
รายงานการประชุมสํานักงานเลขานุการกรม 
ครั้งท่ี 5/2560 

วันจันทรท่ี 24 กรกฎาคม 2560 เวลา 13.30 น. 
ณ หองประชุมศูนยปฏิบัติการ กรมสงเสริมการเกษตร ช้ัน 2 อาคาร 1 

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

ผูมาประชุม 

1. นายทวีพงศ สุวรรณโร เลขานุการกรม          ประธาน 
2. นางสาวพรทิพย เริงธรรม หัวหนาฝายสารบรรณ 
3. นางพรชนก ปนรัศมี ผูอํานวยการกลุมชวยอํานวยการฯ  
4. นายสุรศักดิ์ คําแท   หัวหนากลุมสื่อสารและอาคารสถานท่ี 
5. นางสาวสุกัญญา พัวพันธ  ผูอํานวยการศูนยวิทยบริการเพ่ือสงเสริมฯ 
6. นางสาวสุวรรณา ศรีเมย เจาพนักงานธุรการชํานาญงาน 
7. นางสาวสุจิรา กิจเจริญ นักวิชาการสงเสริมการเกษตรชํานาญการพิเศษ 
8. นายมานิตย ลาเกลี้ยง นักวิชาการเผยแพรชํานาญการ 
9. นายเฟองเฉลย สมัยเทอดศักดิ์ นักจัดการงานท่ัวไปชํานาญการ 
10.  นางสาวสุภลักษณ โนภาส  เจาพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 
11.  นายพรอมพันธุ กลิ่นจันทร พนักงานพิมพ ระดับ 3    
12.  นางนันทพร เพียรพิจารณชน พนกังานธุรการ ระดับ 1 
13.  นางสาววิภาดา เจนจบ เจาหนาท่ีบริหารงานท่ัวไป 
14.  นางสาวดวงใจ เชยชม นิติกร 
15.  นางสาวนาตยา สวัสดี นิติกร 

ผูไมมาประชุม  

               1. นางรจุิพร จารุพงศ  ผูอํานวยการกลุมเผยแพรฯ     ติดราชการ 
               2. นางเพ็ญศรี ภิริสมบูรณ ผูอํานวยการกลุมนิติการ    ติดราชการ 

เริ่มประชุมเวลา  13.30 น.  

วาระท่ี 1 เรื่องท่ีประธานแจงใหท่ีประชุมทราบ  
                 ประธานกลาวเปดการประชุม และมีเรื่องท่ีแจงใหท่ีประชุมทราบ ดังนี้ 
     1. กรมสงเสริมการเกษตรกําหนดจัดงานพิธีทําบุญตักบาตรขาวสารอาหารแหง พระสงฆ 
จํานวน 66 รูป เพ่ือถวายเปนพระราชกุศล เฉลิมพระเกียรติพระเด็จพระเจาอยูหัว มหาชิราลงกรณ             
บดินทรเทพยวรางกูร ในวันท่ี 24 กรกฎาคม 2560 เวลา 07.09 น. ณ อาคาร 1 กรมสงเสริมการเกษตร  
  2. กระทรวงเกษตรและสหกรณกําหนดจัดงาน “เกษตรไทยกาวหนา ภายใตรมพระบารมี” ในวันท่ี 
16 - 20 สิงหาคม 2560 ณ สวนลุมพินี  กรุงเทพมหานคร  โดยกรมสงเสริมการเกษตรเปนเจาภาพหลักในการ        
จัดงานในครั้งนี้ และจะมีพิธีเปด ในวันท่ี 16 สิงหาคม 2560 โดยนายกรัฐมนตรีเปนประธานในพิธีเปด ท้ังนี้ 
สํานักงานเลขานุการกรมไดเปนคณะทํางานประชาสัมพันธของงานดังกลาว โดยดําเนินงานการประชาสัมพันธชวง
กอนการจัดงาน และในระหวางของการจัดงานครั้งนี้         
 
 

      
     3. กรมสง... 
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  3. กรมสงเสริมการเกษตรดําเนินการจัดงานคลินิกเกษตรเคลื่อนท่ี เพ่ือเฉลิมพระเกียติสมเด็จ           
พระเจาอยูหัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรากูร ในวันท่ี 27 กรกฎาคม 2560 ณ ศพก.อําเภอหนองมวง               
จังหวัดลพบุรี     
  4. กรมสงเสริมการเกษตร ไดดําเนินงานโครงการ 9101 ตามรอยเทาพอ กรมฯไดใหนโยบาย
ใหหนวยงานดําเนินการกําชับเจาหนาท่ีเรงรัดโครงการเบิกจายใหเปนตามระเบียบของสํานักงบประมาณใหทัน
ตามระยะเวลาท่ีกําหนด 
มติท่ีประชุม รับทราบ  

วาระท่ี 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งท่ี 3/2560 เม่ือวันท่ี 27 เมษายน 2560  
มติท่ีประชุม รับทราบและรับรองรายงานการประชุม  

วาระท่ี 3 เรื่องสืบเนื่อง 
  -ไมมี-  

วาระท่ี 4 เรื่องท่ีเสนอใหท่ีประชุมทราบ  

  4.1 การควบคุมภายในและการบริหารความเส่ียง 
        - นางสาวสุวรรณา ศรีเมย รายงานการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง         
ของสํานักงานเลขานุการกรมวา สํานักงานเลขานุการกรม ไดดําเนินการจัดสงรายางานผลการติดตามการปฏิบัติงาน
ตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน (แบบติดตาม ปย.2) รอบ 6 เดือน สงเม่ือวันท่ี 31 มีนาคม 2560 
กําหนดสง วันท่ี 7 เมษายน 2560 รอบ 9 เดือน สงเม่ือวันท่ี 7 กรกฎาคม 2560 กําหนดสง วันท่ี 7             
กรกฎาคม 2560   
มติท่ีประชุม รับทราบ 

  4.2 รายงานการเงิน (การใชจายเงิน) การจัดซ้ือ/จัดจาง 
        - นางสาววิภาดา เจนจบ รายงานการเงิน และการใชจายเงินงบประมาณของสํานักงาน
เลขานุการกรม ปงบประมาณ 2560 ตัดยอด ณ วันท่ี 24 กรกฎาคม 2560 ดังนี้  

         1. แผนงาน : พ้ืนฐานการสรางความสามารถในการ  ไดรับ  19,217,309.65    บาท        
                                           แขงขันของประเทศ (งบดําเนินงาน)   ใชไป  15,533,227.94     บาท  
                                                                                         คงเหลือ  466,777.51      บาท 
                         2. กิจกรรม  การพัฒนาเกษตรกร                        ไดรับ   3,494,520.00     บาท 
                                   ใชไป   1,095,168.52     บาท 

                                 คงเหลือ 1,875,091.48   บาท 
        3. แผนงาน : ยุทธศาสตรพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน     ไดรับ      567,000.00    บาท  
                                 และเสริมสรางความเขมแข็งของเกษตร          ใชไป      375,202.43     บาท 
                (คาวัสดุ+คาซอมแซม )                   คงเหลือ   191,797.57    บาท 
               4. แผนงาน: ยุทธศาสตรพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน       ไดรับ      1,900,000.00  บาท                                                             
                                        คาจางเหมาผลิตและเผยแพร                ใชไป      1,752,900.00  บาท
                                                        คงเหลือ     147,100.00   บาท  
                        5. แผนงาน: ยุทธศาสตรพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืนฯ     ไดรับ    1,140,000.00    บาท  
                                         งานประชาสัมพันธแปลงใหญ              ใชไป      480,000.00      บาท  
                                                              คงเหลือ   660,000.00     บาท 

6. แผนงาน.. 
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                       6. แผนงาน: พัฒนาบุคลากรภาครัฐ                         ไดรับ    4,404,089.00   บาท 
                                                                                           ใชไป   3,275,279.46    บาท 
                                                          คงเหลือ 1,128,809.54   บาท        
มติท่ีประชุม รับทราบ 

  4.3 ตัวช้ีวัดตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของหนวยงาน 
       - นางสาวสุวรรณา  ศรีเมย ไดรายงานตัวชี้วัดตามคํารับรองการปฏิบัติราชการวาตัวชี้วัด 
การดําเนินงานตามคํารับรองการปฏิบัติงานของสํานักงานเลขานุการกรม ดังนี้ 
                        กิจกรรมตัวช้ีวัดท่ี 2  งานตามภารกิจ (40 คะแนน)  
                                        2.1 การดําเนินการศึกษา วิจัย หรือผลงานวิชาการหรือเอกสาร คู มือ                       
ท่ีดําเนินงานในปงบประมาณ 2560  จํานวน 5 คะแนน  หัวขอ กฎหมาย ระเบียบ และข้ันตอนในการใชท่ีดิน
ของกรมสงเสเริมการเกษตร ผูรับผิดชอบ กลุมนิติการ  
                             2.2 การดําเนินการเผยแพรและประชาสัมพันธของหนวยงาน จํานวน                  
5 คะแนน หอขอ การเผยแพรและประชาสัมพันธผานสื่อตาง ๆ จํานวน 5 ขาว /เดือน ผูรับผิดชอบ กลุมเผยแพร
และประชาสัมพันธ  
                                              2.3 การดําเนินงานตามภารกิจพ้ืนฐาน/งานประจํา จํานวน 20 คะแนน  
                                                     2.3.1 ความพึงพอใจของผูรับบริการ ณ ศูนยบริการรวมกรมสงเสริม
การเกษตร จํานวน 10 คะแนน ผูรับผิดชอบ ศูนยบริการเพ่ือสงเสริมการเกษตร  
                                                     2.3.2 การกํากับดูแลตัวชี้วัดของเกษตรจังหวัดการประชาสัมพันธ 
จํานวน 10 คะแนน ผูรับผิดชอบ กลุมเผยแพรและประชาสัมพันธ 
                   กิจกรรมตัวช้ีวัดท่ี 3 งานตามท่ีไดรับมอบหมาย  จํานวน 5 คะแนน 
                                                   -หัวขอ การจัดงานพิธีบําเพ็ญกุศล และพิธีทําบุญตักบาตรเพ่ือถวายเปน
พระราชกุศลของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ผูรับผิดชอบ ฝายสารบรรณ 
                            กิจกรรมตัวช้ีวัดท่ี 5 งานการพัฒนาองคกร  
                                                      5.1 การรับฟงขอคิดเหน็และขอรองเรียนของ กอง/สํานัก/สสก.  
จํานวน 6 คะแนน ผูรับผิดชอบ กลุมชวยอํานวยการและประสานราชการ   
                                                      5 .3 การดําเนินการจัดการความรู จํานวน 6 คะแนน ผูรับผิดชอบ 
ศูนยวิทยบริการเพ่ือสงเสริมการเกษตร  
                                                      5.4 การสื่อสารทําความเขาใจในหนวยงาน จํานวน 6 คะแนน 
ผูรับผิดชอบ ฝายสารบรรณ 
                   4.5 การดําเนินการตามมาตรฐานการปฏิบัติงาน จํานวน 6 คะแนน 
ผูรับผิดชอบ กลุมชวยอํานวยการและประสานงานราชการ  
มติท่ีประชุม รับทราบ  

  4.4 การจัดการความรูภายในหนวยงาน (KM)  
       - นางสาวสุกัญญา พัวพันธ ผูอํานวยการศูนยวิทยบริการเพ่ือสงเสริมการเกษตร รายงาน
การจัดการความรูของสํานักงานเลขานุการกรมวา ขณะนี้ไดดําเนินการถอดองคความรูของเลขานุการกรม และ
ถายทอดองคความรูลงในเว็บไซตตอไป  
 มติท่ีประชุม รับทราบ 
 

4.5 การพัฒนา... 
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  4.5 การพัฒนาบุคลากรภายในหนวยงาน (HR) 
        - นางนันทพร เพียรพิจารณชน รายงานการฝกอบรมของสํานักงานเลขานุการกรมวา  
สํานักงานเลขานุการกรม ไดสงเจาหนาท่ีเขารวมฝกอบรม ดังนี้ 
   1.นางสาววิรังรอง มณีภัคนนท ศูนยวิทยบริการเพ่ือสงเสริมการเกษตร เขารับฝกอบรม 
หลักสูตร Smat office รุนท่ี 17 ระหวางวันท่ี 25 - 26 เมษายน 2560 ณ สถาบันเกษตราธิการ ในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
บางเขน กรุงเทพมหานคร 
                    2. นางสาวศุภวรรณ สมบุตร กลุมเผยแพรและประชาสัมพันธ เขารับฝกอบรม หลักสูตร 
Smat office รุนท่ี 18 ระหวางวันท่ี 27 - 28 เมษายน 2560 ณ สถาบันเกษตราธิการ ในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
บางเขน กรุงเทพมหานคร 
                                  3. นางสาวธนาภา ชูกาว กลุมชวยอํานวยการและประสานราชการ  เขารับฝกอบรบ หลักสูตร 
Smat office รุนท่ี 24 ระหวางวันท่ี 27 - 28 มิถุนายน 2560 ณ สถาบันเกษตราธิการ ในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
บางเขน กรุงเทพมหานคร 
   4. นางสาวจุฬาลักษ มลิวัลย  กลุมนิติการ เขารับฝกอบรม หลักสูตรการรางกฎหมาย
การใหความเห็นทางกฎหมายและการดําเนินคดีปกครอง ระหวางวันท่ี 15 พฤษภาคม  - 27 กรกฎาคม 2560                
ณ โรงแรม เอสดี อเวนิว ถนนบรมราชนนี  เขตบางพลัด กรงุเทพมหานคร  
              5. นางสาวสุภลักษณ  โนภาส ฝายสารบรรณ  เขารับฝกอบรม หลักสูตรการเปน 
ขาราชการท่ีดี ระหวางวันท่ี 7 – 21 พฤษภาคม 2560 ณ จังหวัดนครนายก  
                                  6. นางพีรพร เกตุฉันท จกลุมชวยอํานวยการและประสานราชการ เขารับฝกอบรม   
เรื่องรองเรียน ระหวางวันท่ี 20 – 21 กรกฎาคม 2560  ณ อําเภอปากชอง จังหวัดนครราชสีมา  
มติท่ีประชุม รับทราบ 

     4.6 มาตรการประหยัดพลังงาน  
              - นายสุรศักดิ์ คําแท หัวหนากลุมสื่อสารและอาคารสถานท่ี คณะทํางานมาตรการประหยัด
พลังงานรายงานวา การเปลี่ยนเครื่องปรับอากาศใหมเพ่ือทดแทนเครื่องปรับอากาศเกา ของกรมพลังงานทดแทน  
และอนุรักษพลังงาน (พพ.) กรมสงเสริมการเกษตรไดรับการสนับสนุนติดตั้งเครื่องปรับอากาศใหม จํานวน 247 เครื่อง  
ติดตั้งไปแลว จํานวน 240 เครื่อง ยังคงเหลืออีก จํานวน 7 เครื่อง กรมพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน 
(พพ.) แจงวาไดผูรับเหมาเขามาดําเนินการติดตั้งเครื่องปรับอากาศ จํานวน 7 เครื่อง ตอไป 
มติท่ีประชุม รับทราบ 

          4.7 รายงานการพัฒนาเว็บไซตของสํานักงานเลขานุการกรม 
         - นายพรอมพันธุ กลิ่นจันทร คณะทํางานเว็บไซตของสํานักงานเลขานุการกรมรายงานวา           
มีการปรับปรุงเวบ็ไซต หัวขอหนังสือเวียน จํานวน 1 เรื่อง และคําสั่ง จํานวน 1 เรื่อง 
มติท่ีประชุม รับทราบ 

  4.8 ขาวสารการดําเนินงานสหกรณออมทรัพยกรมสงเสริมการเกษตร จํากัด   
        - นายสุรศักดิ์  คําแท  ผูแทนสมาชิกสหกรณออมทรัพยกรมสงเสริมการเกษตร จํากัด 
รายงานวาสหกรณออมทรัพยฯ ไดจัดสรรทุนการศึกษาของสมาชิกของบุตร จํานวน 2 ประเภท ไดแก                
ทุนสงเสริมการศึกษาและทุนเรียนดีสมาชิกขอรับทุนการศึกษาบุตรได ตั้งแต วันท่ี 1 - 31 สิงหาคม 2560 
มติท่ีประชุม รับทราบ    
 
 

4.9 รายงาน... 
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  4.9 รายงานผลการดําเนินงานของกลุม / ฝาย 
               4.9.1 ฝายสารบรรณ 
     - หัวหนาฝายสารบรรณ รายงานผลการดําเนินงานของฝายสารบรรณ ประจําเดือน  
กรกฎาคม 2560 วา ไดปฏิบัติงานตามภารกิจและงานท่ีไดรับมอบหมายตางๆ เปนปกติ 

        4.9.2 กลุมเผยแพรและประชาสัมพันธ  
      - นางสาวสุจิรา กิจเจริญ กลุมเผยแพรและประชาสัมพันธ รายงานผลการ
ดําเนินงานประจาํเดือน กรกฎาคม 2560 ดังนี้  

                         1. ติดตามทําขาวผูบริการ อธิบดี/รองอธิบดี  จํานวน 9 ครั้ง 
                                          2. เผยแพรขาวสาร จํานวน 1,340 ขาว ประเด็นเผยแพร ไดแก การสงเสริม
เกษตรรูปแบบแปลงใหญ  งานเกษตรกาวหนา ภายใตรมพระบารมี งานชุมนุมยุวเกษตรกรและท่ีปรึกษา          
ยุวเกษตร ประจําป 2560  โครงการ 9101 ตามรอยพอ โครงการปองกันกํากัดศัตรูมะพราว (หนอนหัวดํา) 
งานสีสันพรรณไม เทิดไทพระบรมราชินีนาถ ครั้งท่ี 11                 
                                    3. เผยแพรกิจกรรมดานการเกษตร กรมสงเสริมการเกษตร ผานสื่อมวลชน              
ทางสื่อออนไลน Facebook Line กลุมตางๆ    
          4. ดําเนินการประชาสัมพันธขาวสารทาง Line PR กระทรวงเกษตรและสหกรณ 
Facebook : ประชาสัมพันธ กรมสงเสริมการเกษตร เว็บไซตกรมสงเสริมการเกษตร  
                                   5. จัดทําแผนประชาสัมพันธโครงการงานเกษตรกาวหนา ภายใตรมพระบารมี 
โครงการ 9101 ตามรอยเทาพอ และ 50 ป กรมสงเสริมการเกษตร  

      4.9.3 ศูนยวิทยบริการเพ่ือสงเสริมการเกษตร  
      - นางสาวสุกัญญา พัวพันธ ผูอํานวยการศูนยวิทยบริการเพ่ือสงเสริมการเกษตร รายงาน
ผลการดําเนินงานของศูนยวทิยบริการเพ่ือสงเสริมการเกษตร ประจําเดือนกรกฎาคม 2560 ใหบริการ ดังนี ้
                                       1. การบริการสือ่ เอกสารและสือ่ออนไลน 
                                           1.1 เอกสารและคําแนะนํา จาํนวน 25,746 เลม/แผน 
                                           1.2 การบริการขอมูล/องคความรูผานสื่อออนไลน ดังนี ้
                                                 - เวบ็ไซตศูนยบริการรวม         ผูใชบริการ จํานวน 18,59 ราย 
                                                 - เวบ็ไซตศูนยวิทยบริการฯ       ผูใชบริการ จํานวน 2,060 ราย 
                                                 - Faedbook ศูนยวิทยบริการฯ ผูใชบริการ จาํนวน 27,976 ราย 
                                                 - Youtube ศูนยวิทยบรกิาร ฯ   ผูใชบริการ จํานวน 45,453 ครั้ง 
      2. การพัฒนาการเผยแพรและการใหบริการสื่อวารสาร/ขาวท่ัวไป/เอกสาร
แนะนํา/แผนพับ  
                                      3. การใหบริการหองสมุด ชัน้ 5 อาคารสงเสริมการเกษตรเบญจสิริกิติ์ และหองสมุด
อิเล็กทรอนิกส จํานวนผูใชบริการ 2,891 ครั้ง 
                                      4. การจัดรายการวิทยกุระจายเสียงเพ่ือการเกษตร AM 1386  ทุกสปัดาห 
ออกอากาศทุกวนัพฤหัสบดี เวลา 05.30 – 05.55 น.  

      4.9.4 กลุมชวยอํานวยการและประสานราชการ  
      - ผูอํานวยการกลุมชวยอํานวยการและประสานราชการ รายงานผลการดําเนินงาน
ของกลุมชวยอํานวยการและประสานราชการ ประจําเดือน กรกฎาคม 2560 ไดปฏิบัติงานตามภารกิจเปนปกติ 
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                          4.9.5 กลุมนิติการ  
               - ผูอํานวยการกลุมนิติการ รายงานผลการดําเนินงานของกลุมนิติการ ประจําเดือน
กรกฎาคม 2560 วาปฏิบัติตามภารกิจประจํา   

              4.9.6 กลุมส่ือสารและอาคารสถานท่ี  
              - หัวหนากลุมสื่อสารและอาคารสถานท่ี ไดรายงานผลการดําเนินงานของ        
กลุมสื่อสารและอาคารสถานท่ีประจําเดือนกรกฎาคม 2560 ปฏิบัติงานตามปกติ                            
มติท่ีประชุม  รับทราบ  

วาระท่ี 5 เรื่องเสนอใหท่ีประชุมพิจารณา 

                    -ประธานขอให กลุม/ฝาย เสนอสถานท่ีจะจัดสัมมนาสํานักงานเลขานุการกรม และนํามา
เสนอในท่ีประชุมครั้งตอไป และมอบหมายฝายสารบรรณเปนแกนหลักการจัดสัมมนาสํานักงานเลขานุการกรม 
มติท่ีประชุม รับทราบ 

วาระท่ี 6 เรื่องอ่ืน ๆ (ถามี) 

                    -ไมมี- 

เลิกประชุม 16.00 น.   

 

 

 

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

 
 
 
 
 

            ลงชื่อ...........................................       ลงชื่อ............................................ 
               (นายพรอมพันธุ กลิ่นจันทร)            (นางสาวพรทิพย  เริงธรรม) 
                 พนักงานพิมพ ระดับ 3                                        หัวหนาฝายสารบรรณ  
                 ผูจดรายงานการประชุม                                     ผูตรวจรายงานการประชุม 
 


