มาประชุม
1. นางทรงสมร สุวรรณชื่น
2. นายศราวุธ เนื่องนา
3. น.ส.จารุณี นครกัณฑ์
4. นายชวนินทร์ สุภาษา
5. นายณรงค์ฤทธิ์ สีหะวงษ์
6. นายธีรพันธ์ เลศักดิ์
7. นางอังคณา นิลกาแหง
8. น.ส.กรวิกา ด้วงท้วม
9. นางจุฬาภา กิตติประภานันท์
10. นายณรงค์ปกรณ์ จีรภัทรโภคิน
11. น.ส.มัทธนา เพ็ชรเอี่ยม
12. นายสุเทพ สาคร
13. นายนิพิชญ์ คะวิญญา
14. น.ส.สุภาพร ปัญญา
15. นายยงยศ ศรีม้า
ผู้เข้าร่วมประชุม
1. นางสุปราณี เพิ่มสัตว์
2. น.ส.ศิราวรรณ สุริยะลังกา
3. นายชัยวุฒิ พุดหน่อย
4. น.ส.อรษา อ่าทอง
5. น.ส.เบญจมาศ ลองคา
เริ่มประชุมเวลา

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการ รักษาราชการแทน
เกษตรและสหกรณ์จังหวัดสุโขทัย (ประธาน)
(แทน)ผู้อานวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์สุโขทัย
(แทน)เกษตรจังหวัดสุโขทัย
(แทน)ผู้อานวยการโครงการชลประทานสุโขทัย
(แทน)ผู้อานวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสุโขทัย
(แทน)ผู้อานวยการศูนย์วิจัยพืชสวนสุโขทัย
(แทน)ผู้อานวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรสุโขทัย
(แทน)ผู้อานวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้าจืดสุโขทัย
(แทน)หัวหน้าสานักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สุโขทัย
(แทน)ปศุสัตว์จังหวัดสุโขทัย
(แทน)สหกรณ์จังหวัดสุโขทัย
(แทน)ปฏิรูปที่ดินจังหวัดสุโขทัย
(แทน)ผู้อานวยการสถานีพัฒนาที่ดินสุโขทัย
(แทน)ผู้อานวยการโครงการส่งน้าและบารุงรักษาสุโขทัย
(แทน)ประมงจังหวัดสุโขทัย
นักวิชาการเกษตร
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรสุโขทัย
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการ
สานักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสุโขทัย
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
สานักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสุโขทัย
นักวิชาการตรวจบัญชี
สานักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สุโขทัย
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
สานักงานสหกรณ์จังหวัดสุโขทัย

09.30 น.
เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้ว นางทรงสมร สุวรรณชื่น นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการ
รักษาราชการแทน เกษตรและสหกรณ์จังหวัดสุโขทัย ทาหน้าที่ประธาน เปิดการประชุมและ
ดาเนินการตามระเบียบวาระ ดังนี้
ระเบียบวาระที่ 1 ...

-2ระเบียบวาระที่ 1

เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
- ด้วยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีภารกิจเกี่ยวกับงานด้านเกษตรกรรม การจัดหาแหล่งน้า
การส่ ง เสริ ม และพั ฒ นาการเกษตรและสหกรณ์ การด าเนิ น กระบวนการผลิ ต และสิ น ค้ า
เกษตรกรรมโดยในการการบริห าร ราชการส่วนกลางมีสานักงานปลัดกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์เป็นศูนย์ กลางการบริหาร ของกระทรวงในการพัฒนายุทธศาสตร์ การแปลงนโยบาย
ของกระทรวงเป็ น แผนปฏิบัติการจัดการทรัพยากรให้ บรรลุ เป้าหมาย และเกิดผลสั มฤทธิ์
ตามภารกิจ ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ซึ่งส่วนภูมิภาคมีสานักงานเกษตรและสหกรณ์
จังหวัดเป็นหน่วยงานรับผิดชอบ การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับนโยบาย
แผนงาน/โครงการการด าเนิ นงานตลอดจนกิจกรรมส าคัญต่ างๆของกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ไปสู่กลุ่มบุคคล คือประชาชนและเกษตรกรในท้องถิ่นให้ได้มากที่สุด ซึ่งในการประชุ ม
ครั้ ง นี้ เป็ น การประชุ ม เพื่ อ หารื อ แนวทางการเผยแพร่ ป ระชาสั ม พั น ธ์ ข้ อ มู ล ข่ า วสาร
ที่เป็นประโยชน์ ของหน่วยงานสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสุโขทัย

มติที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 2

เรื่องรับรองรายงานการประชุม
- รับรองรายงานการประชุมคณะทางานประชาสัมพันธ์ด้านการเกษตรและสหกรณ์ระดับ
จั งหวัด ครั้ งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2562 ณ ห้ องประชุ มส านักงานเกษตรและ
สหกรณ์ จั งหวั ดสุ โขทั ย โดยฝ่ ายคณะท างานและเลขานุ การ ได้ แจ้ งเวี ยนให้ คณะท างานฯ
รับรองเรียบร้อยแล้ว

มติที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 3

เรื่องเพื่อทราบ
3.1 จัดทาสื่อประชาสัมพันธ์ จดหมายข่าว“ข่าวก้าวเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสุโขทัย”
- นางทรงสมร สุวรรณชื่น (นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการ รักษาราชการ
แทน เกษตรและสหกรณ์จังหวัดสุโขทัย) เพื่อเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ภารกิจ กิจกรรมในภาพรวม
ของหน่วยงานในสังกัดฯ ประจาเดือน ผ่านสื่อ Internet ต่างๆเช่น Line กลุ่มกระทรวงฯ กลุ่มผู้บริหาร
จังหวัดสุโขทัย เว็ปไซต์กระทรวง (https://www.opsmoac.go.th)
- ขอให้หน่วยงานจัด ส่งประเด็นข่าวอย่างน้อย 2 ประเด็น ให้สานักงานเกษตรและ
สหกรณ์จังหวัดสุโขทัย ภายในวันที่ 25 ของทุกเดือน จัดเรียงภาพพร้อมเนื้อข่าวในโปรแกรม
Microsoft Word Microsoft PowerPoint หรือโปรแกรมที่หน่วยงานจัดทา (ไฟล์ที่สามารถแก้ไขได้)
ทางส านั กงานเกษตรและสหกรณ์ จั งหวั ดสุ โขทั ย จั กน ามาแก้ ไขและจั ดท าสื่ อประชาสั มพั นธ์
จดหมายข่าว ข่าวก้าวเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสุโขทัย
- ช่องทางการส่งข่าว Line กลุ่ม : “ข่าวก้าวเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสุโขทัย”
- ชื่อผู้ประสานงาน นายชัยวุฒิ พุดหน่อย โทร 095-6384032 เป็นผู้ประสานงาน

มติที่ประชุม

รับทราบ

3.2 รายงานผล...

-33.2 รายงานผลการดาเนินงานประชาสัมพันธ์ จังหวัดสุโขทัย
- จากตั ว ชี้ วั ด งานประชาสั ม พั น ธ์ ก ระทรวงเกษตรก าหนดให้ มี ก ารรายงาน
ผลการดาเนินงานประชาสัมพันธ์ของจังหวัด โดยสานักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสุโขทัย
เป็ น ผู้ ร วบรวมจั ด ส่ ง กองเกษตรสารนิ เ ทศการเกษตร ขอให้ ทุ ก หน่ ว ยงานจั ด ส่ ง รายงาน
ตามกาหนด ดังนี้
3.3.1 ไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม – ธันวาคม) ส่งภายในวันที่ 25 ธันวาคม
3.3.2 ไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม – มีนาคม) ส่งภายในวันที่ 25 มีนาคม
3.3.3 ไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน – มิถุนายน) ส่งภายในวันที่ 25 มิถุนายน
3.3.4 ไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม – กันยายน) ส่งภายในวันที่ 25 กันยายน
มติที่ประชุม

รับทราบ
3.3 ทาเนียบเจ้าหน้าที่ผู้ประสานงานการประชาสัมพันธ์ด้านการเกษตรและสหกรณ์
ในจังหวัดสุโขทัย
- ส านั ก งานเกษตรและสหกรณ์ จั ง หวั ด ได้ ป ระสานขอให้ ห น่ ว ยงานแจ้ ง รายชื่ อ
ผู้ปฏิบัติงานด้านการประชาสัมพันธ์ประจาหน่ว ยงาน เพื่อทาหน้าที่เผยแพร่ประชาสัมพันธ์
ภารกิจ ของหน่ ว ยงาน และเชื่ อ มโยงสร้า งเครื อ ข่า ยการประชาสั มพั น ธ์ ระหว่ างหน่ ว ยงาน
สานักงานฯ ได้ร วบรวมรายชื่อและจัดทาเป็นตารางข้อมูล เพื่อใช้ในการติดต่อประสานงาน
(ยืนยัน/เปลี่ยนแปลง/เพิ่มเติม เจ้าหน้าที่ฯ ของแต่ละหน่วยงาน)

มติที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 4

เรื่องเพื่อพิจารณา
4.1 ทบทวนรายชื่อโฆษกและรองโฆษกเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสุโขทัย
- ตามค าสั่ ง ส านั ก งานเกษตรและสหกรณ์ จั ง หวั ด สุ โ ขทั ย ที่ 8/2560 ลงวั น ที่
21 พฤศจิ กายน 2560 เรื่องแต่งตั้งโฆษกและรองโฆษกเกษตรและสหกรณ์ระดับจังหวัด
จังหวัดสุโขทัย ได้มีคาสั่งแต่งตั้งรายชื่อดังนี้
1. นายชั ย โรจน์ พฤฒาวงศ์ ผู้ อ านวยการโครงการชลประทานสุ โ ขทั ย
เป็นโฆษกเกษตรและสหกรณ์ระดับจังหวัด
2. นายเฉลิมพล ชัยศิลบุญ ผู้อานวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการบริหาร
การจัดการสหกรณ์ สานักงานสหกรณ์จังหวัดสุโขทัย เป็นรองโฆษกเกษตรและสหกรณ์ระดับจังหวัด

มติที่ประชุม

รับทราบและเห็นชอบ ให้นาเข้าวาระการประชุมคณะกรรมการอานวยการขับเคลื่อนงานนโยบาย
สาคัญและการแก้ไขปัญหาภาคเกษตร ระดับจังหวัด (Chief of Operation) จังหวัดสุโขทัย
ร่วมพิจารณาการแต่งตั้งโฆษกฯ

4.2 การจัดทาแผน...

-44.2 การจัดทาแผนปฏิบัติงานด้านการประชาสัมพันธ์งานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสุโขทัย
ประจาปีงบประมาณ 2563
- กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้มีคาสั่งแต่งตั้งคณะทางานประชาสัมพันธ์การเกษตร
และสหกรณ์ ร ะดั บ จั ง หวั ด ก าหนดให้ ค ณะท างานฯ จั ด ท าแผนปฏิ บั ติ ง านประชาสั ม พั น ธ์
ในระดับ จั ง หวั ด ซึ่ง ส านัก งานเกษตรและสหกรณ์จั งหวัด สุ โ ขทัย ได้ด าเนิน การจั ดท าแผน
ปฏิ บั ติ ง านประชาสั ม พั น ธ์ ด้ า นการเกษตรและสหกรณ์ ร ะดั บ จั ง หวั ด ปี 2563 แล้ ว
จึงขอให้ที่ประชุมได้พิจารณาร่วมกัน
1. ศึกษา วิเคราะห์ กาหนดกรอบการดาเนิน งาน และจัดทาปฏิทิน การดาเนินงาน
ตามที่กระทรวงกาหนดและจัดทาร่างแผนประชาสัมพันธ์ 1 ครั้ง/ปี ภายในเดือน ต.ค.
2. จัดประชุมคณะทางานประชาสัมพันธ์ ด้านการเกษตรและสหกรณ์จังหวัด 1 ครั้ง/ปี
ภายในเดือน พ.ย.
3. จั ดส่ งแผนประชาสั มพั นธ์ ให้ หน่ วยงานในสั งกั ด กษ. และหน่ วยงานที่ เกี่ ยวข้ อง
ถือปฏิบัติ 1 ครั้ง/ปี ภายในเดือน พ.ย.
4. ดาเนินการผลิตและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านการเกษตรตามแผนประชาสัมพันธ์
( สื่อวิทยุ สื่อโทรทัศน์ สื่อสิ่งพิมพ์ สื่อออนไลน์ และสื่อกิจกรรม ) 10 ข่าว/เดือน เริ่มตั้งแต่เดือน
ต.ค. 62 – ก.ย. 63
5. จัดทาจดหมายข่าว "ข่าวก้าวเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสุโขทัย"โดยคัดเลือกข่าวและภาพข่าว
ผลการดาเนินงานตามนโยบายสาคัญหรือมาตรการเร่งด่วนของกระทรวง เผยแพร่ทางสื่อ 1 ครั้ง/เดือน
เริ่มตั้งแต่เดือน ต.ค. 62 – ก.ย. 63 โดยขอให้ส่งผลการดาเนินงานภายในวันที่ 5 ของเดือนถัดไป
6. สรุปผลและประเมินผลการดาเนินงานตามแผนประชาสัมพันธ์ประจาปีงบประมาณ 1
ครั้ง/ปี ภายในเดือน ก.ย.
7. รายงานผลการจัดทาข่าวของจังหวัด ประจาไตรมาส (4 ไตรมาส/ปี) ส่งให้กองเกษตร
สารนิเทศฯ ดังนี้
7.1 ไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม – ธันวาคม) ส่งภายในวันที่ 25 ธันวาคม
7.2 ไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม – มีนาคม) ส่งภายในวันที่ 25 มีนาคม
7.3 ไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน – มิถุนายน) ส่งภายในวันที่ 25 มิถุนายน
7.4 ไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม – กันยายน) ส่งภายในวันที่ 25 กันยายน
มติที่ประชุม

เห็นชอบและดาเนินการตามแผนปฏิบัติงาน

ระเบียบวาระที่ 5

เรื่องอื่นๆ
5.1 ช่องทางการติดต่อประสานงานข้อมูลข่าวสารระหว่างหน่วยงาน
- สานักงานเกษตรและสหกรณ์ได้กาหนดช่องทางในการติดต่อประสานงานส่งข่าวสาร
ข้อมูลที่ต้องการเผยแพร่ ช่วงเวลา/ความถี่ข้อมูล เพื่อให้ทุกหน่วยงานได้รับข้อมูลถูกต้อง รวดเร็ว
ทันต่อเหตุการณ์ และช่วยกันเผยแพร่ผ่านช่องทางที่หลากหลายมากยิ่งขึ้น ได้แก่
- E-mail : paco_sti@opsmoac.go.th
- Lineกลุ่ม : ข่าวก้าวเกษตรและสหกรณ์ จ.สุโขทัย
- Facebook : สานักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสุโขทัย

มติที่ประชุม

รับทราบ
เลิกประชุม…

-5เลิกประชุมเวลา 11.30 น.

ลงชื่อ

ผู้บันทึกการประชุม
(นายชัยวุฒิ พุดหน่อย)
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน

ลงชื่อ

ผูต้ รวจการประชุม

(นางทรงสมร สุวรรณชื่น)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการ รักษาราชการแทน
เกษตรและสหกรณ์จังหวัดสุโขทัย

