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ผูมาประชุม

รายงานการประชุมสํานักงานเลขานุการกรม
ครั้งที่ 2/2561
วันศุกรที่ 16 กุมภาพันธ 2561 เวลา 13.30 น.
ณ หองประชุม 4/2 ชั้น 4 อาคาร 1
****************************
1. นายทวีพงศ สุวรรณโร
2. นางอมรทิพย ภิรมยบูรณ
3. นางสาวสุกัญญา พัวพันธ
4. นางเพ็ญศรี ภิริสมบูรณ
5. นางพรชนก ปนรัศมี
6. นายไตรรัตน ดีสุน
7. นายสุรศักดิ์ คําแท
8. นางรุงทิพย ยินดี
9. นางสุภลักษณ โนภาส
10. นางสาวทิพยรัตน ศรีแสน
11. นางกาญจนา เดชะคุปต
12. นางสาวกัญญณณัฏฐ คุมรัตน
13. นางลัดดาวัลย ลุนนากัน
14. นายพรอมพันธุ กลิ่นจันทร
15. นางนันทพร เพียรพิจารณชน
16. นางสาววิริยาภรณ ศรีตันหยง
17. นางสุมนา จันทรดํารง
18. นายธวัตย งามกําพูวิวัฒน
19. นายทองใบ ทาวจาคํา
20. นางจิตนิภา แจงโพธิ์นาค
21. นายสมศักดิ์ แยมวันเพ็ง
22. นางสาววิไลวรรณ บุญไชโย
23. นางสาวธนาภา ชูกาว
24. นายเฟองเฉลย สมัยเทอดศักดิ์
25. นางสาวสาวิตรี ชูดวง
26. นางสาวจารินี กองสุวรรณ
27. นางสาวพิไลพร ภูเม็ด
28. นางสาวศุภวรรณ สมบุตร
29. นายเอกชัย กั่นขาว
30. นางสาวเสาวลักษณ ศักดิ์สิทธิ์
31. นางสาวณัฐชา อิสระกุล
32. นางสาวนาฏสรวง อินทรแกว

เลขานุการกรม
ประธาน
ผูอํานวยการกลุมเผยแพรฯ
ผูอํานวยการศูนยวิทยบริการเพื่อสงเสริมฯ
ผูอํานวยการกลุมนิติการ
ผูอํานวยการกลุมชวยอํานวยการฯ
หัวหนาฝายสารบรรณ
หัวหนากลุมสื่อสารและอาคารสถานที่
เจาพนักงานธุรการชํานาญงาน
เจาพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
เจาพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
เจาพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
เจาพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
พนักงานธุรการ ระดับ 3
พนักงานพิมพ ระดับ 3
พนักงานธุรการ ระดับ 1
เจาพนักงานธุรการ
พนักงานบริการทั่วไป
พนักงานขับรถยนต
พนักงานขับรถยนต
พนักงานสถานที่ ระดับ 2
พนักงานบริการเอกสารทั่วไป ระดับ 2
นักจัดการงานทั่วไปชํานาญการ
นักจัดการงานทั่วไปชํานาญการ
นักจัดการงานทั่วไปชํานาญการ
นักจัดการงานทั่วไปชํานาญการ
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป
นักวิชาการเผยแพรปฏิบัติการ
นักวิชาการเผยแพรปฏิบัติการ
นักวิชาการเผยแพรปฏิบัติการ
นักวิชาการเผยแพรปฏิบัติการ
นักวิชาการเผยแพรปฏิบัติการ
33. นายกิตติ...

33. นายกิตติ ชาญชลยุทธ
34. นางสาวสุพัตรา สมบัติมานะผล
35. นายมานิต ลาเกลี้ยง
36. นางสาววิรังรอง มณีภัคนันท
37. นางเขมณัฏฐ กมลกิจจาลักษณ
38. นายสุเมธ ชูรส
39. นางสาวเพ็ญนภา โรจนสังวร
40. นางสาวจุฬาลักษณ มลิวัลย
41. นางสาวอรปรียา ทองเนื้อนวล
42. นายธนิตย มณีเลิศ
43. นางสาวนาตยา สวัสดี
44. นางสาวศวิตา เกียรติกําแหง
45. วาที่รอยตรี ณภัทร สุขเมา
46. นางสราญรัตน วุฒิสอน
47. นายศุภกร จันทรโสภณ
48. นายปรัชวีร พรหมสุข
49. นายสัณหพล ชาญศิริรัตนา
50. นางปยนุช เครือทอง
51. นายชายชาญศึก สิทธิรัตน
52. นายบุญมี ยอดวิเชียร
53. นายชัยณรงค จันทโชติ
54. นายพีระพงษ วงษสระ
55. นางสาวมนฤดี บอคําเขียว
56. นางสาวปาณิสาภัสร สังขสวัสดิ์

-2นักวิชาการเผยแพรปฏิบัติการ
นักวิชาการเผยแพรชํานาญการ
นักวิชาการเผยแพรชํานาญการ
นักวิชาการเผยแพรปฏิบัติการ
นักวิชาการเผยแพรชํานาญการ
เจาพนักงานธุรการ
นิติกรปฏิบัติการ
นิติกรชํานาญการ
นิติกร
นิติกร
นิติกร
นิติกร
นิติกร
เจาพนักงานธุรการชํานาญงาน
นายชางไฟฟาปฏิบัติงาน
นายชางไฟฟาปฏิบัติงาน
นายชางไฟฟาปฏิบัติงาน
พนักงานธุรการ ระดับ 4
ชางไฟฟาสื่อสาร
พนักงานบริการทั่วไป
นายชางเทคนิคชํานาญงาน
นายชางเทคนิคปฏิบัติงาน
นายชางเทคนิคปฏิบัติงาน
เจาหนาที่วิเคราะหนโยบายและแผน

ผูไมมาประชุม
1. นายอภิสิทธิ์ ลือพักตร
2. นางอันธิกา บุญพิทักษ
3. นางวีรธิมา เพ็ชรสีงาม
4. นายสิงห สมิงพรหม
5. นายสุชาติ ยะเลาะห
6. นายอนันต พัฒนสาร
7. นางสาววิภาดา เจนจบ
8. นางสาวศรัญยพัตร มาทา
9. นางสาวปนัดดา แกวดี
10. นายธนบัตร จงจิต
11. นางชุลี สะหมอ
12. นายสุบรรณ วรรณราช

นายชางเทคนิคชํานาญงาน
เจาพนักงานธุรการชํานาญงาน
พนักงานธุรการ ระดับ 4
พนักงานขับรถยนต ระดับ 2
พนักงานขับรถยนต ระดับ 2
พนักงานขับรถยนต ระดับ 2
เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป
เจาพนักงานธุรการ
เจาพนักงานธุรการ
เจาพนักงานธุรการ
พนักงานบริการทั่วไป
พนักงานขับรถยนต

ติดราชการ
ลาปวย
ลาพักผอน
ติดราชการ
ติดราชการ
ชวยราชการ ศสท.
ลาปวย
ติดราชการ
ติดราชการ
ติดราชการ
ติดราชการ
ติดราชการ

13. นายพิชญ...

13. นายพิชญ พุมเรือง
14. นายอาคม สัจจะพจน
15. นายกีรติ สมิงพรม
16. นายทองเจือ เกิดชาญ
17. นางพีรพร เกตุฉันท
18. นางสาวกิตติมา แซจิ้ว
19. นางสาวศุมาลิน ขวัญแกว
20. นางจิราพร สุนเทียน
21. นายอุทัย เรืองฉาง
22. นางสาวจิราพัชร โทลา
23. นางสาวปาณิสาภัสร สังขสวัสดิ์
24. นางสาวนวพร วงษสุวรรณ
25. นางสาวอุษา ดวงเงิน
26. นายเชิดศักดิ์ วังทอง
27. นายกฤตวัฒน ขันธเกษ

-3พนักงานขับรถยนต
พนักงานขับรถยนต
พนักงานขับรถยนต
พนักงานขับรถยนต
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
พนักงานธุรการ ระดับ 4
พนักงานบริการทั่วไป
นักวิชาการเผยแพรปฏิบัติการ
เจาหนาที่วิเคราะหนโยบายและแผน
เจาพนักงานธุรการ
พนักงานบริการทั่วไป
นายชางเทคนิคปฏิบัติงาน
นายชางเทคนิคปฏิบัติงาน

ติดราชการ
ติดราชการ
ติดราชการ
ติดราชการ
ลาปวย
ติดราชการ
ติดราชการ
ติดราชการ
ติดราชการ
ลาศึกษาตอ
ลาพักผอน
ติดราชการ
ติดราชการ
ติดราชการ
ติดราชการ

เริ่มประชุมเวลา 13.30 น.
วาระที่ 1

เรื่องที่ประธานแจงใหที่ประชุมทราบ
ประธานกลาวเปดการประชุม และมีเรื่องที่แจงใหที่ประชุมทราบ ดังนี้
นายทวีพงศ สุวรรณโร ไดเรียนเชิญรองอธิบดีกรมสงเสริมการเกษตรคนที่ 4 นางดาเรศร กิตติโยภาส
มาใหโอวาทและมอบนโยบายการดําเนินงานใหทุกกลุม/ฝาย ไดรับทราบและนําไปปฏิบัติเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานราชการภายใตสํานักงานเลขานุการกรมใหขับเคลื่อนไปในทิศทางเดียวกันโดยมอบนโยบายการทํางาน
แบบปองกันปญหา มีความชัดเจน เบ็ดเสร็จ เขาใจตรงกัน เตรียมความพรอมในทุกดาน ถาทุกคนทํางานไดถูกตอง
เรีย บรอยสมบูร ณก็จ ะลดปญหาและข อผิด พลาดในการทํางานโดยไม ตองตามแกปญหาในภายหลั ง และขณะนี้
ตําแหนงของขาราชการลดลงมีโอกาสที่จะไดตําแหนงคืนนอย แตจะไดตําแหนงพนักงานราชการมาทดแทน ดังนั้น
จะไมมีการแบงแยกระหวางขาราชการกับพนักงานราชการในดานสมรรถนะและความรับผิดชอบในการทํางาน
สวนปญหาการขาดอัตรากําลังของเจาหนาที่ทุกกลุม/ฝาย รองอธิบดีกรมสงเสริมการเกษตรคนที่ 4 นางดาเรศร กิตติโยภาส
ไดรับทราบและจะชวยประสานหนวยงานที่เกี่ยวของตอไป
มติที่ประชุม รับทราบ
วาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 3 มกราคม 2561
มติที่ประชุม รับทราบและรับรองรายงานการประชุม
วาระที่ 3

เรื่องสืบเนื่อง
- ไมมี -

วาระที่ 4...

-4วาระที่ 4

เรื่องที่เสนอใหที่ประชุมทราบ
4.1 การควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง
- ผูแทนศูนยวิทยบริการเพื่อสงเสริมการเกษตร รายงานการใหบริการขอมูลองคความรู
ดานการเกษตรแกประชาชน ปญหาของกระบวนงาน เกี่ยวกับประชาชนที่มาขอรับบริการ ไดขอมูลไมครบถวน
ถูกตองตามภารกิจของหนวยงาน เนื่องจากขอมูลองคความรูมีจํานวนมากหลายประเภทกระจายอยูหลายหนวยงาน
ทั้งภายในและนอกสังกัดกรมสงเสริมการเกษตร รวมทั้งขอมูลองคความรูใหมๆ ที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา
ทําใหไมสามารถใหบริการประชาชนไดอยางถูกตองครบถวน ขณะนี้ไดวางแนวทางการแกไขปญหา/ปองกันความเสี่ยง
ดังนี้
1. เจาหนาที่ผูใหบริการทําการสืบคน รวบรวมองคความรูตางๆ จากแหลงขอมูลดังตอไปนี้
- ขาวของกลุมเผยแพรและประชาสัมพันธ
- เว็บไซต
- หนวยงานภายใน และหนวยงานภายนอกที่เกี่ยวของ
2. ประสานขอความรวมมือหนวยงานในสังกัดกรมสงเสริมการเกษตร เพื่อขอขอมูลองค
ความรูรวมทั้งสื่อสิ่งพิมพและสื่ออื่นๆ ที่แตละหนวยงานผลิตขึ้น
มติที่ประชุม รับทราบ
4.2 รายงานการเงิน (การใชจายเงิน) การจัดซื้อ/จัดจาง
- นางสาวสุภลั กษณ โนภาส รายงานการเงิน และการใชจ ายเงิ นงบประมาณของสํานักงาน
เลขานุการกรม ปงบประมาณ 2561 ตัดยอด ณ วันที่ 16 กุมภาพันธ 2561 ดังนี้
1. แผนงานพื้นฐานดานการสรางความสามารถในการแขงขันของประเทศ
1.1. กิจกรรม การพัฒนาเกษตรกร (M1047)
ไดรับ 4,912,360.00 บาท
ใชไป
3,112,094.10 บาท
คงเหลือ 1,800,265.90 บาท
1.2. กิจกรรม เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
ไดรับ 5,897,757.18 บาท
ดานการเกษตรและสหกรณ (M1049)
ใชไป
3,670,836.54 บาท
คงเหลือ 2,226,920.64 บาท
2. แผนงานพัฒนาบุคลากรภาครัฐ (M1046)
ไดรับ
2,511,300.00 บาท
ใชไป
1,612,479.06 บาท
คงเหลือ
989,820.94 บาท
3. แผนงานบูรณาการพัฒนาศักยภาพการผลิตภาคเกษตร
3.1 กิจกรรมศูนยเรียนรูการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินคา (M1041)
ไดรับ
250,000.00 บาท
3.2 กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการสิน้ คาเกษตร (M1043) ไดรับ
350,000.00 บาท
ใชไป
600,000.00 บาท
คงเหลือ
บาท
มติที่ประชุม รับทราบ

4.3 ตัวชี.้ ..

-54.3 ตัวชี้วัดตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของหนวยงาน
- นางสาวทิพยรัตน ศรีแสน รายงานวา ตามหนังสือกลุ มพัฒนาระบบบริห าร ดวนที่สุด
ที่ กษ 1022/ว 2 ลงวันที่ 1 กุมภาพันธ 2561 การรายงานผลการดําเนินงานตัวชี้วัดตามมาตรการปรับ ปรุง
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจําป 2561 ไดตรวจสอบผลการจัดสงรายงานของแตละหนวยงานแลวพบวา
สํานักงานเลขานุการกรมยังจัดสงรายงานไมครบถวน ขอใหกลุม/ฝายรายงานผลการดําเนินงานตามแผนประจําเดือน
ตุลาคม–ธันวาคม 2560 และนําสงรายงานโดยเร็ว
มติที่ประชุม รับทราบและผูเกี่ยวของรับไปดําเนินการ
4.4 การจัดการความรูภายในหนวยงาน (KM)
- ผูอํานวยการศูนยวิทยบริการฯ รายงานวาจะมีการถอดองคความรู (KM) จากนางพรชนก ปนรัศมี
ผูอํานวยการกลุมชวยอํานวยการและประสานราชการ ในเรื่องเกี่ยวกับการจัดงานพิธีการตางๆ
มติที่ประชุม รับทราบ
4.5 การพัฒนาบุคลากรภายในหนวยงาน (HR)
- นางนันทพร เพียรพิจารณชน รายงานวา ไดมีการฝกอบรมของบุคลากรสํานักงานเลขานุการกรม
ประจําเดือนมกราคม 2561 ดังนี้
1. นางสาวทิพยรัตน ศรีแสน นางสาวกัญญณณัฏฐ คุมรัตน นายพรอมพันธ กลิ่นจันทร
นายมานิต ลาเกลี้ยง นางสาววิริยาภรณ ศรีตันหยง นางเขมณัฏฐ กมลกิจจาลักษณ นางสาวณัฐชา อิสระกุล
นางสาวนาฏสรวง อินทรแกว นางสาวปาณิสาภัสร สังขสวัสดิ์ นางสาววิรังรอง มณีภัคนันท นางสาวศุภวรรณ สมบุตร
นางสาวสุกัญญา พัวพันธ นางสาวสุพัตร สมบัติมานะผล นายสุเมธ ชูรส นางสาวเสาวลักษณ ศักดิ์สิทธิ์
และนายเอกชัย กั่นขาว เขารับการอบรมและทดสอบประเมินเพื่อรองรับสมรรถนะความสามารถดานการใชดิจิทัล
ภายใตโครงการนํารองสรางโอกาสในการพัฒนาสมรรถนะความสามารถดานการใชดิจิทัล (Digital Literacy)
2. นางสาวศุภวรรณ สมบุตร อบรมนักประชาสัมพันธดิจิทัล Smart PR รุนที่ 5
มติที่ประชุม รับทราบ
4.6 มาตรการประหยัดพลังงาน
- นายสุรศักดิ์ คําแท หัวหนากลุมสื่อสารและอาคารสถานที่ รายงานวาไดดําเนินการตาม
มาตรการประหยัดพลังงาน ดังนี้
1. โครงการเปลี่ยนเครื่องปรับอากาศเปนระบบอินเวอรเตอรกลุมที่ 1 บริษัท Saijo Denki
ไดเขามาติดตั้ง เครื่องปรับอากาศเพิ่มเติม จํานวน 7 เครื่อง ดังนี้ สํานักพัฒนาการถายทอดเทคโนโลยี จํานวน
4 เครื่อง สํานักสงเสริมและจัดการสินคาเกษตร จํานวน 2 เครื่อง และสํานักงานเลขานุการกรม จํานวน 1 เครื่อง
2. การบันทึกขอมูลการใชพลังงานในระบบ e-report ตามตัวชี้วัดขอ 4.2 การลดใช
พลังงานไฟฟา น้ํา และน้ํามันเชื้อเพลิง ไดดําเนินการเรียบรอยแลว
3. การใชพลังงานไฟฟา และน้ํา ในภาพรวมของกรมสงเสริมการเกษตรชวงเดือน
ตุลาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2560 ลดลง ดังนี้ พลังงานไฟฟาลดลง รอยละ 12.37 น้ําลดลง รอยละ 1.05
มติที่ประชุม รับทราบ
4.7 รายงานการพัฒนาเว็บไซตของสํานักงานเลขานุการกรม
- นายปรัชวีร พรหมสุข รายงานวา ไดมีการปรับปรุงหนาเว็บไซดของสํานักงานเลขานุการกรม
โดยปรับปรุงขอมูลหนวยงาน ทําเนียบเจาหนาที่ฝายสารบรรณและขอมูลประหยัดพลังงาน
มติที่ประชุม รับทราบ

4.8 ขาวสาร...

-64.8 ขาวสารการดําเนินงานสหกรณออมทรัพยกรมสงเสริมการเกษตร จํากัด
- คณะทํางานสหกรณออมทรัพยกรมฯ ไดมีการประชุมใหญสามัญประจําป 2561 เมื่อวันที่
3-4 กุมภาพันธ 2561 ณ โรงแรมเอบีนา เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ มติที่ประชุมไดพิจารณาจัดสรรเงินกําไรประจําป
พ.ศ. 2560 ดังนี้ ปนผลคาหุนสหกรณ รอยละ 6.2 และเงินเฉลี่ยคืน รอยละ 11 ของดอกเบี้ยเงินกูสหกรณ
มติที่ประชุม รับทราบ
4.9 รายงานผลการดําเนินงานของกลุม/ฝาย
4.9.1 ฝายสารบรรณ
- นายไตรรัตน ดีสุน หัวหนาฝายสารบรรณ รายงานผลการดําเนินงานของฝายสารบรรณ
ประจําเดือนมกราคม 2561 วาไดปฏิบัติงานตามภารกิจตามปกติ
4.9.2 กลุมเผยแพรและประชาสัมพันธ
- นางอมรทิพย ภิรมยบูรณ ผูอํานวยการกลุมเผยแพรและประชาสัมพันธ รายงานผลการ
ดําเนินงานของกลุมเผยแพรและประชาสัมพันธ ประจําเดือนมกราคม 2561 วาไดปฏิบัติงานตามภารกิจตามปกติ
4.9.3 ศูนยวิทยบริการเพื่อสงเสริมการเกษตร
- นางสาวสุ กั ญ ญา พั ว พั น ธ ผู อํ า นวยการศู น ย วิ ท ยบริ ก ารเพื่ อ ส ง เสริ มการเกษตร
รายงานผลการดําเนินงานของศูนยวิทยบริการเพื่อสงเสริมการเกษตร ประจําเดือนมกราคม 2561 วาไดปฏิบัติงาน
ตามภารกิจตามปกติ
4.9.4 กลุมชวยอํานวยการและประสานราชการ
- นางพรชนก ปนรัศมี ผูอํานวยการกลุมชวยอํานวยการและประสานราชการ รายงาน
ผลการดําเนินงานของกลุมชวยอํานวยการและประสานราชการ ประจําเดือนมกราคม 2561 วาไดปฏิบัติงานตาม
ภารกิจตามปกติ
4.9.5 กลุมนิติการ
- นางเพ็ญศรี ภิริสมบูรณ ผูอํานวยการกลุมนิติการ รายงานผลการดําเนินงานของ
กลุมนิติการ ประจําเดือนมกราคม 2561 วาไดปฏิบัติงานตามภารกิจตามปกติ
4.9.6 กลุมสื่อสารและอาคารสถานที่
- นายสุรศักดิ์ คําแท หัวหนากลุมสื่อสารและอาคารสถานที่ รายงานผลการดําเนินงาน
ของกลุมสื่อสารและอาคารสถานที่ ประจําเดือนมกราคม 2561 วาไดปฏิบัติงานตามภารกิจตามปกติ
4.9.7 กลุมโสตทัศนูปกรณ
- ผูแทนกลุมโสตทัศนูปกรณ รายงานผลการดําเนินงานของกลุมโสตทัศนูปกรณ
ประจําเดือนมกราคม 2561 วาไดปฏิบัติงานตามภารกิจตามปกติ
มติที่ประชุม
รับทราบ
วาระที่ 5

เรื่องเสนอใหที่ประชุมพิจารณา
-ไมมี-

วาระที่ 6

เรื่องอื่น ๆ (ถามี)
-ไมมี-

เลิกประชุม

เวลา 16.30 น.

ลงชื่อ...........................................
(นางกาญจนา เดชะคุปต)
เจาพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
ผูจดรายงานการประชุม

ลงชื่อ............................................
(นายไตรรัตน ดีสุน)
หัวหนาฝายสารบรรณ
ผูตรวจรายงานการประชุม

