
รายงานการประชุมสํานักงานเลขานุการกรม 
ครั้งท่ี 6/2560 

วันศุกรท่ี 18 สิงหาคม 2560 เวลา 13.00 น. 
ณ หองประชุม 5 ช้ัน 5 อาคาร 1 

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

ผูมาประชุม 

1. นายทวีพงศ สุวรรณโร เลขานุการกรม          ประธาน 
2. นางสาวพรทิพย เริงธรรม หัวหนาฝายสารบรรณ 
3. นางเพ็ญศรี ภิริสมบูรณ ผูอํานวยการกลุมนิติการ 
4. นายสุรศักดิ์ คําแท   หัวหนากลุมสื่อสารและอาคารสถานท่ี 
5. นางสาวสุกัญญา พัวพันธ  ผูอํานวยการศูนยวิทยบริการเพ่ือสงเสริมฯ 
6. นางสาวสุวรรณา ศรีเมย เจาพนักงานธุรการชํานาญงาน 
7. นายเฟองเฉลย สมัยเทอดศักดิ์ นักจัดการงานท่ัวไปชํานาญการ 
8.  นางสาวสุภลักษณ โนภาส  เจาพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 
9.  นายพรอมพันธุ กลิ่นจันทร พนักงานพิมพ ระดับ 3    
10.  นางนันทพร เพียรพิจารณชน พนกังานธุรการ ระดับ 1 
11.  นางสาววิภาดา เจนจบ เจาหนาท่ีบริหารงานท่ัวไป 
12.   นางสาวนวพร วงษสุวรรณ เจาพนักงานธุรการ 

ผูไมมาประชุม  

               1. นางรจุิพร จารุพงศ  ผูอํานวยการกลุมเผยแพรฯ     ติดราชการ 
                2. นางพรชนก ปนรัศมี ผูอํานวยการกลุมชวยอํานวยการฯ        ติดราชการ 

เริ่มประชุมเวลา  13.30 น.  

วาระท่ี 1 เรื่องท่ีประธานแจงใหท่ีประชุมทราบ  
                 ประธานกลาวเปดการประชุม และมีเรื่องท่ีแจงใหท่ีประชุมทราบ ดังนี้ 
                 1. การดูแลอาคารและสถานท่ีขอใหกลุมสื่อสารและอาคารสถานท่ีดําเนินการตัดตนไมใหญ 
 ซ่ึงอยูในชวงฤดูฝนและอาจจะมีฝนตกลมแรงทําใหตนไมหักโคนทับทรัพยสินของทางราชการเสียหายได  
                  2. การจัดงาน “เกษตรไทยกาวหนา ภายใตรมพระบารมี” ในวันท่ี 16 - 20 สิงหาคม 2560           
ณ สวนลุมพินี  กรุงเทพมหานคร  โดยกรมสงเสริมการเกษตรเปนเจาภาพหลักในการจัดงานครั้งนี้ ในสวนสํานักงาน
เลขานุการกรมขอขอบคุณเจาหนาท่ีทุกคนไดมีสวนรวมในการจัดงานดังกลาว สําเร็จลุลวงเปนอยางดี        

มติท่ีประชุม รับทราบ  

วาระท่ี 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งท่ี 5/2560 เม่ือวันท่ี 24 กรกฎาคม 2560  
มติท่ีประชุม รับทราบและรับรองรายงานการประชุม  

วาระท่ี 3 เรื่องสืบเนื่อง 
  -ไมมี-  
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วาระท่ี 4 เรื่องท่ีเสนอใหท่ีประชุมทราบ  

  4.1 การควบคุมภายในและการบรหิารความเส่ียง 
        - 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 18 สิงหาคม 2560 ดังนี้  

         1. แผนงาน : พ้ืนฐานการสรางความสามารถในการ ไดรับ  19,453,222.88    บาท        
                                           แขงขันของประเทศ (งบดําเนินงาน)  ใชไป  16,262,580.63    บาท  
                                                                                       คงเหลือ 169,723.81      บาท 
                         2. กิจกรรม  การพัฒนาเกษตรกร              ไดรับ   3,494,520.00     บาท 
                           ใชไป   1,426,995.73     บาท 

                  คงเหลือ   12,133.27      บาท 
        3. แผนงาน : ยุทธศาสตรพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน ไดรับ      636,925.90    บาท  
                                 และเสริมสรางความเขมแข็งของเกษตร    ใชไป      631,257.33     บาท 
                (คาวัสดุ+คาซอมแซม )          คงเหลือ   5,668.57        บาท 
               4. แผนงาน: ยุทธศาสตรพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน  ไดรับ   3,880,000.00     บาท                                                             
                                        คาจางเหมาผลิตและเผยแพร        ใชไป               -             บาท
                                                        คงเหลือ   677,100.00    บาท  
                        5. แผนงาน: ยุทธศาสตรพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืนฯ ไดรับ      1,140,000       บาท  
                                         งานประชาสัมพันธแปลงใหญ              ใชไป       1,140,000       บาท  
                                                      คงเหลือ         -               บาท 

                        6. แผนงาน: พัฒนาบุคลากรภาครัฐ                        ไดรับ    1,140,000.00    บาท 
                                                                                           ใชไป    1,140,000.00   บาท 
                                                          คงเหลือ         -               บาท        
มติท่ีประชุม รับทราบ 

  4.3 ตัวช้ีวัดตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของหนวยงาน 
       - นางสาวสุวรรณา  ศรีเมย ไดรายงานตัวชี้วัดตามคํารับรองการปฏิบัติราชการวาตัวชี้วัด 
การดําเนินงานตามคํารับรองการปฏิบัติงานของสํานักงานเลขานุการกรม                          
มติท่ีประชุม รับทราบ  
 
 

                4.4  การจัดการ... 
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  4.4 การจัดการความรูภายในหนวยงาน (KM)  
       - นางสาวสุกัญญา พัวพันธ ผูอํานวยการศูนยวิทยบริการเพ่ือสงเสริมการเกษตร รายงาน
การจัดการความรูของสํานักงานเลขานุการกรมวา ขณะนี้ไดดําเนินการถอดองคความรูของเลขานุการกรม   
และถายทอดองคความรูลงในเว็บไซตตอไป  

 มติท่ีประชุม รับทราบ 

  4.5 การพัฒนาบุคลากรภายในหนวยงาน (HR) 
        - นางนันทพร เพียรพิจารณชน รายงานการฝกอบรมของสํานักงานเลขานุการกรมวา  
สํานักงานเลขานุการกรม ไดสง นางสาวจุฬาลักษณ  มลิวัลย กลุมนิติการ เขารบัฝกอบรม เรื่อง หลักปฏิบัติราชการ
เก่ียวกับการจัดซ้ือจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ ในวันท่ี 7 สิงหาคม 2560 ณ โรงแรมเซ็นทรา ศูนยราชการ
เฉลิมพระเกียรต ิ80 พรรษา ถนนแจงวัฒนะ  เขตหลักสี่ กรุงเทมหานคร  

มติท่ีประชุม รับทราบ 

     4.6 มาตรการประหยัดพลังงาน  
              - นายสุรศักดิ์ คําแท หัวหนากลุมสื่อสารและอาคารสถานท่ี คณะทํางานมาตรการประหยัด
พลังงานรายงานวา กรมพลังงานทดแทน และอนุรักษพลังงาน (พพ.)  ไดเขามาตรวจสอบการติดตั้งเครื่องปรบัอากาศ 
จํานวน  240 เครื่อง โดยมีผูแทน (พพ.) เขามาตรวจสอบการติดตั้งเครื่องปรับอากาศของผูรับเหมาติดตั้งของกรมสงเสริม
การเกษตรของแตละอาคาร  

มติท่ีประชุม รับทราบ 

          4.7 รายงานการพัฒนาเว็บไซตของสํานักงานเลขานุการกรม 
         - นายพรอมพันธุ กลิ่นจันทร คณะทํางานเว็บไซตของสํานักงานเลขานุการกรมรายงานวา           
ขณะนี้อยูระหวางการยายฐานขอมูลทางเว็บไซด   

มติท่ีประชุม รับทราบ 

  4.8 ขาวสารการดําเนินงานสหกรณออมทรัพยกรมสงเสริมการเกษตร จํากัด   
        - นายสุรศักดิ์  คําแท  ผูแทนสมาชิกสหกรณออมทรัพยกรมสงเสริมการเกษตร จํากัด 
รายงานวาสหกรณออมทรัพยฯ  สหกรณออมทรัพยฯ เปดใหบริการกับสมาชิก การแจงขาวสารสหกรณออม
ทรัพยและขอมูลสวนบุคคลระบบมือถือทางแอพพิเคชั่น  Doae Save และใหสมาชิกลุนรางวัลสําหรับผูเขาใช
ระบบมากท่ีสุด จํานวน 10 รางวัล/เดือน รางวัลละ 200 บาท  

มติท่ีประชุม รับทราบ    

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

        4.9.2 กลุมเผยแพรและประชาสัมพันธ  
      - นางสาวสุจิรา  กิจเจริญ  นักวิชาการเผยแพรชํานาญการพิเศษ  กลุมเผยแพร

และประชาสัมพันธ รายงานผลการดําเนินงานประจําเดือน กรกฎาคม 2560 ไดปฏิบัติงาน มีดังนี้ 

                                    1.  ติดตามทําขาวผูบริหาร  อธิบดี/รองอธิบดี  จํานวน.......6........ครั้ง 

2. เผยแพร... 
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                           2.  เผยแพรขาวสารและประชาสัมพันธผลงานของกรมสงเสริมการเกษตร         

ผานสื่อมวลชน  จํานวน...1,97 1 ขาว  ไดแก  การสงเสริมการเกษตรรูปแบบแปลงใหญ งานเกษตรกาวหนา  

ภายใตรมพระบารมี  งานชุมนุมยุวเกษตรกรและท่ีปรึกษายุวเกษตรกร  ประจําป 2560 โครงการ 9101  

ตามรอยเทาพอ  โครงการปองกันกําจัดศัตรูมะพราว (หนอนหวัดํา) งานสีสันพรรณไม  เทิดไทพระบรมราชินีนาถ             

ครั้งท่ี 11 ฯลฯ 

                            3.  เผยแพรกิจกรรมดานการเกษตร  กรมสงเสริมการเกษตร  ผานสื่อมวลชน

ทางสื่อออนไลน Facebook  Line กลุมตางๆ 

                            4.  ดําเนินการประชาสัมพันธขาวสารทาง Line PR  กระทรวงเกษตรและ

สหกรณ  Facebook : ประชาสัมพันธ  กรมสงเสริมการเกษตร  เว็บไซตกรมสงเสริมการเกษตร 

                            5.  จัดทําแผนประชาสัมพันธโครงการงานเกษตรกาวหนา  ภายใตรมพระบารมี  

โครงการ 9101  ตามรอยเทาพอ  และ 50 ป กรมสงเสริมการเกษตร    

                4.9.3 ศูนยวิทยบริการเพ่ือสงเสริมการเกษตร  
      - นางสาวสุกัญญา พัวพันธ ผูอํานวยการศูนยวิทยบริการเพ่ือสงเสริมการเกษตร รายงานผล 
การดําเนินงานของศูนยวิทยบริการเพ่ือสงเสริมการเกษตร ประจําเดือนกรกฎาคม 2560 ไดปฏิบัติงานภารกิจตามปกติ 

      4.9.4 กลุมชวยอํานวยการและประสานราชการ  
      - ผูอํานวยการกลุมชวยอํานวยการและประสานราชการ รายงานผลการดําเนินงาน
ของกลุมชวยอํานวยการและประสานราชการ ประจําเดือน กรกฎาคม 2560 ไดปฏิบัติงานตามภารกิจเปนปกติ 

                          4.9.5 กลุมนิติการ  
               - ผูอํานวยการกลุมนิติการ รายงานผลการดําเนินงานของกลุมนิติการ ประจําเดือน
กรกฎาคม 2560 วาปฏิบัติตามภารกิจประจํา   

              4.9.6 กลุมส่ือสารและอาคารสถานท่ี  
              - หัวหนากลุมสื่อสารและอาคารสถานท่ี ไดรายงานผลการดําเนินงานของกลุมสื่อสาร
และอาคารสถานท่ีประจําเดือนกรกฎาคม 2560 ปฏิบัติงานตามปกติ                            

มติท่ีประชุม  รับทราบ  

วาระท่ี 5 เรื่องเสนอใหท่ีประชุมพิจารณา 

                    -ไมมี- 

วาระท่ี 6 เรื่องอ่ืน ๆ (ถามี) 

                    -ไมมี- 

เลิกประชุม 15.00 น.   
************************** 

 

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



 


