
รายงานการประชุมสํานักงานเลขานุการกรม 
ครั้งท่ี 7/2560 

วันพฤหัสบดีท่ี 31 สิงหาคม 2560 เวลา 13.00 น. 
ณ หองประชุม 5 ช้ัน 5 อาคาร 1 

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

ผูมาประชุม 
1. นายทวีพงศ สุวรรณโร เลขานุการกรม          ประธาน 
2. นางสาวพรทิพย เริงธรรม หัวหนาฝายสารบรรณ 
3. นายสุรศักดิ์ คําแท   หัวหนากลุมสื่อสารและอาคารสถานท่ี 
4. นางรจุิพร จารุพงศ ผูอํานวยการกลุมเผยแพรฯ   
5. นางสาวสุกัญญา พัวพันธ  ผูอํานวยการศูนยวิทยบริการเพ่ือสงเสริมฯ 
6. นางสาวสุวรรณา ศรีเมย เจาพนักงานธุรการชํานาญงาน 
7. นายปรัชวีร  พรหมสุข นายชางเทคนิคปฏิบัติงาน 
8. นางสาวสุภลักษณ โนภาส  เจาพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 
9. นายพรอมพันธุ กลิ่นจันทร พนักงานพิมพ ระดับ 3    
10.  นางนันทพร   เพียรพิจารณชน พนักงานธุรการ ระดับ 1 
11.  นายมานิต  ลาเกลี้ยง นักวิชาการเผยแพรชํานาญการ 
12.  นายเฟองเฉลย สมัยเทอดศักดิ์ นักจัดการงานท่ัวไปชํานาญการ 
13.  นางสาวนวพร วงษสุวรรณ เจาพนักงานธุรการ 
14.  นางสาวดวงใจ  เชยชม นิติกร  

ผูไมมาประชุม  

               1. นางพรชนก ปนรัศมี ผูอํานวยการกลุมชวยอํานวยการฯ        ติดราชการ 
                2. นางเพ็ญศรี ภิริสมบูรณ ผูอํานวยการกลุมนิติการ    ติดราชการ 

เริ่มประชุมเวลา  13.30 น.  

วาระท่ี 1 เรื่องท่ีประธานแจงใหท่ีประชุมทราบ  
                  ประธานกลาวเปดการประชุม และมีเรื่องท่ีแจงใหท่ีประชุมทราบ ดังนี้ 
                 1. กระทรวงเกษตรและสหกรณกําหนดจัดพิธีวางดอกไมจันทนในงานพิธีพระราชทานเพลิงพระบรมศพ
สมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในวันท่ี 26 ตุลาคม 2560 ณ หนาสํานักงานการปฏิรูปท่ีดินเพ่ือเกษตรกรรม 
ท้ังนี้ กรมสงเสริมการเกษตรไดรับมอบหมายใหจัดขาราชการเขารวมปฏิบัติงานพิธีวางดอกไมจันทนพิธีพระราชทาน
เพลิงพระบรมศพสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ จุดวางดอกไมจันทรสําหรับประชาชนท่ัวไป 
                2. กรมสงเสริมการเกษตรกําหนดจัดงานวันท่ีระลึกคลายวันสถาปนากรมสงเสริมการเกษตร 
ครบรอบ 50 ป ในวันท่ี 21 ตุลาคม 2560 เวลา 06.00 – 16.00 น. ณ กรมสงเสริมการเกษตร อาคาร 1 
                 3. สํานักงานเลขานุการกรมกําหนดการจัดสัมมนาเจาหนาท่ี ในวันท่ี 8-10 กันยายน 2560             
ณ ภูสักธาร รีสอรท  จังหวัดนครนายก และมอบหมายใหฝายสารบรรณเปนแกนหลักการจัดสัมมนาดังกลาวฯ  
มติท่ีประชุม รับทราบ  
 
 
 

วาระท่ี 2... 



- 2- 

วาระท่ี 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งท่ี  6/2560  เม่ือวันท่ี 24 กรกฎาคม 2560  
มติท่ีประชุม รับทราบและรับรองรายงานการประชุม  

วาระท่ี 3 เรื่องสืบเนื่อง 
  -ไมมี-  

วาระท่ี 4 เรื่องท่ีเสนอใหท่ีประชุมทราบ  
  4.1 การควบคุมภายในและการบริหารความเส่ียง 
       - นางสาวสุวรรณา  ศรีเมย รายงานการควบคุมภายในของสํานักงานเลขานุการกรมวาขณะนี้            
ไดจัดทํารายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในของงวดกอน (แบบติดตาม ปย.2)  
รอบ 6 เดือน และรอบ 9 เดือน  สงใหกลุมพัฒนาระบบบริหารเรยีบรอยแลว 
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    18,594,613.56  บาท  

                                                      คงเหลือ       58,323.01  บาท  
2. กิจกรรม : การพัฒนาเกษตรกร                                ไดรบั      3,494,520.00 บาท 

      ใชไป      1,906,984.73 บาท 
    คงเหลือ  1,063,275.27   บาท 
3. แผนงาน : ยุทธศาสตรพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน ไดรับ         658,657.90 บาท  

                                   และเสริมสรางความเขมแข็งของเกษตร ใชไป         654,569.33 บาท 
       (คาวัสดุ+คาซอมแซม ) คงเหลือ          4,088.57 บาท 
  4. แผนงาน : ยุทธศาสตรพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน ไดรับ      3,880,000.00 บาท                                                             
                                   คาจางเหมาผลิตและเผยแพร ใชไป       1,450,000.00  บาท    

   คงเหลือ      677,100.00    บาท  
  5. แผนงาน : ยุทธศาสตรพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืนฯ ไดรับ       1,140,000.00   บาท  
                                   งานประชาสัมพันธแปลงใหญ ใชไป       1,140,000.00   บาท  
     คงเหลือ         -               บาท 

 6. แผนงาน : พัฒนาบุคลากรภาครัฐ ไดรับ      4,404,089.00   บาท                   
                                  ใชไป       3,651,949.08   บาท 

                                                   คงเหลือ         -                บาท        
มติท่ีประชุม รับทราบ 

  4.3 ตัวช้ีวัดตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของหนวยงาน 
       - นางสาวสุวรรณา  ศรีเมย ไดรายงานตัวชี้วัดตามคํารับรองการปฏิบัติราชการวา  ขณะนี้            
ไดแจงกลุม/ฝาย รับทราบแลววา ตัวชี้วัดของแตละหัวขอเปนของกลุม/ฝาย ใด และจะตองดําเนินการจัดเตรียม 
 

                                  หลักฐาน... 
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หลักฐานประกอบการพิจารณาในรอบ 2 ปงบประมาณ 2560 สงฝายสารบรรณ  ภายในวันท่ี 4  กันยายน 2560   
เพ่ือจะไดรวบรวมสงกองการเจาหนาท่ี  ภายในวันท่ี 8 กันยายน 2560 ตอไป              
มติท่ีประชุม รับทราบ  

  4.4 การจัดการความรูภายในหนวยงาน (KM)  
        - นางสาวสุกัญญา พัวพันธ ผูอํานวยการศูนยวิทยบริการเพ่ือสงเสริมการเกษตร รายงานการ
จัดการความรูของสํานักงานเลขานุการกรมวา ขณะนี้ไดดําเนินการถอดองคความรูของเลขานุการกรม  และจะ
ดําเนินการถายทอดองคความรูลงในเว็บไซตของสํานักงานเลขานุการกรม เพ่ือใหเปนไปตามแผนท่ีกรมสงเสริม
การเกษตรกําหนดตอไป  
มติท่ีประชุม รับทราบ 

  4.5 การพัฒนาบุคลากรภายในหนวยงาน (HR) 
        - นางนันทพร เพียรพิจารณชน รายงานการฝกอบรมของสํานักงานเลขานุการกรมวา  ไดสง 
นางสาวจุฬาลักษณ   มลิวัลย  กลุมนิติการ เขารับฝกอบรม เรื่อง การประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมายใหสอดคลอง 
กับบทบัญญัติมาตรา 77  และมาตรา 258  ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย เม่ือวันท่ี 30 สิงหาคม 2560           
ณ โรงแรมเดอะ เบอรเคลีย  ประตูน้ํา  กรุงเทพฯ 
มติท่ีประชุม รับทราบ 

     4.6 มาตรการประหยัดพลังงาน  
               - นายสุรศักดิ์  คําแท หัวหนากลุมสื่อสารและอาคารสถานท่ี คณะทํางานมาตรการประหยัด 
พลังงานรายงานวา กรมพลังงานทดแทน และอนุรักษพลังงาน (พพ.)  ไดเขามาตรวจสอบและถายภาพการติดตั้ง
เครื่องปรบัอากาศในโครงการสงเสรมิการปรับเปลี่ยนเครื่องปรับอากาศชนิด  Variable Speeds/Inverter  ทดแทนของเดิม 
ในอาคารควบคุมภาครัฐ  จํานวน  247  เครื่อง  และยังไมไดติดตั้งจํานวน  7  เครื่อง  
มติท่ีประชุม รับทราบ 

          4.7 รายงานการพัฒนาเว็บไซตของสํานักงานเลขานุการกรม 
       - นายปรัชวีร  พรหมสุข คณะทํางานเว็บไซตของสํานักงานเลขานุการกรมรายงานวามีการ 
ปรับปรุงประมวลภาพเวบ็ไซดสํานักงานเลขานุการกรมเปนปจจุบันแลว และมีการเพ่ิมเติมคูมือจัดประชุมผูบริหารกรม  
โดยกลุมชวยอํานวยการและประสานราชการ  ซ่ึงเว็บไซดดังกลาวยังไมไดอานฐานขอมูล  ซ่ึงขณะนี้อยูระหวางดําเนินการ   
มติท่ีประชุม รับทราบ 

  4.8 ขาวสารการดําเนินงานสหกรณออมทรัพยกรมสงเสริมการเกษตร จํากัด   
       - นายสุรศักดิ์  คําแท  ผูแทนสมาชิกสหกรณออมทรัพยกรมสงเสริมการเกษตร จํากัด รายงานวา
สหกรณออมทรัพยกรมสงเสริมการเกษตรไดแบงทุนการศึกษาออกเปน 2 ประเภทไดแก ทุนเรียนดี และทุนสงเสริม
การศึกษา ซ่ึงสํานักงานเลขานุการกรมไดสงสมาชิกขอรับทุนจํานวน 3 ทุน 
มติท่ีประชุม รับทราบ    

  4.9 รายงานผลการดําเนินงานของกลุม / ฝาย 
               4.9.1 ฝายสารบรรณ 
     - หัวหนาฝายสารบรรณ รายงานผลการดําเนินงานของฝายสารบรรณ  ประจําเดือน  
สิงหาคม 2560 วา ไดปฏิบัติงานตามภารกิจและงานท่ีไดรับมอบหมายตางๆ เปนปกติ  
 
                   4.9.2 กลุมเผยแพร... 
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       4.9.2 กลุมเผยแพรและประชาสัมพันธ  
      - นางสาวสุจิรา กิจเจริญ กลุมเผยแพรและประชาสัมพันธ รายงานผลการดําเนินงาน
ประจําเดือนสิงหาคม  2560 ไดปฏิบัติงานภารกิจตามปกติ  

                4.9.3 ศูนยวิทยบริการเพ่ือสงเสริมการเกษตร  
       - นางสาวสุกัญญา พัวพันธ ผูอํานวยการศูนยวิทยบริการเพ่ือสงเสริมการเกษตร รายงานผล    
การดําเนินงานของศูนยวิทยบริการเพ่ือสงเสริมการเกษตร  ประจําเดือนสิงหาคม 2560 ไดปฏบิัติงานภารกิจตามปกต ิ

      4.9.4 กลุมชวยอํานวยการและประสานราชการ  
     - ผูอํานวยการกลุมชวยอํานวยการและประสานราชการ รายงานผลการดําเนินงาน
ของกลุมชวยอํานวยการและประสานราชการ ประจําเดือนสิงหาคม 2560 ไดปฏิบัติงานตามภารกิจเปนปกต ิ

                          4.9.5 กลุมนิติการ  
             - นางสาวดวงใจ  เชยชม  นิติกร  รายงานผลการดําเนินงานของกลุมนิติการ 
ประจําเดือนสิงหาคม 2560 วาปฏิบัติตามภารกิจปกติ   

              4.9.6 กลุมส่ือสารและอาคารสถานท่ี  
              - หัวหนากลุมสื่อสารและอาคารสถานท่ี ไดรายงานผลการดําเนินงานของกลุมสื่อสาร           
และอาคารสถานท่ีประจําเดือนสิงหาคม 2560 ปฏิบัติงานตามภารกิจปกติ                            
มติท่ีประชุม  รับทราบ  

วาระท่ี 5 เรื่องเสนอใหท่ีประชุมพิจารณา 

                    -ไมมี- 

วาระท่ี 6 เรื่องอ่ืน ๆ (ถามี) 

                    -ไมมี- 

เลิกประชุม เวลา 14.00 น.   

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

 
 
 
 

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

 
 
 
 



 
 
 
 

รายงานการประชุมสํานักงานเลขานุการกรม 
ครั้งท่ี 6/2560 

วันพฤหัสบดีท่ี 31 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. นางรุจิพร จารพุงศ  ผูอํานวยการกลุมเผยแพรฯ     ติดราชการ 
                2. นางพรชนก ปนรัศมี ผูอํานวยการกลุมชวยอํานวยการฯ        ติดราชการ 

เริ่มประชุมเวลา  13.30 น.  

วาระท่ี 1 เรื่องท่ีประธานแจงใหท่ีประชุมทราบ  
                 ประธานกลาวเปดการประชุม และมีเรื่องท่ีแจงใหท่ีประชุมทราบ ดังนี้ 

1. การตัดก่ิงตนไมใหญ เนื่องจากชวงนี้เปนหนาฝนอาจทําใหเกิดเหตุตนไมลมทับได ขอให 
กลุมสื่อสารและอาคารสถานท่ีดําเนินการตัดตนไมใหเรียบรอย   

2. กระทรวงเกษตรและสหกรณกําหนดจัดงาน “เกษตรไทยกาวหนา ภายใตรมพระบารมี” ในวันท่ี 16 
ถึง 20 สิงหาคม  2560  ณ  สวนลุมพินี  กรุงเทพมหานคร  โดยกรมสงเสริมการเกษตรเปนเจาภาพหลักในการจัดงาน    มี
พิธีเปด เม่ือวันท่ี 16 สิงหาคม 2560 ท่ีผานมา  และขอขอบคุณเจาหนาท่ีทุกคนท่ีชวยกันดําเนินงานใหสําเร็จลุลวง     ไป
ไดดวยดี         
มติท่ีประชุม รับทราบ  

วาระท่ี 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งท่ี 4/2560 เม่ือวันท่ี 24 กรกฎาคม 2560  
มติท่ีประชุม รับทราบและรับรองรายงานการประชุม  

วาระท่ี 3 เรื่องสืบเนื่อง 
  -ไมมี-  
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วาระท่ี 4 เรื่องท่ีเสนอใหท่ีประชุมทราบ  

  4.1 การควบคุมภายในและการบรหิารความเส่ียง 
        นางสาวสวุรรณา ศรีเมย รายงานการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงของสํานักงาน
เลขานุการกรมวา  ขณะนี้ไดจัดทํารายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน       ของ
งวดกอน  (แบบติดตาม ปย.2)  รอบ 9 เดือนเสร็จเรียบรอยแลว  พรอมท้ังจัดสงใหกลุมพัฒนาระบบบริหารภายใน
วันท่ี 7 กรกฎาคม 2560 ไดทันตามกําหนดแลว   
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 บาท2. 
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      1,140,000.00    บาท  

                                   งานประชาสัมพันธแปลงใหญ ใชไป      1,140,000.00    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 
       นางสาวสวุรรณา  ศรีเมย ไดรายงานตัวชี้วัดตามคํารับรองการปฏิบัติราชการวา  ขณะนี้            
ไดแจงกลุม/ฝาย รับทราบแลววา ตัวชี้วัดของแตละหัวขอเปนของกลุม/ฝาย ใด และจะตองดําเนินการจัดเตรียมหลักฐาน
ประกอบการพิจารณาในรอบ 2 ปงบประมาณ 2560 สงฝายสารบรรณ ภายในวันท่ี 4  กันยายน 2560  เพ่ือจะได
รวบรวมสงกองการเจาหนาท่ี  ภายในวันท่ี 8 กันยายน 2560 ตอไป              



มติท่ีประชุม รับทราบ  
 
                4.4  การจัดการความรู... 

 

-3- 

  4.4 การจัดการความรูภายในหนวยงาน (KM)  
        นางสาวสุกัญญา พัวพันธ ผูอํานวยการศูนยวิทยบริการเพ่ือสงเสริมการเกษตร รายงานการ
จัดการความรูของสํานักงานเลขานุการกรมวา ขณะนี้ไดดําเนินการถอดองคความรูของเลขานุการกรม  และจะ
ดําเนินการถายทอดองคความรูลงในเว็บไซตของสํานักงานเลขานุการกรม เพ่ือใหเปนไปตามแผนท่ีกรมสงเสริม
การเกษตรกําหนดตอไป  
มติท่ีประชุม รับทราบ 

  4.5 การพัฒนาบุคลากรภายในหนวยงาน (HR) 
        นางนันทพร เพียรพิจารณชน รายงานการฝกอบรมของสํานักงานเลขานุการกรมวา ไดสง 
นางสาวจุฬาลักษณ   มลิวัลย  กลุมนิติการ เขารบัฝกอบรม เรื่อง หลักปฏิบัติราชการเก่ียวกับการจัดซ้ือจัดจางและการ   
บริหารพัสดุภาครัฐเม่ือวันท่ี 7 สิงหาคม 2560  ณ  โรงแรมเซ็นทรา  แจงวัฒนะ  กรุงเทพมหานคร 
มติท่ีประชุม รับทราบ 

     4.6 มาตรการประหยัดพลังงาน  
               นายสุรศักดิ์ คําแท หัวหนากลุมสื่อสารและอาคารสถานท่ี คณะทํางานมาตรการประหยัด 
พลังงานรายงานวา ขณะนี้กรมพลังงานทดแทน และอนุรักษพลังงาน (พพ.)  ไดสงผูแทนเขามาตรวจสอบเครื่องปรับอากาศ 
จํานวน  240 เครื่อง เรียบรอยแลว  
มติท่ีประชุม รับทราบ 

          4.7 รายงานการพัฒนาเว็บไซตของสํานักงานเลขานุการกรม 
         นายพรอมพันธุ กลิ่นจันทร คณะทํางานเว็บไซตของสํานักงานเลขานุการกรมรายงานวา           
ขณะนี้อยูระหวางการยายฐานขอมูลทางเว็บไซต   
มติท่ีประชุม รับทราบ 

  4.8 ขาวสารการดําเนินงานสหกรณออมทรัพยกรมสงเสริมการเกษตร จํากัด   
        นายสุรศักดิ์  คําแท  ผูแทนสมาชิกสหกรณออมทรัพยกรมสงเสริมการเกษตร จํากัด รายงานวา
สหกรณออมทรัพยฯ  เปดใหบริการกับสมาชิกเรื่องขาวสารสหกรณทางแอพพิเคชั่น  Doae Save และใหสมาชิก 
ลุนรางวัลสําหรับผูเขาใชมากท่ีสุด เปนเงินจํานวน 200 บาท 10  รางวัล/เดือน 
มติท่ีประชุม รับทราบ    

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

        4.9.2 กลุมเผยแพรและประชาสัมพันธ  
      นางสาวสุจิรา กิจเจริญ กลุมเผยแพรและประชาสัมพันธ รายงานผลการดําเนินงาน
ประจาํเดือน กรกฎาคม 2560 ไดปฏิบัติงานภารกิจตามปกติ  

                4.9.3 ศูนยวิทยบริการเพ่ือสงเสริมการเกษตร  



        นางสาวสุกัญญา พัวพันธ ผูอํานวยการศูนยวิทยบริการเพ่ือสงเสริมการเกษตร รายงาน      ผล
การดําเนินงานของศูนยวิทยบริการเพ่ือสงเสริมการเกษตร ประจําเดือนกรกฎาคม 2560 ไดปฏิบัติงานภารกิจตามปกติ 

                        4.9.4  กลุมชวยอํานวยการ... 
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      4.9.4 กลุมชวยอํานวยการและประสานราชการ  
      ผูอํานวยการกลุมชวยอํานวยการและประสานราชการ รายงานผลการดําเนินงาน
ของกลุมชวยอํานวยการและประสานราชการ ประจําเดือน กรกฎาคม 2560 ไดปฏิบัติงานตามภารกิจเปนปกต ิ
                          4.9.5 กลุมนิติการ  
              ผูอํานวยการกลุมนิติการ รายงานผลการดําเนินงานของกลุมนิติการ ประจําเดือน
กรกฎาคม 2560 วาปฏิบัติตามภารกิจปกติ   
              4.9.6 กลุมส่ือสารและอาคารสถานท่ี  
              หวัหนากลุมสื่อสารและอาคารสถานท่ี ไดรายงานผลการดําเนินงานของกลุมสื่อสาร   และ
อาคารสถานท่ีประจําเดือนกรกฎาคม 2560 ปฏิบัติงานตามภารกิจปกติ                            
มติท่ีประชุม  รับทราบ  

วาระท่ี 5 เรื่องเสนอใหท่ีประชุมพิจารณา 

                    -ไมมี- 

วาระท่ี 6 เรื่องอ่ืน ๆ (ถามี) 

                    -ไมมี- 

เลิกประชุม เวลา 14.30 น.   

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

 
 
 
 
 

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


