
 

รายงานผลการจัดการความรู้ ประจ าปี 2560 
ศนูย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

 

จัดท าโดย 
คณะท างานการบริหารองคค์วามรู้ 

ศนูย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ปี 2560 
 



ค ำน ำ 

การจัดการความรู ้ (Knowledge management) เป็นการรวบรวมองค์ความรู ้ที ่ม ีอยู ่ใน
องค์กร ซึ่งกระจัดกระจายอยู่ในตัวบุคคลหรือเอกสาร มาพัฒนาให้เป็นระบบ เพ่ือให้ทุกคนในองค์กรสามารถ
เข้าถึงความรู้และพัฒนาตนเองให้เป็นผู้รู้รวมทั้งปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

ปี 2560 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารได้รวบรวมองค์ความรู้จ านวน 2 เรื่อง ได้แก่ การ
จัดเก็บและรายงานข้อมูลภาวะการผลิตพืชรายเดือนระดับต าบล (รต.) และเทคนิคการจัดประชุม/สัมมนา จาก
ผู้ที่จะเกษียณอายุราชการ เพ่ือเก็บรวบรวมพัฒนาการ วิธีการและการด าเนินงานจัดเก็บข้อมูลภาวะการผลิตพืช
รายเดือนระดับต าบล (รต.) รวมถึงการประยุกต์ใช้งานเทคนิคในการจัดประชุม/สัมมนา เพ่ือเป็นประโยชน์ใน
สถานการณ์จริงต่อไป 

 
 

 

    คณะท างานการบริหารองค์ความรู้ 
ของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

                     สิงหาคม 2560 
 



สารบัญ  
 

               หน้า  
 

สรุปองค์ความรู้จากผู้ที่จะเกษียณอายุราชการ                    ๑ 
องค์ความรู้ เรื่อง: การจัดเก็บและรายงานภาวะการผลิตพืชรายเดือนระดับต าบล (รต.)         2 
องค์ความรู้ เรื่อง: เทคนิคการจัดประชุม/สัมมนา            10 
ภาคผนวก                19 
 - ค าสั่งแต่งตั้งคณะท างานการบริหารองค์ความรู้           22 
 - แผนการจัดการความรู้ (KM Action Plan)           24 
 - รายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ รอบ 6 เดือน        26 
 - รายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ รอบ 12 เดือน        28 
 - แบบส ารวจความคิดเห็นการถอดองค์ความรู้พร้อมผลส ารวจ                 29 
 - รายงานการประชุมคณะท างานฯ ครั้งที่ 1/2560 - ครั้งที่ 6/2560          34 
 - ภาพบรรยากาศการประชุมคณะท างานฯ                    54 
 - ภาพหลักฐานการจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้            61 
 - ภาพหลักฐานการด าเนินงานจัดการความรู้ ที่เว็บไซต์ www.ictc.doae.go.th                 65 
 - ภาพหลักฐานการน าเข้าองค์ความรู้ที่เว็บไซต์ www.k-center.doae.go.th                 66 
 - ภาพหลักฐานรายงานผลฯ รอบ 12 เดือน ที่เว็บไซต์ www.kmonline.doae.go.th       67 
 

  



หน้า 1 
 

สรุปองค์ความรู้จากผู้ทีจ่ะเกษียณอายุราชการ 
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ปี 2560 

 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารได้ส ารวจและระบุความรู้ที่จ าเป็นต่อการจัดการความรู้ 
ประจ าปี 2560 เป็นการจัดการความรู้จากผู้ที่จะเกษียณอายุราชการของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร ในปี 2560 จ านวน 2 คน คือ นางสาวกุหลาบ หมายสุขกลาง ผู้อ านวยการกลุ่มวิเคราะห์และวางระบบ
ข้อมูล และนางเกษมณี หมื่นวิเศษ เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน โดยคณะท างานบริหารองค์ความรู้ของศูนย์
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ไดจ้ัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้และแสดงความคิดเห็นของทั้ง 2 ท่าน  ดังนี้ 

๑. นางสาวกุหลาบ หมายสุขกลาง ผู้อ านวยการกลุ่มวิเคราะห์และวางระบบข้อมูล หัวข้อ การจัดเก็บและ
รายงานภาวะการผลิตพืชรายเดือนระดับต าบล (รต.) 

๒. นางเกษมณี หมื่นวิเศษ เจ้าพนกังานธุรการช านาญงาน หัวข้อ เทคนิคการจัดประชุม/สัมมนา 

 วิธีเสาะแสวงหาความรู้ของทั้ง 2 ท่านมาจากการสั่งสมประสบการณ์ในงานที่ท า การอ่านเอกสาร  
คู่มือในการด าเนินงาน และการปฏิบัติงานจริง 
 เครื่องมือที่ใช้ในการถ่ายทอดความรู้ จะเป็นการเล่าเรื่องวิธีการท างาน ให้เจ้าหน้าที่ในศูนย์เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารฟัง 
 เจ้าหน้าที่ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสามารถเข้าถึงองค์ความรู้ได้จากคลังความรู้ของ 
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ทีเ่ว็บไซต ์http://www.ictc.doae.go.th (KM ศสท.) 

การน าองค์ความรู้ที่ได้รับจาก 2 ท่าน ไปใช้ในการด าเนินงานจริง ดังนี้ 
- ติดตามสถานการณ์ของการเพาะปลูกพืชเป็นรายเดือนอย่างต่อเนื่องตลอดปีเพาะปลูก  

 - ประมวลผลข้อมูลเป็นรายงานรูปแบบต่าง ๆ ตั้งแต่ระดับหมู่บ้าน ระดับต าบล ระดับอ าเภอ 
ระดับจังหวัด ระดับภาค และระดับประเทศได้ตามความเหมาะสม  

 - น าข้อมลูไปใช้ในการจัดท าแผนงาน/โครงการด้านการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรใน 
แต่ละพ้ืนที่อย่างมีประสิทธิภาพ 

 - สรุปวิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือการแก้ไขปัญหาด้านการผลิตและการตลาดของพืชได้ทันต่อ
เหตุการณ ์

 - จัดท ารายงานข้อมูลผลผลิตภัณฑ์มวลรวมด้านการผลิตพืชระดับจังหวัด (Gross 
Production Province : GPP) 

 - การจัดเตรียมความพร้อมในการจัดประชุม/สัมมนา ของหน่วยงาน 
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แบบจัดเก็บองคค์วามรู ้
 
องค์ความรู้ เรื่อง: การจัดเก็บและรายงานภาวะการผลิตพืชรายเดือนระดับต าบล (รต.) 
เจ้าของความรู้ชื่อ: นางสาวกุหลาบ หมายสุขกลาง  
ต าแหน่ง: ผู้อ านวยการกลุ่มวิเคราะห์และวางระบบข้อมูล 
สังกัด: กลุ่มวิเคราะห์และวางระบบข้อมูล ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
วันที่บันทึกความรู้: 17 กรกฎาคม 2560 
 
กระบวนการ/ขั้นตอน/วิธีปฏิบัติ (ขององค์ความรู้) 
1. ความเป็นมาและประโยชน์การจัดเก็บข้อมูล รต. 

1.1 ความเป็นมา 
 กรมส่งเสริมการเกษตรได้ด าเนินการจัดเก็บและจัดท ารายงานข้อมูลการผลิตทางการเกษตร
มาอย่างต่อเนื่อง โดยเริ่มตั้งแต่ปี 2510 มีการจัดเก็บข้อมูลพืชไร่ 26 ชนิด พืชผัก 22 ชนิด และในปี 2522  
มีนโยบายให้จัดเก็บข้อมูลไม้ผลไม้ยืนต้นเพิ่มขึ้น จ านวน 34 ชนิด โดยมีความถ่ีในการจัดเก็บปีละครั้ง 

ในปี 2525 กรมส่งเสริมการเกษตรร่วมกับส านักงานเศรษฐกิจการเกษตรพัฒนาแบบจัดเก็บ และ
ปรับปรุงความถี่ในการรายงานเป็นเดือนละครั้ง โดยประมวลผลด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์เมนเฟรมของส านักงาน
สถิติแห่งชาติและเครื่องเจาะบัตร และในปี 2527 กรมส่งเสริมการเกษตรได้จัดซื้อเครื่องมินิคอมพิวเตอร์ IBM 
System/36 จึงได้มีการพัฒนาระบบจัดเก็บและรายงานข้อมูล แบ่งออกเป็น 8 ระบบ ได้แก่ รายงานภาวะ 
การผลิตพืชในอ าเภอ (รอ./รต.)  รายงานสภาพการเพาะปลูกไม้ผลไม้ยืนต้น (กผพ.3) รายงานข้อมูลเกษตรกร
ผู้ปลูกไม้ผลไม้ยืนต้นรายใหญ่ รายงานข้อมูลกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกผัก รายงานข้อมูลเกษตรกรผู้ปลูกไม้ดอกไม้ประดับ
รายใหญ่ รายงานการคาดคะเนผลผลิต (กผง.) รายงานข้อมูลพื้นฐานการเกษตรของครัวเรือนเกษตรกร (ขพก.) 
และรายงานการปลูกพืชฤดูแล้ง ประมวลผลโดยใช้โปรแกรมท่ีพัฒนาด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ดังกล่าวเป็นต้นมา 

ปี 2531 กรมส่งเสริมการเกษตรได้ด าเนินการจัดซื้อเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ให้แก่จังหวัด
น าร่องและจัดซื้อให้ครอบคลุมทุกจังหวัดทั่วประเทศในปี 2534  

ปี 2534 คณะกรรมการนโยบายและแผนพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์  มีนโยบายในการเก็บ
รวบรวมและการรายงานข้อมูลการเกษตรเกี่ยวกับภาวะการผลิตพืชที่ส าคัญของประเทศขึ้น โดยก าหนดให้กรม
ส่งเสริมการเกษตร ซึ่งมีเจ้าหน้าที่ประจ าอยู่ในท้องที่ทุกจังหวัด เป็นผู้รายงานข้อมูลจากส่วนภูมิภาค เข้ามายัง
ส่วนกลางเพ่ือรวบรวมและประมวล โดยเจ้าหน้าที่ประจ าต าบลกรอกข้อมูลลงในแบบ รต. ส่งให้เจ้าหน้าที่ระดับ
อ าเภอตรวจสอบ รวบรวมจัดท ารายงานระดับอ าเภอ (รอ.) ส่งให้เจ้าหน้าที่ระดับจังหวัดท าการบันทึกเข้าเครื่อง
ไมโครคอมพิวเตอร์ของส านักงานเกษตรจังหวัด แล้วคัดลอกข้อมูลลงแผ่นดิสเกตต์ส่งให้ส านักงานส่งเสริม
การเกษตรภาค(ส านักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร)และส่วนกลางเป็นประจ าทุกเดือน  

ทั้งนี้เพ่ือให้สอดคล้องกับนโยบายของคณะกรรมการนโยบายและแผนพัฒนาการเกษตรและ
สหกรณ์ ได้มีการรวมรายงานสภาพการปลูกพืชไร่ พืชผัก และรายงานการปลูกพืชเศรษฐกิจที่ส าคัญ เป็น
รายงานภาวะ การผลิตพืชที่ปลูกในต าบล ชนิดพืชที่ต้องจัดเก็บมี 90 ชนิด ด าเนินงานโดยเจ้าหน้าที่ส่งเสริม
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การเกษตรประจ าต าบล รวบรวมข้อมูลที่เกิดขึ้นในแต่ละเดือนตามชนิดพืชที่ก าหนดให้จัดเก็บและรายงานตาม
แบบ รต. ส่งให้ส านักงานเกษตรอ าเภอทุกสิ้นเดือน เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรประจ าอ าเภอรวบรวมเป็น
ข้อมูลระดับอ าเภอและรายงาน ตามแบบ รอ. ส่งให้ส านักงานเกษตรจังหวัด เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร
ประจ าจังหวัดตรวจสอบความถูกต้องแล้วบันทึกลงในโปรแกรม ROR_OR 

ในปี 2548 ได้พัฒนาระบบจัดเก็บและรายงานข้อมูลการผลิตการเกษตรเป็นรายไตรมาส 
เพ่ือเป็นการลดภาระในการจัดเก็บและรายงานท าให้ข้อมูลไม่เกิดความต่อเนื่อง ต่ อมาในปี 2552 กรม
ส่งเสริมการเกษตรได้ประกาศนโยบายให้เป็นปีแห่งข้อมูลคุณภาพของกรมส่งเสริมการเกษตร จึงได้ปรับปรุง
ระบบจัดเก็บข้อมูลภาวะการผลิตพืชให้สอดคล้องกับความต้องการใช้ประโยชน์ โดยพัฒนาระบบจัดเก็บและ
รายงานข้อมูลรายเดือนเป็นระดับหมู่บ้าน (รม.) ซึ่งแบ่งเป็น กลุ่มข้าว พืชไร่ พืชผัก ไม้ดอก ไม้ประดับ 
สมุนไพรและเครื่องเทศ รายงานตามแบบ (รม.01) และกลุ่มไม้ผล ไม้ยืนต้น สมุนไพรและเครื่องเทศ (รม.02)  
ท าให้ปริมาณข้อมูลมีจ านวนมากเป็นปัญหาต่อการจัดเก็บ บันทึก และประมวลผลของเจ้าหน้าที่ระดับต าบล 
ประกอบกับในระยะเวลาดังกล่าวได้เริ่มโครงการปรับปรุงฐานข้อมูลทะเบียนเกษตรกร ซึ่งเป็นการรับขึ้น
ทะเบียนเกษตรกรและจัดเก็บข้อมูลพ้ืนฐานการเกษตรเป็นรายครัวเรือนท าให้เจ้าหน้าที่ระดับต าบลและ
อ าเภอมีภาระงานเพ่ิมมากขึ้น    กรมส่งเสริมการเกษตรจึงพิจารณาให้ปรับปรุงระบบรายงานข้อมูลภาวะการ
ผลิตพืชรายเดือนระดับหมู่บ้านเป็นการจัดเก็บข้อมูลในระดับต าบลและได้เริ่มด าเนินการจัดเก็บและ
ประมวลผลข้อมูล รต. ตั้งแต่เดือนกันยายน 2553 เป็นต้นมา 

ในปี 2554 กรมส่งเสริมการเกษตรประกาศให้เป็นปีแห่งข้อมูล และปี 2555 ได้ก าหนดให้
เป็นตัวชี้วัดของเกษตรจังหวัด ท าให้ได้ข้อมูลจากรายงานที่ครบถ้วน รวดเร็วและถูกต้องเป็นส่วนใหญ่ โดยใช้
ชื่อระบบการประมวลผลว่า ระบบสารสนเทศการผลิตทางด้านการเกษตร Online ซึ่งเป็นการบันทึกและส่ง
ข้อมูลแบบ online เป็นครั้งแรก เข้าระบบผ่าน URL ชื่อ http://production.doae.go.th  

และปัจจุบัน ปี 2560 การรายงานข้อมูลภาวะการผลิตพืชรายเดือนระดับต าบล (รต.) 
ด าเนินการพัฒนาระบบการจัดเก็บและการรายงานร่วมกันระหว่างศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  
ส านักส่งเสริมและจัดการสินค้าเกษตร ส านักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร ส านักงานเกษตรจังหวัด 
และส านักงานเกษตรอ าเภอ เพ่ือให้มีความเหมาะสมถูกต้องตามหลักวิชาการ ทั้งด้านวิชาการสถิติ และด้าน
วิชาการเกษตรตามลักษณะของพืชที่จัดเก็บ โดยจัดเก็บผลผลิตทางการเกษตร 431 ชนิด 797 พันธุ์ โดย
จ าแนกเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มพืชอายุสั้น (รต 01) ได้แก่ ข้าว พืชไร่ พืชผัก ไม้ดอก ไม้ประดับ เครื่องเทศและ
สมุนไพรอายุสั้น กลุ่มพืชอายุยาว (รต 02) ได้แก่ ไม้ผล ไม้ยืนต้น และสมุนไพรและเครื่องเทศอายุยาว รวมถึง
เพ่ิมเติมการจัดเก็บกลุ่มแมลงเศรษฐกิจ (รต 03) 6 ชนิด ได้แก่ ผึ้งพันธุ์ ผึ้งโพรง ชันโรง ครั่ง จิ้งหรีด และด้วง
สาคู โดยใช้ชื่อระบบการประมวลผลว่า ระบบสารสนเทศการผลิตทางด้านการเกษตร Online เข้าระบบผ่าน 
URL ชื่อ http://production2.doae.go.th (ภาพที่  1) ระบบการจัดเก็บและรายงานข้อมูลดังกล่าวที่

เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรท าการจัดเก็บรวบรวมไว้เป็นประจ าทุกเดือน อย่างสม่ าเสมอต่อเนื่อง จะเป็น
ทรัพยากรข้อมูลที่ส าคัญของกรมส่งเสริมการเกษตร สามารถน ามาวิเคราะห์ใช้ประโยชน์ในงานส่งเสริม
การเกษตร ทั้งในระดับท้องที่ตั้งแต่ระดับต าบล ระดับอ าเภอ ระดับจังหวัด ระดับภาค และระดับประเทศ 
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ข้อมูลที่รวบรวมอย่างถูกต้อง แม่นย า มีมาตรฐานตามหลักวิชาการ จะสามารถน ามาใช้เป็นข้อมูลในการพัฒนา
ภาคการเกษตรในด้านการเพาะปลูกพืช ซึ่ งจัดเป็นแหล่งอาหาร แหล่งพลังงาน แหล่งวัตถุดิบใน
ภาคอุตสาหกรรม และการสร้างสมดุลสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติให้มีการผลิตพืชอย่างพอเพียงและเหมาะสมต่อ
ความต้องการของประชากรทั้งภายในประเทศและประชากรโลกต่อไป  

1.2 ประโยชน์ที่จะได้รับ 
 1) สามารถติดตามสถานการณ์ของการเพาะปลูกพืชเป็นรายเดือนอย่างต่อเนื่องตลอดปี

เพาะปลูก  
 2) สามารถประมวลผลข้อมูลเป็นรายงานรูปแบบต่างๆ ตั้งแต่ระดับหมู่บ้าน ระดับต าบล 

ระดับอ าเภอ ระดับจังหวัด ระดับภาค และระดับประเทศได้ตามความเหมาะสม  
 3) สามารถน าข้อมูลไปใช้ประโยชน์ในการจัดท าแผนงาน/โครงการด้านการส่งเสริมและ

พัฒนา การเกษตรในแต่ละพ้ืนที่อย่างมีประสิทธิภาพ  
 4) สามารถสรุปวิเคราะห์ข้อมูล  เพื่อการแก้ไขปัญหาด้านการผลิต และการตลาดของพืชได้

ทันต่อเหตุการณ์ (ภาพท่ี 2) 
 5) จัดท ารายงานข้อมูลผลผลิตภัณฑ์มวลรวมด้านการผลิตพืชระดับจังหวัด (Gross 

Production Province : GPP) 
 
2. วิธีการ ขั้นตอนการจัดเก็บและจัดส่งข้อมูล 

2.1 การจัดท ากรอบการจัดเก็บข้อมูล 
1) เจ้าหน้าที่ในระดับจังหวัด ระดับอ าเภอและระดับต าบล  ร่วมกันพิจารณาชนิดพืช/พันธุ์ 

ที่จะจัดเก็บโดยให้ครอบคลุมพืชเศรษฐกิจและพืชประจ าท้องถิ่น  ซึ่งจะต้องสามารถน าไปใช้ประโยชน์ในงาน
ส่งเสริมการเกษตรในพ้ืนที่ที่รับผิดชอบ 

2) จัดท าบัญชีรายชื่อเกษตรกรผู้ปลูกพืชรายต าบลจากฐานข้อมูลทะเบียนเกษตรกร ตาม
รายงาน ทบก. ทั้งพืชอายุสั้น ได้แก่ ข้าว พืชไร่ พืชผัก ไม้ดอกไม้ประดับ และสมุนไพร พืชอายุยาว ได้แก่  
ไม้ผลไม้ยืนต้น และแมลงเศรษฐกิจ ได้แก่ ผึ้งพันธุ์ ผึ้งโพรง ชันโรง จิ้งหรีด ครั่ง และด้วงสาคู  

3) ตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วนของบัญชีรายชื่อเกษตรกรผู้ปลูกพืชและเกษตรกรผู้
เลี้ยงแมลงเศรษฐกิจให้เป็นปัจจุบันโดยชุมชน ดังนี้ 

 3.1) กรณีที่เพ่ิมรายชื่อเกษตรกร ให้เขียนลงในบัญชีรายชื่อเกษตรกรถัดจากรายชื่อ
เกษตรกรคนสุดท้ายในหมู่บ้านนั้น 

 3.2) กรณีที่เกษตรกรยกเลิกหรือปรับเปลี่ยนการปลูกพืช ให้ขีดเส้นทับที่รายชื่อนั้น
ในบัญชีรายชื่อเกษตรกร 

 3.3) สรุปจ านวนครัวเรือนเกษตรกรทั้งหมดที่ท าการเพาะปลูกพืชและเลี้ยงแมลง
เศรษฐกิจภายในเดือนนั้น แล้วกรอกข้อมูลจ านวนครัวเรือนเกษตรกรลงแบบรายงานข้อมูล รต.01 หรือ
รายงานข้อมูล รต.02 หรือรายงานข้อมูล รต.03 แล้วแต่กรณี โดยจะท าการกรอกเพียงหนึ่งครั้งในปีการ
เพาะปลูกนั้น ๆ 
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2.2. วิธีการจัดเก็บข้อมูล 
2.2.1  วิธีการจัดเก็บข้อมูลภาวะการผลิตพืชรายเดือน ระดับต าบล จะใช้เทคนิคการส ารวจ

ข้อมูลแบบเร่งด่วน (RRA: Rural Rapid Appraisal) โดยจัดเก็บข้อมูลจากกรอบที่ก าหนดไว้  ในการประเมิน
ความเปลี่ยนแปลงของการผลิตพืชแต่ละชนิดของหมู่บ้าน ประกอบด้วย เนื้อที่เพาะปลูก/เลี้ยงแมลงเศรษฐกิจ 
ผลผลิต ราคาที่เกษตรกรขายได้เฉลี่ย เพ่ือจะได้ทราบภาวะการผลิตพืช/เลี้ยงแมลงเศรษฐกิจ และทิศทางการ 
เปลี่ยนแปลงของเนื้อที่เพาะปลูก/เลี้ยงแมลงเศรษฐกิจ ผลผลิตภายในต าบลเป็นรายเดือน 

2.2.2 กรอกข้อมูลผลการจัดเก็บลงในแบบรายงานข้อมูล รต.01 แบบรายงานข้อมูล รต.02  
แบบรายงานข้อมูล รต.03 ด้วยดินสอเพ่ือความสะดวกในการปรับปรุง แก้ไขข้อมูลภายหลัง พร้อมตรวจสอบ
ความแนบนัยของข้อมูล ดังนี้ 

1) กรณีรายงานข้อมูลภาวะการผลิต ข้าว พืชไร่ พืชผัก ไม้ดอกไม้ประดับ สมุนไพร
และเครื่องเทศ (รต.01 ) 

   - เนื้อที่ยืนต้น ณ วันที่ 1 ของเดือนถัดไป จะต้องเท่ากับเนื้อที่ยืนต้นเมื่อวันสิ้น
เดือนของเดือนที่ผ่านมา 

   - เนื้อที่ยืนต้นเมื่อวันสิ้นเดือน = เนื้อที่ (ณ วันที่ 1 ของเดือน + ปลูกใหม่ + ไว้
หน่อ/ ไว้ตอ /ล าต้น + ปลูกซ่อม – เสียหายอย่างสิ้นเชิง – เก็บเก่ียว) 

   - เนื้อที่ไว้หน่อ / ไว้ตอ / ล าต้นหลังเก็บเกี่ยว ในแต่ละเดือนต้องไม่มากกว่าเนื้อที่
เก็บเกี่ยวได้แล้วของพืชนั้นๆ โดยที่ชนิดพืชจะต้องไว้หน่อ / ไว้ตอ / ล าต้นหลังเก็บเกี่ยว ได้แก่ กก ละหุ่ง 
สับปะรด อ้อย กระเจี๊ยบเขียว กุยช่าย ผักบุ้งน้ า พริก หน่อไม้ฝรั่ง ชะอม และผักหวาน 

   - เนื้อที่ปลูกซ่อมในพ้ืนที่เสียหาย และเนื้อที่เสียหายอย่างสิ้นเชิง ต้องรายงาน
ข้อมูลเนื้อที่ปลูกซ่อมในพ้ืนที่เสียหายในแต่ละเดือน จะต้องไม่มากกว่าเนื้อที่เสียหายอย่างสิ้นเชิงของเดือนที่
ผ่านมารวมกัน 

     - เนื้อท่ีเก็บเก่ียวผลผลิต และผลผลิตที่เก็บเกี่ยวได้ ต้องรายงานข้อมูลควบคู่กัน 
ทุกครั้ง 

2) กรณีรายงานข้อมูลภาวะการผลิต ไม้ผลไม้ยืนต้น  สมุนไพรและเครื่องเทศ (รต.02) 
   - เนื้อท่ีปลูกท้ังหมด = เนื้อที่ยังไม่ให้ผลผลิต + เนื้อท่ีให้ผลผลิตแล้ว  
   - รวมเนื้อที่ยังไม่ให้ผลผลิต = เนื้อท่ียังไม่ให้ผลผลิต + ปลูกใหม่ – เสียหาย 
   - รวมเนื้อที่ให้ผลผลิตแล้ว = เนื้อท่ีให้ผลผลิตแล้ว – โค่นทิ้ง – เสียหาย 
   - เนื้อท่ีเก็บเก่ียวผลผลิต จะต้องน้อยกว่าหรือเท่ากับเนื้อที่ให้ผลผลิตแล้ว 
3) กรณีรายงานข้อมูลภาวะการเลี้ยงแมลงเศรษฐกิจ (รต.03) 
   - จ านวนครัวเรือนเกษตรกร กรอกจ านวนครัวเรือนเกษตรกรทั้งหมดที่มีการเลี้ยง

แมลงเศรษฐกิจชนิดนั้นๆ ในเดือนที่รายงานข้อมูล 
  - หน่วยในการเลี้ยงขึ้นอยู่กับชนิดแมลง ได้แก่ ผึ้งพันธุ์ ผึ้งโพรง ชันโรง หน่วย :  

รัง, ครั่ง หน่วย : ต้น, จิ้งหรีด หน่วย : บ่อ , และด้วงสาคู ใช้หน่วย ท่อน และกะละมัง 
  - หน่วยของผลผลิตขึ้นอยู่กับชนิดแมลง ได้แก่ ผึ้งพันธุ์ ผึ้งโพรง ชันโรง ครั่ง และ

ด้วงสาคู หน่วยผลผลิต : กิโลกรัม, จิ้งหรีด หน่วยผลผลิต : กิโลกรัม (รับประทาน) หรือ ขันไข่ (พันธุ์)  
  - ปริมาณเสียหายต้องไม่มากกว่าปริมาณที่เลี้ยงอยู่เดิม +ปริมาณที่ เลี้ยงเพ่ิมใน

เดือนที่รายงาน  
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2.2.3 ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลโดยชุมชน หรือน าข้อมูลผลการรายงานเสนอให้ที่
ประชุมคณะท างานบริหารศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจ าต าบลวิเคราะห์ เพ่ือให้ได้
ข้อมูล             เป็นที่ยอมรับของต าบล  

2.2.4 ข้อมูลที่ผ่านการตรวจสอบโดยชุมชนหรือ คณะท างานบริหารศูนย์บริการและ
ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจ าต าบล จะเป็นข้อมูลส าหรับบันทึกเข้าสู่โปรแกรม 

 
 

ขั้นตอนการจัดเก็บข้อมูลภาวะการผลิตพืชระดับต าบล (รต.) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ฐานข้อมูลทะเบยีนเกษตรกร 

 

สังเกตกิจกรรมการเกษตร 
ของแต่ละพื้นท่ี 

แบบ Round Survey 

สอบถามผู้น าชุมชนในพื้นที ่

(ไม่มีแบบสอบถาม) 

กรอกข้อมลูใน  
แบบ รต.01/รต.02 /รต.03 

สรุป วิเคราะห์ 
ผลการจัดเก็บ 

Database บัญชีรายชื่อเกษตรกร 
ตามกิจกรรมการเพาะปลูกพืช 

การส ารวจข้อมลูแบบเร่งดว่น (RRA.) 
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แผนผังขั้นตอนการปฏิบัติงานการรายงานข้อมูลภาวการณ์ผลิตพืชรายเดือน 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

พิจารณาชนิดพืชที่จะท าการรายงาน 
โดยให้ครอบคลุมพืชเศรษฐกิจและพืชประจ าท้องถิ่น 

จัดท าบัญชีรายชื่อผู้ปลูกพชืรายต าบล 

จากฐานข้อมูลทะเบียนเกษตรกร (ทบก.)  

 

ตรวจสอบความถูกต้อง  

ครบถ้วนของบัญชีรายชื่อผู้ปลูกพืช 

วิธีการจัดเก็บข้อมลูด้วยเทคนิค 

การส ารวจข้อมูลแบบเร่งด่วน  

ปรับปรุงบัญชีรายชื่อผู้ปลูกพืช 
- กรณีเพิ่มรายชื่อเกษตรกรที่ขาดให้เขียนลง 
ในแบบทบก. 
- กรณีที่เกษตรกรยกเลิกหรือปรับเปลี่ยน 
การปลูกพืชให้ขีดเส้นทับรายช่ือน้ันในแบบทบก. 

กรอกข้อมูลผลการจัดเก็บลง 

ในแบบ รต.01 แบบ รต.02 หรือ รต.03 

แล้วแต่ชนิดพชื 
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3. การบันทึก/ประมวลผล 
3.1 บันทึกข้อมูลภาวะการผลิตพืชเข้าสู่โปรแกรมระบบสารสนเทศการผลิตทางด้านการเกษตร 

โดยบันทึกตามแบบที่ได้กรอกข้อมูลผลการจัดเก็บข้อมูล ตามแบบ รต.01 แบบ รต.02 และแบบ รต.03 ซึ่งผู้
บั นทึ กข้ อมู ลอาจ เป็ นพนั กงานบั นทึ กข้ อมู ลห รือนั กวิ ช าการส่ ง เสริมการเกษตรประจ าต าบล  
ภายในวันที่ 10 ของเดือนถัดไป 

3.2 นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ ส านักงานเกษตรจังหวัด
ตรวจสอบ กลั่นกรองข้อมูล ก่อนท าการต่อแฟ้มข้อมูลที่ได้รับจากทุกอ าเภอประมวลผลเป็นข้อมูลภาพรวม
ของจังหวัด ซึ่งจังหวัดจะต้องท าการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล และความครบถ้วนของจ านวนอ าเภอที่
ส่งรายงาน โดยจะแบ่งเป็น 2 กรณี คือ กรณีที่ผ่านการตรวจสอบ (อนุมัติ) ข้อมูลจะถูกส่งให้ส่วนกลางผ่าน
ระบบสารสนเทศการผลิตทางด้านการเกษตรทางอินเตอร์เน็ต และกรณีที่ไม่ผ่านการตรวจสอบ (ไม่อนุมัติ) 
จังหวัดจะต้องแจ้งให้อ าเภอท าการทบทวนข้อมูลอีกครั้งภายในวันที่ 15 ของเดือนถัดไป 

3.3 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ส านักส่งเสริมและจัดการสินค้าเกษตร และ
ส านักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร  วิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูลภายในวันที่ 20 ของเดือนถัดไป 

4. ภาพประกอบในส่วนของโปรแกรมการจัดเก็บและบันทึกข้อมูล รต. 

ชื่อโปรแกรม: ระบบสารสนเทศการผลิตทางด้านการเกษตร Online 
 เว็บไซต์: http://production2.doae.go.th  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 1: ระบบสารสนเทศการผลิตทางด้านการเกษตร online 
 
 
 

 



หน้า 9 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 2: ตัวอย่างข้อมูลสรุปวิเคราะห์เพื่อใช้ในการวางแผนแก้ไขปัญหาด้านการผลิตและการตลาด 
 

ผู้บันทึกความรู้ ชื่อ – สกุล: นายอุดมพงษ์ ตวงประยงค์  
ต าแหน่ง: นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ 
สังกัด: กลุ่มวิเคราะห์และวางระบบข้อมูล ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
ติดต่อได้ที่: กลุ่มวิเคราะห์และวางระบบข้อมูล ศูนย์เทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร  
ชั้น 3 อาคารกรมส่งเสริมการเกษตร 
โทรศัพท:์ 0 2579-3926 
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แบบจัดเก็บองคค์วามรู ้
 

 
องค์ความรู้ เรื่อง : เทคนิคการจัดประชุม/สัมมนา 
เจ้าของความรู้ชื่อ : นางเกษมณี  หมื่นวิเศษ  
ต าแหน่ง: เจ้าพนักงานธรุการช านาญงาน  
สังกัด: ฝ่ายบริหารทั่วไป ศูนย์เทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร 
วันที่บันทึกความรู้: 17 กรกฎาคม 2560 
 

กระบวนการ/ขั้นตอน/วิธีปฏิบัติ (ขององค์ความรู้) 
1. ความหมายของการประชุม/สัมมนา 

 การประชุม คือ การที่บุคคลตั้งแต่สองคนขึ้นไป มาร่วมปรึกษาหารือ ชี้แจง อภิปรายแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นซึ่งกันและกัน หรือได้แย้งซึ่งกันและกัน เป็นการแสวงหาข้อตกลงร่วมกันที่ดีที่สุด  

การสัมมนา คือ การเข้าร่วมเพ่ือแสดงความคิดเห็น ให้ข้อเสนอแนะเพ่ือที่จะบรรลุข้อตกลง 
วัตถุประสงค์หรือข้อยุติร่วมกัน หรือการประชุมเพ่ือแลกเปลี่ยนความรู้และความคิดเห็น เพ่ือหาข้อสรุปในเรื่อง
ใดเรื่องหนึ่ง 
2. เทคนิค/ขั้นตอน การจัดประชุม/สัมมนา  

1. การประสานงานในการประชุม/สัมมนา 
2. การจัดสถานที่ การเลือกสถานที่ ในการประชุม/สัมมนา 
3. การจัดอาหารว่าง เครื่องดื่ม และการเสิร์ฟ 

การประสานงานในการประชุม/สัมมนา 
ในการจัดประชุม/สัมมนาต้องอาศัยบุคคลหลายฝ่ายมาท างานร่วมกัน  ดังนั้น การเตรียมงานไว้ 

ล่วงหน้า จึงเป็นสิ่งจ าเป็นเพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยภายในเวลาที่ก าหนดไว้  การประชุม 
คือ การมีภารกิจหน้าที่ที่ได้รับมาตามก าหนดนัดหมาย โดย มีวัตถุประสงค์ต่าง ๆ กัน เช่น เพ่ือแลกเปลี่ยน
ความรู้ ความคิด เพื่อแก้ปัญหา เป็นต้น ผู้เข้าประชุมแต่ละคนเป็นได้ทั้งผู้รับสารและผู้ส่งสาร ส่วนความรู้ข้อมูล 
ข้อเท็จจริง ข้อคิดเห็น อารมณ์ ความรู้สึก ที่แสดงออกมาในที่ประชุม 
การจัดสถานที่ การเลือกสถานที่ ในการประชุม/สัมมนา 

การจัดห้องประชุมจะดูความเหมาะสมกับรูปแบบที่จะใช้ประชุม หรือสัมมนา ซึ่งมีรูปแบบต่างกัน 
ขึ้นอยู่กับเนื้อหาในการประชุม จะต้องประสานกับเจ้าของเรื่องหรือโครงการแล้วจึงจัดตามความเหมาะสม และ
จัดเตรียมสถานที่ก าหนดให้ชัดเจนว่าในแต่ละกิจกรรมที่จัดในระหว่างการประชุม/สัมมนานั้น จะใช้สถานที่ที่
ใดบ้าง  เช่น พิธีเปิด - พิธีปิดการประชุม/สัมมนา การประชุม/สัมมนาใหญ่ การประชุม/สัมมนากลุ่มย่อย แต่
ละกลุ่มจะใช้ห้องใด และจะต้องแจ้งให้ผู้เข้าร่วมประชุม/สัมมนาทราบด้วย 
การจัดอาหารว่าง เครื่องดื่ม และการเสิร์ฟ 
 การจัดอาหารว่างและเครื่องดื่ม เป็นปัจจัยอย่างหนึ่งที่จะต้องพิจารณาผู้เข้าร่วมประชุมว่าใครเป็น
ประธาน มีผู้เข้าร่วมประชุม/สัมมนา มาจากที่ใดบ้าง จะพิจารณาว่าอาหารควรเป็นชนิดใด ควรจะจัดอย่างใด
คิดว่าควรใช้อาหารแบบไหนเลือกสรรอาหารให้เหมาะสมกับการประชุมแต่ละครั้ ง อาหารที่จัดซื้อก็ใช้วิธีมอง
หาทางผ่าน สด สะดวก หรือหาร้านที่สะดวกในการสั่งและจัดส่งได้ ถ้ามีอาหารกลางวันก็จะจัดสรรอาหารที่
สามารถรับประทานได้เกือบทุกคน ในแต่ละครั้ง แต่ละอย่างไม่ซ้ ากัน  
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3. รูปแบบของการประชุม 
1. การประชุมเฉพาะกลุ่ม คือ การประชุมเฉพาะผู้มีสิทธิ์และหน้าที่เท่านั้น 
2. การประชุมตามปกติ คือ การประชุมที่ท าตามก าหนดนัดหมายกันไว้ล่วงหน้าอย่างแน่นอน 
3. การประชุมพิเศษ คือ การประชุมที่ก าหนดขึ้นนอกเหนือไปจากการประชุมตามปกติ 
4. การประชุมสามัญ คือ การประชุมที่ข้อบังคับก าหนดไว้ตายตัว 
5. การประชุมวิสามัญ คือ การประชุมที่ข้อบังคับเปิดโอกาสให้ท าได้ตามความจ าเป็น 
6. การประชุมลับ คือ การประชุมที่จะเปิดเผยได้เฉพาะมติหรือข้อปฏิบัติเมื่อถึงก าหนดเท่านั้น 
7. การประชุมปรึกษา คือ การประชุมเพ่ือปรึกษาหารือ เช่น วางนโยบาย เสนอแสนะแนวทางปฏิบัติ 

แล้วสรุปผล 
8. การประชุมปฏิบัติการ คือ การประชุมของคณะบุคคลที่ปฏิบัติงานประเภทเดียวกัน เพื่อแสวงหา 

ความรู้ความเข้าใจ และแนวทางปฏิบัติงานให้บังเกิดสัมฤทธิผลสูงสุด 
9. การประชุม/สัมมนา คือ การประชุมเฉพาะกลุ่มแบบหนึ่งตามหัวข้อที่ก าหนด เพ่ือประมวลข้อคิด 

และเสนอแนะจากท่ีประชุม ผู้เข้าร่วมสัมมนาจะมาจากแหล่งต่างๆ กัน 
10. การประชุมชี้แจง คือ การประชุมที่ผู้รับผิดชอบของหน่วยงานเรียกบุคคลที่เกี่ยวข้องในหน่วยงาน 

นั้น มารับทราบข้อเท็จจริง แนวทางการปฏิบัติ โดยไม่มีการอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นโดยตรง 
11. การประชุมใหญ่ คือ การประชุมที่เปิดโอกาสให้สมาชิกขององค์การทั้งหมดเข้าร่วมแสดงความ 

คิดเห็นตามเวลาที่ก าหนดไว้ในข้อบังคับองค์การนั้นๆ 
4. ขั้นตอนการจัดประชุม/สัมมนา 
 การจัดประชุม/สัมมนาเป็นกระบวนการของการท างานกันเป็นกลุ่ม โดยมีขั้นตอนการปฏิบัติอย่าง
ต่อเนื่อง สามารถตรวจสอบและประเมินผลได้ทุกขั้นตอน ซึ่งการด าเนินการการจัดประชุม/สัมมนาจะแบ่ง
ออกเป็น 3 ขั้นตอน คือ  

1. การเตรียมการก่อนการประชุม/สัมมนา 
2. การด าเนินการระหว่างการประชุม/สัมมนา 
3. การด าเนินการหลังการประชุม/สัมมนา 

 

ขั้นตอนการจัดประชุม/สัมมนา 
ขั้นที่ 1 

การเตรียมการก่อน 
การประชุม/สัมมนา 

ขั้นที่ 2 
การด าเนินการระหวา่ง 
การประชุม/สัมมนา 

ขั้นที่ 3 
การด าเนินการหลัง 
การประชุม/สัมมนา 

1. ส ารวจประเด็นปัญหา 
2. ตั้งคณะกรรมการกลาง 
3. เขียนโครงการ 
4. เตรียมการจัด 
 

1. การต้อนรับ 
2. ลงทะเบียน 
3. พิธีเปิดการประชุม/สัมมนา 
4. จัดกลุ่มใหญ่/กลุ่มย่อย/สรุปรวม 
5. พิธีปิดการประชุม/สัมมนา 

1. วิเคราะห์ผล 
2. รายงานผู้บังคับบัญชา 
3. รายงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
4. ด าเนินงานงบประมาณ 
5. ติดตามผลการวิเคราะห์ 
6. การประเมินผล 
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ขั้นที่ 1 การเตรียมการก่อนการประชุม/สัมมนา 

 ในการจัดประชุม/สัมมนาต้องอาศัยบุคคลหลายฝ่ายมาท างานร่วมกัน ดังนั้นการเตรียมงานไว้ล่วงหน้า 
จึงเป็นสิ่งจ าเป็นเพื่อให้การด าเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยภายในเวลาที่ก าหนดไว้ โดยมีขั้นตอนในการ
จัดเตรียมงานประชุม/สัมมนา ดังต่อไปนี้ 

1. ส ารวจประเด็นปัญหาและความต้องการในการประชุม/สัมมนา  
โดยพิจารณาจากสิ่งดังต่อไปนี้ 

1.1 ปัญหาและอุปสรรคที่เกิดข้ึนในการท างาน หรือปัญหาที่เกิดขึ้นในหน่วยงาน 
 

1.2 ความต้องการของบุคลากร โดยรวบรวมข้อมูลจากแบบส ารวจความคิดเห็น แบบสอบถาม  
หรือแบบสัมภาษณ์ 

1.3 ใช้การจัดประชุม/สัมมนาช่วยให้บุคลากรในหน่วยงานเข้าใจ นโยบายของหน่วยงานและ 

ปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง 

2. แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการจัดประชุม/สัมมนา  
เพ่ือท าหน้าที่ ดังต่อไปนี้ 

2.1 หาหัวข้อเรื่องที่จะใช้ในการประชุม/สัมมนา โดยการรวบรวม และแยกแยะในประเด็น 

ปัญหาต่าง ๆ  
2.2 พิจารณาบุคคลหรือผู้เชี่ยวชาญ ที่จะเชิญเข้าร่วมการประชุม/สัมมนา 

2.3 พิธีเปิด พิธีปิดการสัมมนา ตลอดจนเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานในฝ่ายต่างๆ 

2.4 พิจารณาแผนการและจัดเตรียมขั้นตอนในการด าเนินการ ว่าช่วงใดควรจะจัดการอย่างไร  
เพ่ือจะได้เตรียมจัดให้มีพิธีการต่าง ๆ ในแต่ละช่วงนั้นได้อย่างเหมาะสม 

2.5 พิจารณาแนวทางในการประชาสัมพันธ์ วิธีการประเมินผล ตลอดจนการเผยแพร่  รายงาน 

ผลการประชุม/สัมมนา หรือผลสรุปของการประชุม/สัมมนาได้อย่างเหมาะสม 

2.6 พิจารณาและเสนอการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการฝ่ายต่าง ๆ ตั้งแต่เริ่มเตรียมงานจนกระทั่ง 

สิ้นสุดการประชุม/สัมมนา 

2.7 พิจารณาปัญหาอ่ืนๆ ที่คาดว่าอาจจะเกิดข้ึนได้ในขั้นการเตรียมงาน ขั้นด าเนินการประชุม/ 

สัมมนา และข้ันหลังการด าเนินการสัมมนา 

2.8 พิจารณาเรื่องอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องตามความเหมาะสม 

3. เขียนโครงการประชุม/สัมมนา  
เพ่ือก าหนดความชัดเจนของการด าเนินงานขั้นตอนต่าง ๆ ซึ่งจะท าให้การด าเนินการประชุม/สัมมนาสามารถ
ด าเนินไปได้ด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ ยังสามารถใช้ประโยชน์จากโครงการประชุม/
สัมมนา ดังต่อไปนี้ 

1.1 ใช้ในการขออนุมัติจัดประชุม/สัมมนาจากผู้มีอ านาจ 
1.2 ใช้ขอความสนับสนุนด้านงบประมาณจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

 1.3 ให้ผู้เกี่ยวข้องท าความเข้าใจความเป็นมาเกี่ยวกับการจัดประชุม/สัมมนา 
โครงการประชุม/สัมมนาประกอบด้วยหัวข้อ ดังต่อไปนี้ 
1. ชื่อโครงการ การตั้งชื่อโครงการสามารถตั้งได้หลายลักษณะ ดังต่อไปนี้ 

1.1 ตั้งชื่อตามนลักษณะของผู้เข้าประชุม/สัมมนา 
1.2 ตั้งชื่อตามเนื้อหาที่จะประชุม/สัมมนา 
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1.3 ตั้งชื่อตามกิจกรรมที่ประชุม/สัมมนา 
1.4 ตั้งชื่อตามปัญหาที่จะประชุม/สัมมนา 

2. ผู้รับผิดชอบโครงการ อาจเป็นหน่วยงาน องค์กร หรือบุคคล 
3. หลักการและเหตุผล เป็นการกล่าวถึง ปัญหาและความจ าเป็นที่จะต้องประชุม/สัมมนา 

ในหัวข้อดังกล่าว ซึ่งการเขียนหลักการและเหตุผล ท าได้โดยการศึกษาค้นคว้าข้อมูลมาอ้างอิง ประกอบเพื่อ
เป็นเหตุผลว่ามีความจ าเป็นอย่างที่จัดประชุม/สัมมนา หัวข้อดังกล่าว 

4. วัตถุประสงค์ ต้องเขียนให้สัมพันธ์กับหลักการและเหตุผล โดยเขียนให้ชัดเจนว่า 
ประชุม/สัมมนาเพ่ืออะไร มีเป้าหมายที่ส าคัญอย่างไร 

5. กลุ่มเป้าหมายหรือผู้เข้าร่วมประชุม/สัมมนา ก าหนดไว้ให้ชัดเจนว่าเป็นใคร มีคุณสมบัติ 
อย่างไรมีจ านวนเท่าใด และจากท่ีไหน 

6. วิทยากร ก าหนดว่าคือใคร มีคุณสมบัติอย่างไร ติดต่อได้จากท่ีไหน 
7. ระยะเวลา ก าหนดให้แน่นอนว่าจะประชุม/สัมมนากี่วัน เริ่มตั้งแต่วันใดและสิ้นสุดวันใด 
8. สถานที่ ก าหนดให้ชัดเจนว่าในแต่ละกิจกรรมที่จัดในระหว่างการประชุม/สัมมนานั้น  

จะใช้สถานที่ที่ใดบ้าง เช่น พิธีเปิด-พิธีปิดการประชุม/สัมมนา การประชุม/สัมมนากลุ่มใหญ่ การประชุม/
สัมมนา กลุ่มย่อย แต่ละกลุ่มจะใช้ห้องใด และจะต้องแจ้งให้ผู้เข้าร่วมประชุม/สัมมนาทราบด้วย 

9. วิธีการประชุม/สัมมนา ก าหนดให้ชัดเจนว่าจะใช้วิธีใดบ้าง เช่น การบรรยาย การ 
อภิปราย การปฏิบัติจริง เป็นต้น 

10.  งบประมาณ ก าหนดรายรับ-รายจ่าย ที่จะใช้ในการจัดประชุม/สัมมนาว่า จะได้รายรับ 
มาจากที่ไหน เช่น จากค่าลงทะเบียน จากเงินอุดหนุนของหน่วยงานเป็นต้น และรายจ่ายจะต้องใช้จ่าย
อะไรบ้าง เช่น ค่าวัสดุที่ใช้ในการประชุม/สัมมนาพิธีเปิด-พิธีปิด ค่าสมนาคุณวิทยากร เป็นต้น ซึ่งผู้จัดประชุม/
สัมมนาจะต้องคิดค านวณงบประมาณให้ชัดเจน จะได้ไม่เกิดปัญหาในภายหลัง 

11.  การประเมินผล ก าหนดวิธีการประเมินผลให้ชัดเจน จะประเมินผลด้วยเครื่องมือหรือ  
เทคนิคอะไรก็ได้ที่เหมาะสม เช่น ใช้แบบสอบถาม การสัมภาษณ์ และการสังเกต เป็นต้น 

12.   ผลที่คาดว่าจะได้รับ มีการคาดคะเนว่า หลังจากการประชุม/สัมมนาแล้ว ผู้เข้าร่วม 
ประชุม/สัมมนาจะได้รับประโยชน์อะไรบ้างจากการประชุม/สัมมนาครั้งนี้ 

13.  ก าหนดการประชุม/สัมมนา ก าหนดตารางการประชุม/สัมมนาในแต่ละวัน โดยระบุ 
เวลาและกิจกรรมที่จะท าอย่างชัดเจน เพ่ือผู้ที่เกี่ยวข้องและผู้เข้าร่วมการประชุม/สัมมนาสามารถเตรียมตัว
ล่วงหน้าได ้
  อนึ่ง หัวข้อของโครงการดังกล่าวสามารถปรับให้ยืดหยุ่นได้ตามลักษณะของโครงการ 

4. ขั้นด าเนินงานเตรียมการจัดประชุม/สัมมนา  
เมื่อทราบประเด็นปัญหาและและตัดสินใจที่จะจัดประชุม/สัมมนาแล้ว ควรเตรียมการจัดประชุม/สัมมนา โดย
ปฏิบัติตามล าดับขึ้น ดังต่อไปนี้ 
  4.1 การประชาสัมพันธ์การประชุม/สัมมนาให้ผู้ที่เก่ียวข้องทราบ 
  4.2 ติดต่อเชิญวิทยากร ที่จะมาให้ความรู้แก่ผู้เข้าประชุม/สัมมนา โดยวางแผนการติดต่อ
เชิญวิทยากร ดังต่อไปนี้ 
         4.2.1 ส ารวจรายชื่อวิทยากรที่จะบรรยายตามหัวข้อที่จะประชุม/สัมมนา 
        4.2.2 ก าหนดตัววิทยากรที่จะบรรยาย ทั้งวิทยากรหลักและวิทยากรส ารอง 
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        4.2.3 ติดต่อทาบทามวิทยากรด้วยวาจาเป็นการส่วนตัวก่อน พร้อมทั้งแจ้งถึง
วัตถุประสงค์ขอบข่ายหัวข้อของการประชุม/สัมมนา วัน เวลา สถานที่ และรายละเอียดเกี่ยวกับผู้เข้า 
ประชุม/สัมมนา 
        4.2.4 ท าหนังสือเชิญวิทยากรและขออนุญาตผู้บังคับบัญชาของวิทยากรพร้อมกับส่ง
ก าหนดการประชุม/สัมมนาให้วิทยากร 
        4.2.5 ประสานงานกับวิทยากรเพ่ืออ านวยความสะดวก เช่น ด้านการเดินทางที่พัก  
และอ่ืน ๆ 
  4.3 เชิญผู้เข้าร่วมการประชุม/สัมมนา 
  4.4 การเตรียมการ ด้านสถานที่และอุปกรณ์ ด าเนินการดังต่อไปนี้ 

      4.4.1 ติดต่อขอใช้สถานที่ท าการประชุม/สัมมนา ห้องรับประทานอาหารว่าง และห้อง 
รับประทานอาหาร หรือถ้ามีการศึกษาดูงาน ฝึกงาน ทัศนศึกษา ฯลฯ  จะต้องติดต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พร้อม
ทั้งยานพาหนะที่จะใช้ในการเดินทางด้วย 

4.4.2  วางแผนการใช้สถานที่ในการจัดประชุม/สัมมนา  การจัดห้องประชุม/สัมมนา  
จัดเก้าอ้ี  โต๊ะ  ตามรูปแบบของการประชุม การเตรียมโสตทัศนูปกรณ์ต่าง ๆ ที่จะใช้ ได้แก่ ไมโครโฟนชนิดตั้ง
และติดตัว เครื่องขยายเสียง เครื่องฉายภาพข้ามศีรษะ เทปบันทึกเสียง เครื่อง วี.ดี. ทัศน์ อุปกรณ์ด้านแสงและ
สียงต่าง ๆ เครื่องฉายสไลด์ จอภาพ กล้องถ่ายรูป ฯลฯ 
        4.4.3 จัดท าอุปกรณ์ที่จะต้องใช้ในการประชุม/สัมมนา เช่น ป้ายชื่อโครงการประชุม/
สัมมนา ป้ายชื่อวิทยากร ป้ายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม/สัมมนา ป้ายบอกทางไปยังห้องประชุม/สัมมนา ป้าย
ลงทะเบียน และป้ายอื่น ๆ ที่จ าเป็น 

                4.4.4 อุปกรณ์เครื่องมือประเภท เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ดีด เครื่องอัดเสียง/
เทป และอุปกรณ์ด้านเครื่องเขียน ที่จ าเป็นในการสัมมนา เช่น กระดาษขาว แผ่นโปร่งใส เครื่องเขียนต่าง ๆ 
  4.5 เตรียมการด้านการลงทะเบียน โดยจัดเตรียมแฟ้มบัญชีรายชื่อเพ่ือความสะดวกในการ
ลงทะเบียน การแจกเอกสาร การเก็บเงิน และการสรุปผล และยังท าให้ผู้จัดทราบยอดจ านวนที่แท้จริงของ
ผู้เข้าร่วมการประชุม/สัมมนา ซึ่งจะเป็นประโยชน์ในการประสานงานกับฝ่ายต่างๆ เช่น ฝ่ายที่พัก ฝ่ายเอกสาร 
ฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม ตลอดจนการจัดแบ่งกลุ่มย่อย ถ้าผู้เข้าประชุม/สัมมนามีจ านวนมาก ควรเตรียมแฟ้ม
ส าหรับลงทะเบียนมากกว่า 1 แฟ้ม และรายชื่อควรพิมพ์หน้าเดียว เพื่อความสะดวกในการเซ็นชื่อลงทะเบียน 
  4.6 เตรียมการด้านเอกสารแจกผู้เข้าร่วมประชุม/สัมมนา เอกสารที่จะแจกผู้เข้าร่วมการ 
ประชุม/สัมมนา ควรจัดใส่แฟ้มให้เรียบร้อย โดยมีเอกสารต่าง ๆ ดังต่อไปนี้  
         4.6.1 โครงการประชุม/สัมมนา 
         4.6.2 ก าหนดการประชุม/สัมมนา 
                            4.6.3 คู่มือในการประชุม/สัมมนา 
         4.6.4 รายชื่อผู้เข้าร่วมการประชุม/สัมมนา พร้อมแจ้งสังกัดของผู้เข้าร่วมการประชุม/
สัมมนา 
         4.6.5 รายชื่อผู้เข้าร่วมการประชุม/สัมมนา ตามกลุ่มในกรณีที่มีการแบ่งกลุ่ม 
                          4.6.6 เอกสารประกอบการประชุม/สัมมนา 
         4.6.7 กระดาษเปล่าส าหรับจดบันทึกเพ่ิมเติม 
  4.7 เตรียมการส าหรับพิธีเปิด-พิธีปิดการประชุม/สัมมนา โดยการร่างค ากล่าวรายงาน ค า
กล่าวประธานในพิธีเปิด-พิธีปิดการประชุม/สัมมนา 
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ขั้นที่ 2 การด าเนินการระหว่างการประชุม/สัมมนา 
 เมื่อถึงก าหนดวันจัดประชุม/สัมมนาคณะกรรมการแต่ละฝ่ายจะต้องด าเนินกิจกรรมต่างๆ  ตามท่ี
ก าหนดไว้ ดังต่อไปนี้ 

1. การต้อนรับผู้เข้าประชุม/สัมมนา ได้แก่ ประธานในพิธี แขกผู้มีเกียรติ วิทยากรและผู้เข้า 
สังเกตการณ์ 

2. การลงทะเบียน ผู้เข้าร่วมการประชุม/สัมมนาทุกคน จะต้องเซ็นชื่อในบัญชีรายชื่อที่ทาง 
คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียนจัดเตรียมไว้ พร้อมกับรับเอกสารการประชุม/สัมมนา 
 

3. พิธีเปิดการประชุม/สัมมนา ประธานคณะกรรมด าเนินการจัดประชุม/สัมมนา จะเป็นผู้กล่าว 
รายงานความเป็นมาของการจัดการประชุม/สัมมนาพร้อมกล่าวเชิญประธาน เพ่ือกล่าวเปิดการประชุม/
สัมมนา 

4. จัดประชุมกลุ่มใหญ่ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือจะสร้างความเข้าใจที่ตรงกันให้แก่ ผู้เข้าร่วมการ 
ประชุม/สัมมนา และกิจกรรมที่นิยมจัดในห้องประชุมใหญ่ ได้แก่ การบรรยาย การอภิปราย และการสาธิต 

5. จัดประชุมกลุ่มย่อย หลังจากที่ได้รับความรู้ ความคิดจากวิทยากรในที่ประชุมกลุ่มใหญ่แล้ว ให้ 
แบ่งกลุ่มผู้เข้าร่วมสัมมนาออกเป็นกลุ่มย่อยตามลักษณะของปัญหาและความสนใจ ซึ่งในกลุ่มย่อยจะร่วมกัน 
ถกปัญหา เสนอข้อคิดเห็น โดยมีวิทยากรประจ ากลุ่มท าหน้าที่ด าเนินการเลือกสมาชิกในกลุ่มข้ึนมาท าหน้าที่ 
ต่าง ๆ คือ ประธานกลุ่ม รองประธานกลุ่ม เลขานุการกลุ่ม และผู้ช่วยเลขานุการกลุ่ม 

6. จัดประชุมรวม เพื่อรายงานผลการประชุม แนวทางการแก้ไขปัญหาของแต่ละกลุ่มย่อย อภิปรายผล 
ทั่วไป โดยประธานกลุ่มหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายรายงานผลการประชุม/สัมมนาของแต่ละกลุ่มย่อยที่เสนอนั้น ผู้
เข้าประชุม สัมมนา ทุกคนในที่ประชุมมีสิทธิที่จะเสนอแนะข้อคิดเห็นหรือสนับสนุนได้ หลังจากท่ีได้ปรับปรุง
แก้ไขผลของการประชุม/สัมมนาของแต่ละกลุ่มจนเป็นที่พอใจของสมาชิกส่วนใหญ่แล้ว เลขานุการของแต่ละ
กลุ่มจะต้องจดข้อความท่ีเปลี่ยนแปลงหรือเพ่ิมเติมจากสมาชิกในที่ประชุมใหญ่ได้ร่วมกันอภิปราย เพ่ือรวบรวม
ให้เลขานุการคณะกรรมการจัดประชุม/สัมมนา จัดพิมพ์เป็นรายงานผลการประชุม/สัมมนาของประชุมใหญ่
ต่อไป 

7. พิธีปิดการประชุม/สัมมนา ประธานในพิธีปิดการสัมมนา อาจจะเป็นบุคคลเดียวกันกับประธาน 
พิธีเปิดการสัมมนาหรือคนละคนก็ได้ 

ขั้นที่ 3 การด าเนินการหลังการประชุม/สัมมนา 
 การด าเนินการหลังประชุม/สัมมนา นับเป็นขั้นตอนประเมินผล รายงานผล และติดตามผล เมื่อการ
ประชุม/สัมมนาสิ้นสุดแล้ว คณะกรรมการด าเนินการจัดฯ จะต้องปฏิบัติภารกิจ ดังต่อไปนี้ 

1. วิเคราะห์การประเมินผลการประชุม/สัมมนา โดยต้องติดตามผล ทั้งทางฝ่ายสมาชิกผู้เข้าร่วมการ 
ประชุม/สัมมนาและฝ่ายคณะกรรมการด าเนินงานทั้งหมด แล้วน าผลที่ได้มาวิเคราะห์ เพ่ือประมวลผลออกมา 
เป็นผลสรุปของการประชุม/สัมมนาในครั้งนั้นแล้ว จัดพิมพ์เป็นรายงานแจกจ่ายไปยังบุคคลหรือหน่วยงานต่าง ๆ 
ทีเ่กี่ยวข้อง 

2. รายงานผลการประชุม/สัมมนาต่อผู้บังคับบัญชา ผู้จัดต้องรายงานผลการประชุม/สัมมนา ให้ 
ผู้บังคับบัญชาทราบเป็นลายลักษณ์อักษร ภายหลังจากการประชุม/สัมมนาสิ้นสุดลง ว่าการจัดประชุม/สัมมนา 
ในครั้งนั้นบรรลุวัตถุประสงค์ท่ีก าหนดไว้มากน้อยเพียงใด มีปัญหาและอุปสรรคอะไรบ้างมีข้อเสนอแนะและวิธีการ
แก้ไขอย่างไร 
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3. ท าหนังสือแจ้งผลการประชุม/สัมมนาต่อหน่วยงานที่เก่ียวข้อง ผู้จัดจะต้องแจ้งผลการประชุม/ 
สัมมนาไปยังหน่วยงานของผู้เข้าร่วมประชุม/สัมมนา ซึ่งอาจจะพิมพ์เป็นรายงานการประชุม/สัมมนา เพ่ือที่
หน่วยงานนั้น ๆ จะได้ใช้ประโยชน์ในการบริหารงานบุคลากรต่อไป 

4. ด าเนินการเกี่ยวกับงบประมาณค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ผู้จัดการประชุม/สัมมนาจะต้องด าเนินการเบิก- 
จ่ายให้เป็นที่เรียบร้อย เช่น ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด-ปิด ค่าวัสดุ
อุปกรณ์ต่าง ๆ ที่ใช้การด าเนินการจัดประชุม/สัมมนา เป็นต้น 

5. ติดตามผลและวิเคราะห์การติดตามผลการประชุม/สัมมนา ภายหลังจากท่ีผู้เข้าร่วมการประชุม/ 
สัมมนาได้กลับไปปฏิบัติงานในหน่วยงานระยะหนึ่ง ผู้จัดการประชุม/สัมมนาควรจะติดตามผลว่า ผู้เข้าร่วมการ
ประชุม/สัมมนา ได้น าความรู้และประสบการณ์จากการประชุม/สัมมนาไปใช้ปรับปรุงงานในหน้าที่ได้ผล
เพียงใด และต้องน าข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ว่าสิ่งใดที่เป็นประโยชน์และสิ่งใดที่ควรแก้ไข เพ่ือให้การจัดประชุม/
สัมมนาครั้งต่อไปได้ผลตรงตามที่ผู้เข้าร่วมการประชุม/สัมมนาจะสามารถน าไปประยุกต์ใช้ได้  

6.  การประเมินผลการสัมมนา ประเภทของการประเมินผล แบ่งออกเป็น 4 ประเภทใหญ่ ๆ คือ  
6.1 การเรียนรู้ ต้องทราบว่าผู้เข้าร่วมสัมมนาเกิดความรู้จริงหรือไม่ 
6.2 ปฏิกิริยา ต้องการทราบว่าผู้เข้าร่วมสัมมนามีความคิดเห็นหรือทัศนคติอย่างไร 
6.3 พฤติกรรม ต้องการทราบว่าผู้เข้าร่วมสัมมนา ได้เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในการท างาน 

ในทางท่ีดีขึ้นหรือไม่ 
6.4 ผลลัพธ์ ต้องการทราบว่าผลของผู้ที่เข้าสัมมนามีประสิทธิภาพและประสิทธิผลขึ้น 

กว่าเดิมหรือไม่ งานของหน่วยงานนั้น ๆ มีความก้าวหน้าขึ้นกว่าเดิมอันเป็นผลจากการสัมมนาหรือไม่ 
5. ข้อควรปฏิบัติในการจัดประชุม/สัมมนา 

1. ระเบียบวาระประชุม ต้องแจ้งให้ผู้เข้าร่วมประชุมทราบก่อน จะมีการประชุม ประกอบด้วย 

เรื่องราวต่าง ๆ ที่จะต้องน าเข้าไปชี้แจงหรือตกลงกันในที่ประชุม ระเบียนวาระการประชุมจะส่งไปพร้อมกับ
หนังสือประชุม โดยอาจรวมอยู่ในแผ่นเดียวกันก็ได้ โดยเนื้อหาต้องระบุว่าระเบียบวาระการประชุม มีเรื่องอะไร 
ที่จะต้องพูดกันบ้าง การประชุมครั้ งที่ เท่าใด สมัยใด วัน เวลา ที่จะประชุมและแจ้งถึงสถานที่ประชุม 
รายละเอียดทั้งหมดที่ต้องชัดเจน อ่านแล้วเข้าใจได้ง่าย ควรจัดส่งล่วงหน้าก่อนการประชุมประมาณหนึ่ง
สัปดาห์ ต้องพยายามติดตามเพ่ือให้ทราบจ านวนผู้เข้าร่วมประชุม และวันก่อนที่จะถึงวันประชุม ควรเตือนย้ า
อีกครั้งหนึ่ง 

2.  การจัดสถานที่ประชุม และการเตรียมเครื่องโสตทัศนูปกรณ์ต้องพร้อมเสนอ สถานที่จัดการ
ประชุมจะต้องอ านวยความสะดวก สร้างความสบายให้กับผู้เข้าร่วมประชุมอย่างสมบูรณ์แบบ มีการจัดที่นั่งให้
เหมาะสม โดยค านึกถึงแสงสว่าง เสียง และกลิ่น เพ่ือร่วมสร้างบรรยากาศในการประชุมให้ร่มรื่น ควรจัดเครื่อง
อ านวยความสะดวกให้กับผู้เข้าร่วมประชุม การประชุมขนาดใหญ่ควรมีป้ายชื่อและแฟ้ม แต่ถ้าเป็นการประชุม
เล็กๆ อาจมีเพียงกระดาษเปล่าและเครื่องเขียน ส่วนการจัดให้มีเครื่องดื่มระหว่างมีการประชุม ก็แล้วแต่ความ
เหมาะสม นอกจากนี้ควรจัดเอกสารหลักฐานต่างๆ ที่จะน ามาประกอบการประชุม จัดเตรียมการบันทึกการ
ประชุม และเอกสารเซ็นชื่อผู้เข้าประชุมด้วยทุกครั้ง 

2. ต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุมด้วยอัธยาศัยไมตรีอันดี มีการตรวจสอบจ านวนผู้เข้าร่วมประชุมโดยการ 

ให้เซ็นชื่อส าหรับผู้เข้าร่วมประชุมแทนต้องเซ็นชื่อตัวเองแล้วเขียนต่อว่าแทน กรณีท่ีมีสมาชิกขาดประชุม  
เลขาฯ ต้องพยายามติดต่อสอบถามเหตุผลที่ไม่มาประชุมให้ได้ เพื่อหาหนทางแก้ไขความประพฤติของสมาชิก 

ผู้นั้นที่ชอบขาดการประชุมเป็นประจ า 
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3. ประธานในที่ประชุมสามารถถูกแตะต้องได้ ในเรื่องที่ท่านพิจารณาข้ามไป หลงลืม ไม่ชัดเจน  
วกวน หาข้อยุติไม่ได้ สมาชิกมีสิทธิให้ค าเตือนต่อประธานได้ด้วยค าพูดที่สุภาพและเหมาะสม ประธานควรพูด
ให้น้อยที่สุด แต่ไม่ใช่ไม่พูดเสียเลย เนื่องจากการประชุมจะต้องแสดงเอกลักษณ์ของการระดมความคิด (brain 
storm) หรือเป็นการถ่ายเทความคิดจากสมองออกมารวมกันที่โต๊ะประชุม และกลั่นกรองเอาเฉพาะเรื่องที่จะ
น าประโยชน์ต่อองค์กรออกมาใช้ให้ได้อย่างจริงจัง 

6. ข้อมูลเพิ่มเติมในส่วนของเบอร์โทรศัพท์ร้านที่ติดต่อ 

ล าดับที่ ชื่อร้าน เบอร์โทรศัพท์ หมายเหตุ 

 ประเภทอาหาร   

1 ร้านอาหารเรียงสัตว์แพทย์ 085-3227589 ร้านอาหารตามสั่งจานด่วน ข้าวผัด
ทะเล  ข้าวราดผัดกะเพา+ไข่ดาว ข้าว
ผัดพริกอ่อน+ไข่ดาว ข้าวกะเพาไก่
ทอด+ไข่ดาว ข้าวผัดแกงเขียวหวาน+
ไข่ดาว ขา้วผัดทรงเครื่อง  ผัดซีอิ้ว 
ราดหน้า ฯลฯ 

2 ร้านข้าวราดแกงแมว  086-2018288 ต้มข่าไก่ ต้มย าไก่ใบมะขาม ต้มแซบ
กระดูกอ่อน แกงเขียวหวานไก่ หมู 
แกงเผ็ดต่าง ๆ ผักผักรวม แกงมัสมั่น 
ย าไก่บ้าน ย าวุ้นเส้น ย าปลาทู ผัด
เปรี้ยวหวาน  ไก่ทอด  ทอดมันกุ้ง   
หมูเกาหลี น้ าพริกลงเรือ น้ าพริกปลา
ทู น้ าพริกกะปิ ปูหลน เต้าเจี้ยวหลน   

3 ร้านก๋วยเตี๋ยวเย็นตาโฟ 
วัดแขก 

02 - 2355921 ก๋วยเตี๋ยวเย็นตาโฟ 

4 ร้านศรัณย์ฉัตร 02 - 9825280 ร้านขายอุปกรณ์ส านักงาน 

5 ร้านไอศครีม (พขร.กองคลัง) 083 -6751731 ไอครีมกะทิสด รวมมิตร 

6 ร้านส้มต า ล้อเกวียน 081 – 6258722 ไก่ย่าง ปลาเผา ส้มต าไทย ปู ปลาล้า 
ลาบหม ูน้ าตก แกงอ่อม จิ้มจุ่ม            
คอหมูย่าง  
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ล าดับที่ ชื่อร้าน เบอร์โทรศัพท์ หมายเหตุ 

 ประเภทอาหาร   

7 ร้านส้มต า ป้าเตี้ย 086- 8462091 ไก่ย่าง ปลาเผา ส้มต า ต้มแซบกระดูก
อ่อน  ลาบปลาดุก  คอหมูย่าง ส้มต า 
น้ าตก 

8 ร้านส้มต า การทางฝนฟิล์ม 081 – 9052779 ส้มต าทุกชนิด ไก่ทอดใบเตย คอหมู
ย่าง ลาบ ก้อย ต้มกระดูกอ่อน ปลา
เผาย าต่าง ๆ ต้มแซบ   

9 ร้านส้มต า ป้าศรีวันศุกร์ 086 – 0476777 ส้มต าปูม้า ปูด า ไข่เค็ม ย าปู หอยดอง   
ปูดอง ปูนึ่ง  

10 ร้านส้มต า สินไทย สามแยก 089 – 6875650 ส้มต า ปลาเผา ลาบ น้ าตก   ไก่ย่าง    
ซุปหน่อไม้ 

11 ร้านส้มต า โกดังปุ๋ย (แมกไม้) 085 – 7921382 ลาบ น้ าตก ส้มต า ไก่ทอด   แกงอ่อม   
ย าต่าง ๆ   

12 ร้านผลไม้ สัตวแพทย์ 080 – 5161928 ผลไม้ตามฤดูกาล 

13 ร้านอาหารครัวชวนชม 02 – 5892060 ร้านอาหารอยู่แถวหน้าเรือนจ า 
ผักไทยกุ้งสด ย าใหญ่ กระทงทอง 
ก๋วยเตี๋ยวบก ย าเว้นเส้น บัวลอยเผือก 
ข้าวตังหน้าตั้ง 

14 อุทัย ขนมหวาน 087 – 6825747 ขายทองหยิบ ฝอยทอง ทองหยอด 
เม็ดขนุน ขนมชั้น 

15 ร้านอาหารบางบัว 02 – 5526088 ต้มย ากุ้ง ปลาหมึกไข่นึ่งมะนาว หมูค า
หวาน กระทงทอง ไก่ผัดเม็ดมะม่วง
หิมพานต์ 

16 ร้าน น้ าดื่ม บ.เอ็มดับบิล 02 – 9940900 ร้านน้ าดื่ม น้ าแก้ว น้ าขวด 
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ล าดับที่ ชื่อร้าน เบอร์โทรศัพท์ หมายเหตุ 

 ประเภทเบเกอรี่   

17 ร้านเซ็นทรัลเบเกอรี่  

(สามแยก) 

02 – 5611465 เบเกอรี่ ขนมเค้ก ขนมแพ็คกล่อง 

18 ร้านขนมปังวิคตอรี่ 02 - 5385474  

 ประเภทอุปกรณ์ส านักงาน   

19 ร้านอนันตวนา 02 – 5794503 ขายอุปกรณ์เครื่องเขียน 

20 ร้าน ถวัลย์ (สามแยก) 02 – 5790939 ร้านขายอุปกรณ์ส านักงาน  
และขายยาสามัญประจ าบ้าน 

 ร้านค้าทั่วไป   

21 ร้านเสื้อดาวรดา หน้า  
รร.มารวย 

02 - 5612196 ขายเสื้อยืดโปโล 

22 ร้านถ่ายเอกสาร วสุ 02 – 5792224 ถ่ายเอกสาร เข้าเล่มเอกสาร  

23 ร้านท าตรายาง อุทัย 083 – 2937356  

24 ร้านดอกไม้หน้าวัดบัวขวัญ 02 – 5526088 จ าหน่ายดอกไม้สด และพวงหรีด 

25 ร้านกระเป๋าผ้า พรชนก 086 – 3314903 รับท ากระเป๋าเอกสาร  

26 ร้านดอกไม้ พวงหรีด โปรเดีย 02 – 5797388 ร้านดอกไม้สด จัดแจกัน  พวงหรีด 
พวงมาลา และดอกไม้ดินญี่ปุ่น   
ดอกไม้แห้ง ขนาดราคาตามความ
ต้องการ 

27 ร้านศักดิ์รินทร์ จตุจักร  02 – 2724385 ขายเครื่องเบญจรงค์ 

28 บริษัทศรีรุ่งเรือง (แสงอรุณ) 02 - 5394920 ขายโต๊ะ ตู้ เก้าอ้ี ส านักงาน 
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ล าดับที่ ชื่อร้าน เบอร์โทรศัพท์ หมายเหตุ 

 ประเภทช่างซ่อม   

29 พ่ีบุญม ี(ช่างกรมฯ) 083 - 8916783 ดูแลซ่อมเปลี่ยนไฟฟ้า น้ าประปา เกิด
ปัญหาขัดข้อง 

30 ช่างแอร์ เมษาแอร์ 084 – 8805838 ซ่อมดูแลเครื่องปรับอากาศ 

31 อู่ซ่อมรถ กฤษฎา (บางบัว) 02 – 5210930 ซ่อมรถยนต์ทุกชนิด 

32 บ้านไม้ชายเลน จ.
สมุทรสงคราม 

034 – 731042 รีสอทร์ที่พัก ปลูกป่าชายเลน 
ดูลิง กินปลาทู  

33 รถยนต์ ซาฟารี 02 – 8878802-3  

34 รถยนต์ บ.เฟิสท์ทรานสปอร์ต 02 – 0011811  

35 หัวหน้าแม่บ้าน (ปัทมา) 085 – 3613650  

36 ธนาคารกสิกร (ม.เกษตร) 02 – 5794510  

 

 

 

 

                                         

ผู้บันทึกความรู้ ชื่อ – สกุล: นางสาวนารีรัตน์  บัลลังก์  
ต าแหน่ง: เจ้าพนักงานธรุการช านาญงาน 
สังกัด: ฝ่ายบริหารทั่วไป ศูนย์เทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร 
ติดต่อได้ที:่ ฝ่ายบรหิารทัว่ไป ศนูย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ชั้น 3 อาคารกรมส่งเสริมการเกษตร 
โทรศัพท:์ 0 2579-3723 

 

 



 
ภาคผนวก 
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        รายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ  

 

  รอบ  6 เดือน 

  รอบ 12 เดือน 

ชื่อตัวชี้วัด : PMQA (การจัดการความรู้) 

ผู้ก ากับดูแลตัวช้ีวัด :  
ชื่อ นางดาเรศร์  กิตติโยภาส 
ต าแหน่ง ผู้อ านวยการศูนย์เทคโนโลยสีารสนเทศและการ
สื่อสาร 

ผู้จัดเก็บข้อมูล :  
ชื่อ นางสาวยุพา แซ่ชื้อ 
ต าแหน่ง รักษาการผู้เชี่ยวชาญด้านสารสนเทศเพ่ือ
ส่งเสริมการเกษตร 

ข้อมูลการด าเนินงาน : 
1. แต่งตั้งคณะท างานการบริหารองค์ความรู้ของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ตามค าสั่งศูนย์
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ที่ 12/2559 ลงวันที่ 14 ตุลาคม 2559 
2. จัดประชุมคณะท างานฯ จ านวน 3 ครั้ง ดังนี้ 
      2.1) ครั้งที่ 1 วันที่ 20 ธ.ค. 59 เพ่ือ 
             - ก าหนดแนวทางการบริหารจัดการองค์ความรู้ของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารให้
สอดคล้องกับการด าเนินการของคณะท างานการบริหารองค์ความรู้กรมส่งเสริมการเกษตรและปฏิบัติงานอ่ืน ๆ 
ที่เก่ียวข้องกับหน้าที่ของคณะท างาน  
            - พิจารณาแผนการจัดการองค์ความรู้ (KM Action Plan) ประจ าปี 2560 แผนที่ 1 
            - พิจารณาร่างแผนปฏิบัติงานของคณะท างานฯ 
      2.2) ครั้งที่ 2 วันที่ 24 ม.ค. 60 เพ่ือ 
            - พิจารณาผลการส ารวจความคิดเห็นการถอดองค์ความรู้จากผู้ที่จะเกษียณอายุราชการ ของศูนย์
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ปี 2560 
            - ประเด็น/รายละเอียด องค์ความรู้ที่ต้องการถอดในแต่ละหัวข้อ 
      2.3) ครั้งที่ 3 วันที่ 22 ก.พ. 60 เพ่ือ 
            - พิจารณาข้อมูลองค์ความรู้ที่รวบรวมได้ ในหัวข้อ: การจัดเก็บและรายงานภาวการณ์ผลิตพืชราย
เดือนระดับต าบล (รต.) 
            - พิจารณาข้อมูลองค์ความรู้ที่รวบรวมได้ ในหัวข้อ: เทคนิคการจัดประชุม/สัมมนา 
 
ค าชี้แจงการปฏิบัติงาน / มาตรการที่ได้ด าเนินการ : 
1. มีการประชุมเพ่่ือพิจารณาการเสาะแสวงหาความรู้ที่ควรน ามาจัดการความรู้ในปี 2560 และจัดท าแผนการ
จัดการความรู้ 
2. มีการจัดท าแบบส ารวจความคิดเห็นการถอดองค์ความรู้ผู้ที่จะเกษียณอายุราชการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร ปี 2560 
3. น าแผนการจัดการความรู้และรายงานการประชุมคณะท างานฯ ขึ้นเว็บไซต์ของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร (www.ictc.doae.go.th) 
4. ส่งแผนการจัดการความรู้ประจ าปี 2560 ของ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ให้แก่ กองวิจัย
และพัฒนางานส่งเสริมการเกษตร 
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5. บันทึกแผน/รายงานผลการปฏิบัติราชการฯ รอบ 6 เดือน ที่เว็บไซต์ www.kmonline.doae.go.th และ
จัดส่งสรุปผลการด าเนินงานพร้อมหลักฐาน ให้แก่กองวิจัยและพัฒนางานส่งเสริมการเกษตร 
 

ปัจจัยท่ีสนับสนุนต่อการด าเนินงาน : 
1. การมีส่วนร่วมของตัวแทนบุคลากรในหน่วยงานในการระดมความคิดเห็นในการแสวงหาความรู้ที่ควรน ามา
จัดการความรู้ประะจ าปี 2560 ของ ศสท. 
2. มีการก าหนดขั้นตอน วิธีปฏิบัติที่จะเข้าถึงความรู้ และบุคคลเป้าหมายอย่างชัดเจน 

อุปสรรคต่อการด าเนินงาน : 
ไม่มี 

หลักฐานอ้างอิง : 
1. ค าสั่งศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ที่ 12/2559 ลงวันที่ 14 ตุลาคม 2559 
2. รายงานการประชุมคณะท างานการบริหารองค์ความรู้ของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  
ครั้งที่ 1/2560 
3. รายงานการประชุมคณะท างานการบริหารองค์ความรู้ของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  
ครั้งที่ 2/2560 
4. รายงานการประชุมคณะท างานการบริหารองค์ความรู้ของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  
ครั้งที่ 3/2560 
5. ผลการส ารวจความคิดเห็นการถอดองค์ความรู้จากผู้ที่จะเกษียณอายุราชการของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร ปี 2560 
6. แผนการจัดการความรู้ (KM Action Plan) 
7. ภาพบรรยากาศการประชุมคณะท างานฯ 
8. หลักฐานการน าแผนการจัดการความรู้และรายงานการประชุมคณะท างานฯ ขึ้นเว็บไซต์ของศูนย์เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร (www.ictc.doae.go.th) 
 



หน้า 28 
 

28/3 

  

        รายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ  

 

  รอบ  6 เดือน 

   รอบ 12 เดือน 

ชื่อตัวชี้วัด : PMQA (การจัดการความรู้) 

ผู้ก ากับดูแลตัวช้ีวัด :  
ชื่อ นางดาเรศร์  กิตติโยภาส 
ต าแหน่ง ผู้อ านวยการศูนย์เทคโนโลยสีารสนเทศและการ
สื่อสาร 

ผู้จัดเก็บข้อมูล :  
ชื่อ นางสาวยุพา แซ่ชื้อ 
ต าแหน่ง ผู้เชี่ยวชาญด้านสารสนเทศเพ่ือส่งเสริม
การเกษตร 

ข้อมูลการด าเนินงาน : 
1. แต่งตั้งคณะท างานการบริหารองค์ความรู้ของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ตามค าสั่งศูนย์
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ที่ 12/2559 ลงวันที่ 14 ตุลาคม 2559 
2. จัดประชุมคณะท างานฯ จ านวน 6 ครั้ง ดังนี้ 
      2.1) ครั้งที่ 1/2560 วันที่ 20 ธ.ค. 59  
             - ก าหนดแนวทางการบริหารจัดการองค์ความรู้ของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารให้
สอดคล้องกับการด าเนินการของคณะท างานการบริหารองค์ความรู้กรมส่งเสริมการเกษตรและปฏิบัติงานอ่ืน ๆ 
ที่เก่ียวข้องกับหน้าที่ของคณะท างาน  
            - พิจารณาแผนการจัดการองค์ความรู้ (KM Action Plan) ประจ าปี 2560 แผนที่ 1 
            - พิจารณาร่างแผนปฏิบัติงานของคณะท างานฯ 
      2.2) ครั้งที่ 2/2560 วันที่ 24 ม.ค. 60  
            - พิจารณาผลการส ารวจความคิดเห็นการถอดองค์ความรู้จากผู้ที่จะเกษียณอายุราชการ ของศูนย์
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ปี 2560 
            - พิจารณาประเด็น/รายละเอียด องค์ความรู้ที่ต้องการถอดในแต่ละหัวข้อ 
      2.3) ครั้งที่ 3/2560 วันที่ 22 ก.พ. 60  
            - พิจารณาข้อมูลองค์ความรู้ที่รวบรวมได้ ในหัวข้อ: การจัดเก็บและรายงานภาวะการผลิตพืชรายเดือน
ระดับต าบล (รต.) 
            - พิจารณาข้อมูลองค์ความรู้ที่รวบรวมได้ ในหัวข้อ: เทคนิคการจัดประชุม/สัมมนา 
      2.4) ครั้งที่ 4/2560 วันที่ 31 มี.ค. 60  
            - พิจารณารายละเอียดข้อมูลองค์ความรู้ที่รวบรวมได้ในแต่ละหัวข้อ ตามขั้นตอนการประมวลผล 
และกลั่นกรองความรู้โดยเชิญผู้ถ่ายทอดองค์ความรู้ทั้ง 2 ท่าน ร่วมพิจารณาปรับปรุงเนื้อหา 
            - จัดเตรียมเอกสารประกอบการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของเจ้าหน้าที่ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและ 
การสื่อสาร 
      2.5) ครั้งที่ 5/2560 วันที่ 2 มิ.ย. 60  
            - พิจารณาเนื้อหาและรายละเอียดของเอกสารประกอบการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
            - พิจารณารูปแบบในการจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้และแสดงความคิดเห็น 
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      2.6) ครั้งที่ 6/2560 วันที่ 15 ส.ค. 60  
            - สรุปผลการจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้และแสดงความคิดเห็นการถอดองค์ความรู้จากผู้ที่จะ
เกษียณอายุราชการ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจ าปี พ.ศ. 2560 
            - พิจารณาการจัดท ารายงานสรุปผลการด าเนินงานการบริหารองค์ความรู้ของศูนย์เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร ประจ าปี พ.ศ. 2560 
3. จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้และแสดงความคิดเห็นการถอดองค์ความรู้จากผู้ที่จะเกษียณอายุราชการ  
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจ าปี พ.ศ. 2560 เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2560  
เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการกรมส่งเสริมการเกษตร ชั้น 2 อาคารกรมส่งเสริมการเกษตร 
 
 
ค าชี้แจงการปฏิบัติงาน / มาตรการที่ได้ด าเนินการ : 
1. มีการประชุมคณะท างานการบริหารองค์ความรู้ของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จ านวน 6 ครั้ง 
รายละเอียดตามหัวข้อข้อมูลการด าเนินงาน ข้อ 2 
2. มีการจัดท าแบบส ารวจความคิดเห็นการถอดองค์ความรู้ผู้ที่จะเกษียณอายุราชการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร ปี 2560 
3. น าแผนการจัดการความรู้และรายงานการประชุมคณะท างานฯ ขึ้นเว็บไซต์ของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร (www.ictc.doae.go.th) 
4. ส่งแผนการจัดการความรู้ประจ าปี 2560 ของ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ให้แก่ กองวิจัย
และพัฒนางานส่งเสริมการเกษตร 
5. บันทึกแผน/รายงานผลการปฏิบัติราชการฯ รอบ 6 เดือน และ 12 เดือน ที่เว็บไซต์ 
www.kmonline.doae.go.th และจัดส่งสรุปผลการด าเนินงานพร้อมหลักฐาน ให้แกก่องวิจัยและพัฒนางาน
ส่งเสริมการเกษตร 
6. การด าเนินการอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 
            - รวบรวมองค์ความรู้จากผู้ที่จะเกษียณอายุราชการจ านวน 2 ท่าน โดยวิเคราะห์ข้อมููลและคัดแยก
ความรู้เป็นกลุ่ม/ประเภท/หัวข้อ ให้ง่ายต่อการเข้าถึง, ถอดองค์ความรู้  
            - จัดท ารายละเอียดองค์ความรู้ให้มีรูปแบบที่เป็นมาตรฐาน เนื้อหาไม่ซ้ าซ้อน อ่านเข้าใจง่าย  
มีความถูกต้องสมบูรณ์และน่าเชื่อถือ ตามข้ันตอนการประมวลผลและกลั่นกรองความรู้ 
            - จัดเก็บองค์ความรู้ไว้ในเอกสารสิ่งพิมพ์ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ เว็บไซต์ของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร www.ictc.doae.go.th และน าเข้าองค์ความรู้ที่เว็บไซต์ของศูนย์บริการองค์ความรู้การเกษตร 
www.k-center. doae.go.th 
            - จัดเตรียมเอกสารประกอบการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของเจ้าหน้าที่ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและ 
การสื่อสาร 
            - จัดท าป้ายประกาศเพ่ือเชิญชวนบุคลากรของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารและ
เจ้าหน้าที่ผู้สนใจเข้าร่วมเวทีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
            - จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้และแสดงความคิดเห็นการถอดองค์ความรู้จากผู้ที่จะเกษียณอายุราชการ 
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจ าปี พ.ศ. 2560 เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2560  
เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการกรมส่งเสริมการเกษตร ชั้น 2 อาคารกรมส่งเสริมการเกษตร 
            - สรุปผลการด าเนินงานและจัดท ารายงานผลการจัดการความรู้ ประจ าปี 2560 
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ปัจจัยที่สนับสนุนต่อการด าเนินงาน : 
1. การมีส่วนร่วมของตัวแทนบุคลากรในหน่วยงานในการระดมความคิดเห็นในการแสวงหาความรู้ที่ควรน ามา
จัดการความรู้ประะจ าปี 2560 ของ ศสท. 
2. มีการก าหนดขั้นตอน วิธีปฏิบัติที่จะเข้าถึงความรู้ และบุคคลเป้าหมายอย่างชัดเจน 

อุปสรรคต่อการด าเนินงาน : 
ไม่มี 

หลักฐานอ้างอิง : 
1. ค าสั่งศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ที่ 12/2559 ลงวันที่ 14 ตุลาคม 2559 
2. รายงานการประชุมคณะท างานการบริหารองค์ความรู้ของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  
            - ครั้งที่ 1/2560 วันที่ 20 ธ.ค. 59 
            - ครั้งที่ 2/2560 วันที่ 24 ม.ค. 60 
            - ครั้งที่ 3/2560 วันที่ 22 ก.พ. 60 
            - ครั้งที่ 4/2560 วันที่ 31 มี.ค. 60 
            - ครั้งที่ 5/2560 วันที่ 2 มิ.ย. 60 
            - ครั้งที่ 6/2560 วันที่ 15 ส.ค. 60 
3. ผลการส ารวจความคิดเห็นการถอดองค์ความรู้จากผู้ที่จะเกษียณอายุราชการของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร ปี 2560 
4. แผนการจัดการความรู้ (KM Action Plan)  
5. ภาพบรรยากาศการประชุมคณะท างานฯ 
6. ภาพป้ายประกาศเชิญชวนบุคลากรของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารและเจ้าหน้าที่ผู้สนใจเข้า
ร่วมเวทีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
7. ภาพบรรยากาศการจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ วันที่ 17 ก.ค. 60 
8. หลักฐานการน าแผนการจัดการความรู้ รายงานการประชุมคณะท างานฯ องค์ความรู้ และภาพกิจกรรม ขึ้น
เว็บไซต์ของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร www.ictc.doae.go.th 
9. ภาพหลักฐานการน าเข้าองค์ความรู้ที่เว็บไซต์ศูนย์บริการองค์ความรู้การเกษตร www.k-center.doae.go.th 
10. ภาพหลักฐานการบันทึกรายงานผลการปฏิบัติราชการฯ รอบ 12 เดือน ที่เว็บไซต์ 
www.kmonline.doae.go.th 
11. รายงานสรุปผลการด าเนินงานการจัดการความรู้ รอบที่ 2: 12 เดือน จ านวน 1 เลม่ พร้อม CD องค์
ความรู้ (File word และ Pdf) จ านวน 1 แผ่น 
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รายงานการประชุม 
คณะท างานการบริหารองค์ความรู้ของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  

ครั้งที่ 1/2560 
เมื่อวันอังคารที่  20 ธันวาคม พ.ศ. 2559   

ณ ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการกรมส่งเสริมการเกษตร ชั้น 2 อาคาร 1 
------------------------------------------------------------ 

ผู้มาประชุม  
 ๑. นางดาเรศร์ กิตติโยภาส ผู้อ านวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร      ที่ปรึกษา    
 2. นางสาวยุพา แซ่ชื้อ  ผู้อ านวยการกลุ่มเครือข่ายคอมพิวเตอร์และการสื่อสาร  ประธาน 
 3. นางรัตนาภรณ์ เตียวประเสริฐ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ช านาญการ 
 4. นางสาวนารีรัตน์ บัลลังก์ เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน 

5. นางสาวรติยง โลยะลา  นักวิชาการคอมพิวเตอร์ช านาญการ         คณะท างาน  
    และเลขานุการ 

 6. นายอุดมพงษ์ ตวงประยงค์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ                   คณะท างาน 
        และผู้ช่วยเลขานุการ 

ผู้ไม่มาประชุม  
 ๑. นายพิศาล สองมณี  นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ            ติดราชการ 

เริ่มประชุม เวลา  13.3๐  น. 
       ประธานกล่าวเปิดการประชุมและด าเนินการประชุม ดังนี้ 

ระเบียบวาระท่ี  ๑   เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
       ๑.๑ วัตถุประสงค์ของการประชุม 
            เพ่ือก าหนดแนวทางการบริหารจัดการองค์ความรู้ของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและ 
การสื่อสารให้สอดคล้องกับการด าเนินการของคณะท างานการบริหารองค์ความรู้กรมส่งเสริมการเกษตร 
และปฏิบัติงานอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องกับหน้าที่ของคณะท างาน 

มติที่ประชุม รับทราบ 
       ๑.2 ค าสั่งคณะท างานการบริหารองค์ความรู้ของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

 ตามค าสั่งศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ที่ 12/2559 ลงวันที่ 14  
ตุลาคม 2559 แต่งตั้งคณะท างานการบริหารองค์ความรู้ของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประกอบด้วย 

๑. ผู้อ านวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร        ที่ปรึกษา    
2. ผู้อ านวยการกลุ่มเครือข่ายคอมพิวเตอร์และการสื่อสาร    ประธาน 
3. นางรัตนาภรณ์ เตียวประเสริฐ  นักวิชาการคอมพิวเตอร์ช านาญการ คณะท างาน 

 4. นายพิศาล สองมณี   นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ  คณะท างาน 
5. นางสาวนารีรัตน์ บัลลังก์  เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน  คณะท างาน 
6. นางสาวรติยง โลยะลา   นักวิชาการคอมพิวเตอร์ช านาญการ คณะท างาน 

และเลขานุการ 
7. นายอุดมพงษ์ ตวงประยงค์  นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ  คณะท างาน 
          และผู้ช่วยเลขานุการ 
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โดยมีหน้าที่ดังนี้ 
1. คัดเลือกแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม เพื่อก าหนดแนวทางและเป้าหมายการปฏิบัติการบริหาร 

จัดการความรู้ของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
 2. ศึกษา วิเคราะห์ องค์ความรู้ที่จ าเป็นต่อการด าเนินการตามแนวทางและเป้าหมายที่ก าหนด 
 3. จัดท ารายละเอียดการบริหารจัดการองค์ความรู้ของหน่วยงานเสนอต่อคณะท างานการบริหาร 
จัดการองค์ความรู้ของกรมส่งเสริมการเกษตร 
 4. พัฒนาปรับปรุงกระบวนการท างานของหน่วยงานตามแนวทางการบริหารจัดการองค์ความรู้ 
ทีไ่ด้ด าเนินการอย่างเป็นรูปแบบ 
 5. ถ่ายทอดแนวทางการบริหารจัดการองค์ความรู้ที่ได้รับด าเนินการให้บุคคลของหน่วยงานได้ทราบ 
และถือปฏิบัติ 
 6. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับหน้าที่ของคณะท างานตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา 

มติที่ประชุม รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี  2   เรื่องเพื่อทราบ 
       ๒.๑ สรุปผลการด าเนินงานการจัดการองค์ความรู้ของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและ 
การสื่อสาร ประจ าปี 2559 
   ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารได้ส ารวจและระบุความรู้ที่จ าเป็นต่อการ
จัดการความรู้ในปี 2559 เป็นการจัดการความรู้จากผู้ที่จะเกษียณอายุราชการของศูนย์เทคโนโลยสีารสนเทศและ
การสื่อสารในปี 2559 – 2560 โดยน ารายชื่อผู้เกษียณอายุราชการจากหนังสือแจ้งของกองการเจ้าหน้าที่ 
จ านวน 4 คน คือ นางสาววลัลภา สิทธิพิทักษ์ นักวิชาการสถิติช านาญการ, นางสาวอารวีรรณ เดชด ารงศักดิ์ 
หัวหน้าฝ่ายบรหิารทัว่ไป, นางสาวกุหลาบ หมายสุขกลาง ผู้อ านวยการกลุ่มวิเคราะห์และวางระบบข้อมูล,  
นางเกษมณี หมื่นวิเศษ เจ้าพนกังานธุรการช านาญงาน และผู้ทรงความรู้ จ านวน 1 คน คือ นางมลวิภา อรรฐาเมศร ์
พนักงานราชการพิเศษ โดยคณะท างานบริหารองค์ความรู้ของศูนย์เทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร ได้จัดเวที
แลกเปลี่ยนความรู้ของทั้ง 5 ท่าน ดังนี้ 

๑. นางสาวอารวีรรณ เดชด ารงศักดิ์ หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป เรื่อง การตรวจหนังสือราชการ ความแตกต่าง 
ของการจัดท าหนังสือเชญิประชุม สัมมนา และติดตามนิเทศงาน และการเขียนขออนุมัติเดินทาง วธิีการเขียน
ใบส าคัญเพ่ือเบิกเงินสด เงินยืมให้ถูกต้อง 

๒. นางสาวกุหลาบ หมายสุขกลาง ผู้อ านวยการกลุ่มวิเคราะห์และวางระบบข้อมูล เรื่อง การจัดท า
สารสนเทศดว้ยกราฟ 

๓. นางเกษมณี หมื่นวิเศษ เจ้าพนกังานธุรการช านาญงาน เรื่อง Idea การจัดงานของศูนย์เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร เทคนิคการดึงดูดใจเพ่ือนร่วมงาน และการสรา้งสายสัมพันธ์กับเพ่ือนร่วมงาน 

๔. นางสาววลัลภา สิทธิพิทักษ์ นักวิชาการสถิติช านาญการ เรื่อง วิวัฒนาการการจัดเก็บข้อมูลและ 
การประมวลผลข้อมูลการเกษตร และการประสานงาน การติดต่อสื่อสารกับเจ้าหนา้ที่ส่วนภูมิภาคเพ่ือการจัดเก็บ
ข้อมูล 

๕. นางมลวิภา อรรฐาเมศร์ พนักงานราชการพิเศษ เรื่อง ความเป็นมาของทะเบียนเกษตรกรและเทคนิค 
การรับมอืการร้องเรียนของเกษตรกร 
 วิธีเสาะแสวงหาความรู้ของทั้ง 5 ท่านมาจากการสั่งสมประสบการณ์ในงานที่ท า การอ่านเอกสาร  
คู่มือในการด าเนินงาน และการปฏิบัติงานจริง 
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 เครื่องมือที่ใช้ในการถ่ายทอดความรู้ จะเป็นการเล่าเรื่องวิธีการท างานให้เจ้าหน้าที่ในศูนย์เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารฟัง 
 เจ้าหน้าที่ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสามารถเข้าถึงความรู้ได้จากคลังความรู้ของ 
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร อยู่ในเว็บ www.ictc.doae.go.th (KM ศสท.) 

การน าองค์ความรู้ที่ได้รับจาก 5 ท่าน ไปใช้ในการด าเนินงานจริง คือ การน าหลักความรู้ในการเขียน
หนังสือราชการ การน าเสนอข้อมูลการเกษตรด้วยกราฟ การสร้างสายสัมพันธ์ระหว่างเพ่ือนร่วมงาน การคิด
วิเคราะห์ในการสร้างระบบงาน และแนวทางในการตอบข้อซักถามหรือข้อร้องเรียนจากเกษตรกรที่ต้องอ้างอิง
จากคู่มือส าหรับด าเนินงานในปีนั้น ๆ  

มติที่ประชุม รับทราบ 
       ๒.2 แผนการจัดการองค์ความรู้ (KM Action Plan) ประจ าปี 2560 แผนที่ 1 
    เนื่องจากคณะท างานการบริหารองค์ความรู้ของกรมส่งเสริมการเกษตร (KM ระดับ
กรม) ยังไม่ได้แจ้งแนวทางการด าเนินงานการจัดการองค์ความรู้ของ กอง/ส านัก ที่ผ่านมาจะให้ด าเนินการ 
2 แผน โดยแผนที่ 1 เป็นการถอดองค์ความรู้จากผู้ที่จะเกษียณอายุราชการของหน่วยงานในระยะ 5 ปี 
(พ.ศ. 2556 - 2560) ซึ่งปีนี้เป็นปีสุดท้าย และเพ่ือให้การด าเนินงานบริหารองค์ความรู้ของศูนย์เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร เป็นไปตามกรอบเวลา และตามมติที่ประชุมของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและ 
การสื่อสาร ให้ถอดองค์ความรู้ของผู้ที่จะเกษียณอายุราชการของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
ในปี 2560 คือ นางสาวกุหลาบ หมายสุขกลาง และนางเกษมณี หมื่นวิเศษ โดยผู้อ านวยการศูนย์เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร (ท่ีปรึกษา) ได้เสนอหัวข้อเรื่องที่จะถอดองค์ความรู้จากผู้ที่จะเกษียณอายุราชการ 
ทั้ง 2 คน ดังนี้ 
น  1. นางสาวกุหลาบ หมายสุขกลาง หัวข้อ การจัดเก็บและรายงานภาวะการผลิตพืชรายเดือน 
ระดับต าบล (รต.) 
  2. นางเกษมณี หมื่นวิเศษ            หวัข้อ เทคนิคการจัดประชุม/สัมมนา 
และเพ่ือให้เจ้าหน้าที่ในศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมีส่วนร่วมในการก าหนดหัวข้อเรื่องที่จะถอด 
องค์ความรู้ จึงเห็นควรจัดท าแบบส ารวจความคิดเห็นการถอดองค์ความรู้จากผู้ที่จะเกษียณอายุราชการของ 
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ปี 2560 
 

มติที่ประชุม รับทราบ และให้ฝ่ายเลขานุการด าเนินการจัดท าแบบส ารวจความคิดเห็นการถอดองค์
ความรู้จากผู้ที่จะเกษียณอายุราชการของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ปี 2560 และท าการ
ส ารวจให้แล้วเสร็จภายในเดือนธันวาคม 2559   

ระเบียบวาระท่ี  3   เรื่องเพื่อพิจารณา 
       3.1 ยกร่างแผนปฏิบัติงานของคณะท างานการบริหารองค์ความรู้ของศูนย์เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร 
   ฝ่ายเลขานุการได้ยกร่างแผนปฏิบัติงานของคณะท างานการบริหารองค์ความรู้ของ
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ซึ่งประกอบด้วย กิจกรรม/ขั้นตอน ระยะเวลาด าเนินการและ
ผู้รับผิดชอบ ดังนี้  
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กิจกรรม/ขั้นตอน ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

1. แต่งตั้งคณะท างานการบริหารองค์ความรู้ของศูนย์
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

14 ต.ค 59 
 

ผอ.ศสท. 

2. จัดท าแผนปฏิบัติงานคณะท างานการบริหารองค์ความรู้
ของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

ธ.ค. 59 คณะท างาน 

3. กระบวนการจัดการความรู้ของ ศสท. ธ.ค. 59 – ก.ย. 60 ผู้แทนทุกกลุ่ม/ฝ่าย 
คณะท างาน 

  3.1 การบ่งชี้ความรู้ 
         - จัดประชุมคณะท างานฯ 
 
 
 
         - ส ารวจและระบุความรู้ที่จ าเป็นส าหรับการท างาน 
         - จัดท าแผนการจัดการความรู้ (KM Action Plan) 
ของ ศสท. ปี 2560 

 
20 ธ.ค. 59,  

ก.พ. 60, 
พ.ค. 60, ส.ค. 60 

 
ธ.ค. 59 – ม.ค. 60 

 
ธ.ค 59 – ก.พ. 60 

 

  3.2 การสร้างและแสวงหาความรู้ 
         - รวบรวมองค์ความรู้จากผู้ที่เกษียณอายุในปี 
2560 

ม.ค. – ก.พ. 60 
 

 

  3.3 การจัดการความรู้ให้เป็นระบบ 
         - วิเคราะห์ข้อมูลและคัดแยกความรู้เป็นกลุ่ม/ 
ประเภท/หัวขอ้ ให้ง่ายต่อการเข้าถึง 
         - ถอดองค์ความรู้ 

มี.ค. – เม.ย. 60 
 

 

  3.4 การประมวลผลและกลั่นกรองความรู้ 
         - จัดท ารายละเอียดองค์ความรู้ให้มีรูปแบบที่เป็น
มาตรฐาน เนื้อหาไม่ซ้ าซ้อน อ่านเข้าใจง่าย มีความถูกต้อง
สมบูรณ์ และน่าเชื่อถือ 

พ.ค. – มิ.ย. 60 
 

 

  3.5 การเข้าถึงความรู้ 
         - จัดเก็บความรู้ไว้ในเอกสารสิ่งพิมพ์ สื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ และเว็บไซต์ของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร และเว็บไซต์ KM Online 
         - เผยแพร่ความรู้ไปยังเจ้าหน้าที่ 

มิ.ย. – ก.ย. 60 
 

 

  3.6 การแบ่งปันแลกเปลี่ยนความรู้ 
        -  จัดเวทีเพ่ือให้บุคลากรของศูนย์เทคโนโลยี
สารสนเทศการสื่อสารแลกเปลี่ยนเรียนรู้และแสดงความ
คิดเห็น 
         - การประชุมกลุ่มย่อย 

มิ.ย. – ก.ย. 60 
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รายงานการประชุม 
คณะท างานการบริหารองค์ความรู้ของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  

ครั้งที่ 2/2560 
เมื่อวันอังคารที่  24 มกราคม พ.ศ. 2560   

ณ ห้องประชุมศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ชั้น 3 อาคาร 1 
------------------------------------------------------------ 

ผู้มาประชุม  
 1. นางสาวยุพา แซ่ชื้อ  ผู้อ านวยการกลุ่มเครือข่ายคอมพิวเตอร์และการสื่อสาร  ประธาน 
 2. นางรัตนาภรณ์ เตียวประเสริฐ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ช านาญการ 
 3. นายพิศาล สองมณี  นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ 
 4. นางสาวนารีรัตน์ บัลลังก์ เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน 

5. นางสาวรติยง โลยะลา  นักวิชาการคอมพิวเตอร์ช านาญการ         คณะท างาน  
    และเลขานุการ 

  

ผู้ไม่มาประชุม  
 ๑. นายอุดมพงษ์ ตวงประยงค์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ           ติดราชการ 

เริ่มประชุม เวลา  14.0๐  น. 
       ประธานกล่าวเปิดการประชุมและด าเนินการประชุม ดังนี้ 

ระเบียบวาระท่ี  ๑   เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
       ๑.๑ (ร่าง) ตัวชี้วัดและเกณฑ์การให้คะแนนการปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2560 รอบ 1 ของผู้อ านวยการ กอง/ส านัก ในประเด็นการด าเนินงานจัดการความรู้ (KM) 
            คณะท างาน KM ระดับกรม (กองวิจัยและพัฒนางานส่งเสริมการเกษตร) ได้ก าหนด 
(ร่าง) ตัวชี้วัดและเกณฑ์การให้คะแนนการปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 รอบ 1 ของผู้อ านวยการ 
กอง/ส านัก โดยก าหนดให้มีการจัดการความรู้ที่เก่ียวข้องกับการถอดองค์ความรู้จากผู้ที่จะเกษียณอายุราชการ (ปี 2560 
เป็นปีสุดท้าย) ซึ่งเป็นการถอดองค์ความรู้ตามแผนที่ 1 เกณฑ์การประเมิน KM จะพิจารณาจาก 3 ประเด็น คือ 
1) มีแผนการจัดการความรู้ 2) จัดส่งแผนการจัดการความรู้ได้ทันตามก าหนด (ภายในวันที่ 8 มีนาคม 2560) 
3) แผนการจัดการความรู้มีคุณภาพ ส่วนการถอดองค์ความรู้ตามแผนที่ 2 คณะท างาน KM ระดับกรม ยังไม่ได้มีการ
ก าหนดหัวข้อ/ประเด็น  

มติที่ประชุม รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี  2   เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
       ๒.๑ รายงานการประชุมคณะท างานการบริหารองค์ความรู้ของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ 
และการสื่อสาร ครั้งท่ี 1/2560 เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2559 
   ฝ่ายเลขานุการได้จัดส่งรายงานการประชุมคณะท างานฯ ครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 20 
ธันวาคม 2559 ให้คณะท างานฯ เพื่อตรวจสอบ/แก้ไข เรียบร้อยแล้ว 

มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุม 
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ระเบียบวาระท่ี  3   เรื่องเพื่อทราบ 
       3.1 ผลการส ารวจความคิดเห็นการถอดองค์ความรู้จากผู้ที่จะเกษียณอายุราชการ  
ของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ปี 2560 
   ฝ่ายเลขานุการได้รายงานผลการส ารวจความคิดเห็นการถอดองค์ความรู้จากผู้ที่จะ
เกษียณอายุราชการของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ปี 2560 ดังนี้  
 

หัวข้อที่ 1 หัวข้อที่ 2 

ผู้ถ่ายทอดองค์ความรู้ : นางสาวกุหลาบ หมายสุขกลาง ผู้ถ่ายทอดองค์ความรู้ : นางเกษมณ ีหมื่นวิเศษ 

หัวข้อองค์ความรู้ : การจัดเกบ็และรายงานภาวะการผลิต
พืชรายเดือนระดับต าบล (รต.) 

หัวข้อองค์ความรู้ : เทคนิคการจดัประชุม/สมัมนา 

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย 
ระบุหัวข้อที่ต้องการ 
(ในกรณีไม่เห็นด้วย) 

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย 
ระบุหัวข้อที่ต้องการ 
(ในกรณีไม่เห็นด้วย) 

48 1 - ภาษาอังกฤษ 5 ค า 39 10 - การจัดซื้อ/จัดจ้าง 1 ราย 

          - การจัดซื้อพัสดุ 5 ราย 

          
- การบริหารจัดการงาน
พัสดุ ศสท.  2 ราย 

          - ไม่ระบุหัวข้อ 2 ราย 

มติที่ประชุม รับทราบ 
       3.2 แผนการจัดการองค์ความรู้ (KM Action Plan) ประจ าปี 2560 แผนที่ 1 

ฝ่ายเลขานุการได้ด าเนินการปรับแผนการจัดการองค์ความรู้ (KM Action Plan) 
ประจ าปี 2560 แผนที่ 1 ตามท่ีประชุมคณะท างานฯ ครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2559 
ให้ข้อเสนอแนะเรียบร้อยแล้ว 

มติที่ประชุม รับทราบ และมอบฝ่ายเลขานุการปรับแก้ไขเพ่ิมเติมตามที่ประชุมฯ ครั้งที่ 2/2560  
  ให้ข้อเสนอแนะ 
       3.3 แผนปฏิบัติงานของคณะท างานการบริหารองค์ความรู้ของศูนย์เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร 
   ฝ่ายเลขานุการได้ด าเนินการปรับแผนปฏิบัติงานของคณะท างานการบริหารองค์ความรู้
ของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจ าปี 2560 ตามท่ีประชุมคณะท างานฯ ครั้งที่ 1/2560  
เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2559 ให้ข้อเสนอแนะเรียบร้อยแล้ว 

มติที่ประชุม รับทราบ และมอบฝ่ายเลขานุการปรับแก้ไขเพ่ิมเติมตามที่ประชุมฯ ครั้งที่ 2/2560  
  ให้ข้อเสนอแนะ 
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ระเบียบวาระท่ี  4   เรื่องเพื่อพิจารณา 
       4.1 (ร่าง) ประเด็น/รายละเอียด องค์ความรู้ที่ต้องการถอดในแต่ละหัวข้อ  
 

ฝ่ายเลขานุการได้ ยกร่าง ประเด็น/รายละเอียด องค์ความรู้ที่ต้องการถอดในแต่ละหัวข้อ ดังนี้ 
ล าดับที่ ผู้ถ่ายทอดองค์ความรู้ องค์ความรู้ที่ต้องการถอด 

1 นางสาวกุหลาบ หมายสุขกลาง 
หัวข้อองค์ความรู้ : การจัดเก็บและรายงานภาวะการผลิตพืช
รายเดือนระดับต าบล (รต.) 

    ประเด็น/รายละเอียด:  
     - ความเป็นมาและประโยชน์ของการจัดเก็บข้อมูล รต. 
     - วิธีการ ขั้นตอน การจัดเก็บและส่งการจัดส่งข้อมูล 
     - การรายงานข้อมูลภาวะการผลิตพืช 

    
 - การแสดงรายงานด้วยกราฟ และการจัดท ากราฟ 
เพ่ือน าเสนอ 

     - การวิเคราะห์และการใช้ประโยชน์ของข้อมูล 

2 นางเกษมณี หมื่นวิเศษ  หัวข้อองค์ความรู้ : เทคนิคการจัดประชุม/สัมมนา 

    ประเด็น/รายละเอียด:  
     - ความแตกต่างระหว่างการประชุมและสัมมนา 
     - ขั้นตอนการจัดประชุม และสัมมนา 
     - การประสานงานในการประชุม และสัมมนา 

     - การจัดสถานที่ การเลือกสถานที่ ในการประชุมและสัมมนา 

    
 - การเลือกอาหารว่าง เครื่องดื่ม และอาหารกลางวันให้
เหมาะสม 

     - การจัดอาหารว่าง เครื่องดื่ม และการเสิร์ฟ  
     - เทคนิคการจัดการประชุม และสัมมนา 

 

ที่ประชุมร่วมกันอภิปรายเกี่ยวกับ ประเด็น/รายละเอียด ในแต่ละหัวข้อองค์ความรู้ที่ต้องการถอด ดังนี้  
1.) หัวข้อองค์ความรู้ : การจัดเก็บและรายงานภาวะการผลิตพืชรายเดือนระดับต าบล (รต.) 

ประเด็น/รายละเอียด ปรับเป็น 
   1.1 ความเป็นมาและประโยชน์ของการจัดเก็บข้อมูล รต. 
   1.2 วธิีการ ขั้นตอน การจัดเก็บและการจัดส่งข้อมูล 
   1.3 การรายงานข้อมูลภาวะการผลิตพืช 
   1.4 การวิเคราะห์และการใช้ประโยชน์ของข้อมูล 
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รายงานการประชุม 
คณะท างานการบริหารองค์ความรู้ของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  

ครั้งที่ 3/2560 
เมื่อวันพุธที่  22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560   

ณ ห้องประชุมศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ชั้น 3 อาคาร 1 
------------------------------------------------------------ 

ผู้มาประชุม  
 1. นางสาวยุพา แซ่ชื้อ  ผู้อ านวยการกลุ่มเครือข่ายคอมพิวเตอร์และการสื่อสาร  ประธาน 
 2. นางรัตนาภรณ์ เตียวประเสริฐ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ช านาญการ 
 3. นายพิศาล สองมณี  นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ 
 4. นางสาวนารีรัตน์ บัลลังก์ เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน 

5. นางสาวรติยง โลยะลา  นักวิชาการคอมพิวเตอร์ช านาญการ         คณะท างาน  
    และเลขานุการ 

6. นายอุดมพงษ์ ตวงประยงค์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ                   คณะท างาน 
        และผู้ช่วยเลขานุการ 

 

เริ่มประชุม เวลา  14.0๐  น. 
       ประธานกล่าวเปิดการประชุมและด าเนินการประชุม ดังนี้ 

ระเบียบวาระท่ี  ๑   เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
       ไม่มี 

ระเบียบวาระท่ี  2   เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
       ๒.๑ รายงานการประชุมคณะท างานการบริหารองค์ความรู้ของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ 
และการสื่อสาร ครั้งท่ี 2/2560 เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2560 
   ฝ่ายเลขานุการได้จัดส่งรายงานการประชุมคณะท างานฯ ครั้งที่ 2/2560 เมื่อวันที่ 24 
มกราคม 2560 ให้คณะท างานฯ เพื่อตรวจสอบ/แก้ไข เรียบร้อยแล้ว 

มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุม 

 

ระเบียบวาระท่ี  3   เรื่องเพื่อทราบ 
       3.1 ประเด็น/รายละเอียด องค์ความรู้ที่ต้องการถอดในแต่ละหัวข้อ 
   ฝ่ายเลขานุการได้รายงาน ประเด็น/รายละเอียด องค์ความรู้ที่ต้องการถอดจากผู้ที่
จะเกษียณอายุราชการของศนูย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ปี 2560 ในแต่ละหัวข้อ ดังนี้ 
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ล าดับที่ ผู้ถ่ายทอดองค์ความรู้ องค์ความรู้ที่ต้องการถอด 

1 นางสาวกุหลาบ หมายสุขกลาง 
หัวข้อองค์ความรู้ : การจัดเก็บและรายงานภาวะการผลิตพืช
รายเดือนระดับต าบล (รต.) 

    ประเด็น/รายละเอียด:  
     1. ความเป็นมาและประโยชน์ของการจัดเก็บข้อมูล รต. 
     2. วิธีการ ขั้นตอน การจัดเก็บและการจัดส่งข้อมูล 
     3. การรายงานข้อมูลภาวะการผลิตพืช 
     4. การวิเคราะห์และการใช้ประโยชน์ของข้อมูล 

2 นางเกษมณี หมื่นวิเศษ  หัวข้อองค์ความรู้ : เทคนิคการจัดประชุม/สัมมนา 

    ประเด็น/รายละเอียด:  
     1. ความหมายของการประชุมและสัมมนา 
     2. เทคนิค/ขั้นตอน การจัดประชุมและสัมมนา 
         - การประสานงานในการประชุมและสัมมนา 

    
     - การจัดสถานที่ การเลือกสถานที่ ในการประชุมและ
สัมมนา 

         - การจัดอาหารว่าง เครื่องดื่ม และการเสิร์ฟ  
 

ที่ประชุมร่วมกันอภิปรายเกี่ยวกับ ประเด็น/รายละเอียด ในแต่ละหัวข้อองค์ความรู้ที่ต้องการถอด ดังนี้  
1.) หัวข้อองค์ความรู้ : การจัดเก็บและรายงานภาวะการผลิตพืชรายเดือนระดับต าบล (รต.) 

ประเด็น/รายละเอียด ปรับเป็น 
   1.1 ความเป็นมาและประโยชน์ของการจัดเก็บข้อมูล รต. 
   1.2 วธิีการ ขั้นตอน การจัดเก็บและการจัดส่งข้อมูล 
   1.3 การวิเคราะห์และการใช้ประโยชน์ของข้อมูล 
   1.4 ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะ 

2.) หัวข้อองค์ความรู้ : เทคนิคการจัดประชุม/สัมมนา ประเด็น/รายละเอียด คงเดิม 

มติที่ประชุม - มอบฝ่ายเลขานุการด าเนินการปรับ ประเด็น/รายละเอียด ในแต่ละหัวข้อองค์ความรู้ 
   ตามท่ีประชุมให้ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมอีกครั้ง 

ระเบียบวาระท่ี  4   เรื่องเพื่อพิจารณา 
       4.1 ข้อมูลองค์ความรู้ในหัวข้อ: การจัดเก็บและรายงานภาวะการผลิตพืชรายเดือน
ระดับต าบล (รต.) 
   ฝ่ายเลขานุการได้รายงานข้อมูลองค์ความรู้ที่รวบรวมได้ ให้ที่ประชุมทราบ ดังนี้ 

- หัวข้อองค์ความรู้: การจัดเก็บและรายงานภาวะการผลิตพืชรายเดือนระดับต าบล (รต.) 
- ผู้ถ่ายทอดองค์ความรู้: นางสาวกุหลาบ หมายสุขกลาง 
- ผู้รวบรวมข้อมูล: นายอุดมพงษ์ ตวงประยงค์ 

   - รายละเอียดข้อมูลที่รวบรวมได้ ประกอบด้วย 1) ความหมายและความเป็นมาของ 
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รายงานการประชุม 
การถอดองค์ความรู้จากผู้ที่จะเกษียณอายุราชการของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ปี 2560 

ครั้งที่ 4/2560 
เมื่อวันศุกร์ที่  31 มีนาคม พ.ศ. 2560   

ณ ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการกรมส่งเสริมการเกษตร ชั้น 2 อาคาร 1 
------------------------------------------------------------ 

ผู้มาประชุม  
 1. นางสาวยุพา แซ่ชื้อ  ผู้อ านวยการกลุ่มเครือข่ายคอมพิวเตอร์และการสื่อสาร  ประธาน 
 2. นางรัตนาภรณ์ เตียวประเสริฐ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ช านาญการ 
 3. นายพิศาล สองมณี  นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ 
 4. นางสาวนารีรัตน์ บัลลังก์ เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน 

5. นางสาวรติยง โลยะลา  นักวิชาการคอมพิวเตอร์ช านาญการ         คณะท างาน  
    และเลขานุการ 

6. นายอุดมพงษ์ ตวงประยงค์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ                   คณะท างาน 
        และผู้ช่วยเลขานุการ 

ผู้เข้าร่วมประชุม  
 1. นางสาวกุหลาบ หมายสุขกลาง ผู้อ านวยการกลุ่มวิเคราะห์และวางระบบข้อมูล   
 2. นางเกษมณี หมื่นวิเศษ  เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน 

เริ่มประชุม เวลา  14.0๐  น. 
       ประธานกล่าวเปิดการประชุมและด าเนินการประชุม ดังนี้ 

ระเบียบวาระท่ี  ๑   เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
       1.๑ เชิญผู้ถ่ายทอดองค์ความรู้ เพื่อร่วมพิจารณาปรับปรุงเนื้อหา 2 ท่าน ได้แก่ 
   1.1.1 นางสาวกุหลาบ หมายสุขกลาง   ผู้อ านวยการกลุ่มวิเคราะห์และวางระบบข้อมูล   
   1.1.2 นางเกษมณี หมื่นวิเศษ       เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน 
       1.2 เพื่อจัดเตรียมเอกสารประกอบการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของเจ้าหน้าที่ ศูนย์เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร ใน 2 หัวข้อ 
   1.2.1 การจัดเก็บและรายงานภาวะการผลิตพืชรายเดือนระดับต าบล (รต.) 
    1.2.2 เทคนิคการจัดประชุม/สัมมนา 

มติที่ประชุม รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี  2   เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
       ๒.๑ รายงานการประชุมคณะท างานการบริหารองค์ความรู้ของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ 
และการสื่อสาร ครั้งท่ี 3/2560 เมื่อวันอังคารที่ 22 กุมภาพันธ์ 2560 
   ฝ่ายเลขานุการได้จัดส่งรายงานการประชุมคณะท างานฯ ครั้งที่ 3/2560 เมื่อวันที่ 21 
มีนาคม 2560 ให้คณะท างานฯ เพ่ือตรวจสอบ/แก้ไข เรียบร้อยแล้ว 

มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุม 
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ระเบียบวาระท่ี  3   เรื่องเพื่อทราบ 
       3.1 การจัดส่งแผนการจัดการความรู้ของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
   ฝ่ายเลขานุการได้ด าเนินการจัดส่งแผนการจัดการความรู้ของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ 
และการสื่อสาร ประกอบตัวชี้วัดที่ 5.3 ระดับความส าเร็จของการด าเนินการจัดการความรู้ของผู้อ านวยการ กอง/ส านัก/
ส านักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร รอบท่ี 1 ให้แก่กองวิจัยและพัฒนางานส่งเสริมการเกษตรและได้บันทึก 
แผน/รายงาน ผลการปฏิบัติราชการฯ รอบ 6 เดือน ที่เว็บไซต์ http://www.kmonline.doae.go.th รวมทั้งได้จัดส่ง
รายงานผลการจัดการความรู้ของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร รอบ 6 เดือน พร้อมเอกสารหลักฐาน
เรียบร้อยแล้ว 

มติที่ประชุม รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี  4   เรื่องเพื่อพิจารณา 
       4.1 ข้อมูลองค์ความรู้ในหัวข้อ: การจัดเก็บและรายงานภาวะการผลิตพืชรายเดือน
ระดับต าบล (รต.) 
   ฝ่ายเลขานุการได้รายงานข้อมูลองค์ความรู้ที่รวบรวมได้ ให้ที่ประชุมทราบ ดังนี้ 

- หัวข้อองค์ความรู้: การจัดเก็บและรายงานภาวะการผลิตพืชรายเดือนระดับต าบล (รต.) 
- ผู้ถ่ายทอดองค์ความรู้: นางสาวกุหลาบ หมายสุขกลาง 
- ผู้รวบรวมข้อมูล: นายอุดมพงษ์ ตวงประยงค์ 

  - รายละเอียดข้อมูลที่รวบรวมได้ โดยได้ปรับเพ่ิมรายละเอียดของข้อมูลและจัดกลุ่ม 
ให้อยู่ในหมวดหมู่ตามข้อเสนอแนะในที่ประชุมครั้งที่แล้วตามหัวข้อด้านล่าง คือ 
   1) ความเป็นมาและประโยชน์ของการจัดเก็บข้อมูล รต. 
   2) วิธีการ ขั้นตอน การจัดเก็บและการจัดส่งข้อมูล 
   3) การวิเคราะห์และการใช้ประโยชน์ของข้อมูล 
   4) ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะ 
โดยที่ประชุมได้ร่วมกันอภิปรายเกี่ยวกับรายละเอียดองค์ความรู้ที่รวบรวมได้ข้างต้น และเสนอแนะให้ปรับเพ่ิม ดังนี้  

- ปรับแก้การใช้ค า (Wording) 
- ปรับแก ้Flow Chart ในส่วนของวิธีการ ขั้นตอนการจัดเก็บและจัดส่งข้อมูล  

ให้ตรงกับข้อมูลในคู่มือการจัดเก็บและรายงานภาวะการผลิตพืชรายเดือนระดับต าบล (รต.) ฉบับปัจจุบัน 

มติที่ประชุม - มอบนายอุดมพงษ์ ตวงประยงค์ ด าเนินการปรับเพ่ิมรายละเอียด ในหัวข้อองค์ความรู้  
    ข้างต้น ตามที่ประชุม ให้ข้อเสนอแนะ โดยจัดท าเป็นเอกสารประกอบการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
      ในหัวข้อ การจัดเก็บและรายงานภาวะการผลิตพืชรายเดือนระดับต าบล (รต.) 
      4.2 ข้อมูลองค์ความรู้ในหัวข้อ: เทคนิคการจัดประชุม/สัมมนา    
        ฝ่ายเลขานุการไดร้ายงานข้อมูลองค์ความรู้ที่รวบรวมได้ ให้ที่ประชุมทราบ ดังนี้ 

  - หัวข้อองค์ความรู้: เทคนิคการจัดประชุม/สัมมนา 
  - ผู้ถ่ายทอดองค์ความรู้: นางเกษมณี  หมื่นวิเศษ 
  - ผู้รวบรวมข้อมูล: นางสาวนารีรัตน์ บัลลังก์ 

    - รายละเอียดข้อมูลที่รวบรวมได้ โดยได้ปรับเพ่ิมรายละเอียดของข้อมูลและจัดกลุ่ม 
ให้อยู่ในหมวดหมู่ตามข้อเสนอแนะในที่ประชุมครั้งที่แล้วตามหัวข้อด้านล่าง คือ 

1) ความหมายและรูปแบบของการประชุมและสัมมนา 
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รายงานการประชุม 
คณะท างานการบริหารองค์ความรู้ของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

 ครั้งที่ 5/2560 
เมื่อวันศุกร์ที่  2 มิถุนายน พ.ศ. 2560   

ณ ห้องประชุมศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ชั้น 3 อาคาร 1 
------------------------------------------------------------ 

ผู้มาประชุม  
 1. นางสาวยุพา แซ่ชื้อ  ผู้อ านวยการกลุ่มเครือข่ายคอมพิวเตอร์และการสื่อสาร  ประธาน 
 2. นางรัตนาภรณ์ เตียวประเสริฐ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ช านาญการ 
 3. นายพิศาล สองมณี  นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ 
 4. นางสาวนารีรัตน์ บัลลังก์ เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน 

5. นางสาวรติยง โลยะลา  นักวิชาการคอมพิวเตอร์ช านาญการ         คณะท างาน  
    และเลขานุการ 

6. นายอุดมพงษ์ ตวงประยงค์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ                   คณะท างาน 
        และผู้ช่วยเลขานุการ 

เริ่มประชุม เวลา  14.0๐  น. 
       ประธานกล่าวเปิดการประชุมและด าเนินการประชุม ดังนี้ 

ระเบียบวาระท่ี  ๑   เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
                ประธานได้แจ้งว่าการถอดองค์ความรู้จากผู้ที่จะเกษียณอายุราชการของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร ปี 2560 ได้ด าเนินการตามแผนการจัดการความรู้ที่ก าหนดไว้โดยขั้นตอนการจัดการความรู้ในส่วน
ของการประมวลผลและกลั่นกรองความรู้ได้ด าเนินการไปแล้วในช่วงเดือน มีนาคม - เมษายน 2560 และในส่วน 
ของการเข้าถึงความรู้จะมีการด าเนินการในช่วง พฤษภาคม – มิถุนายน 2560 ขณะนี้จะเข้าสู่ขั้นตอนการแบ่งปัน
แลกเปลี่ยนความรู้ (แลกเปลี่ยนเรียนรู้และแสดงความคิดเห็น) ซ่ึงคณะท างานฯ จะต้องช่วยกันจัดเตรียมเอกสาร
ประกอบการแลกเปลี่ยนเรียนรู้รวมถึงรูปแบบในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ต่อไป 

มติที่ประชุม รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี  2   เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
       ๒.๑ รายงานการประชุมคณะท างานการบริหารองค์ความรู้ของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ 
และการสื่อสาร ครั้งท่ี 4/2560 เมื่อวันศุกร์ที่ 31 มีนาคม 2560 
   ฝ่ายเลขานุการได้จัดส่งรายงานการประชุมการถอดองค์ความรู้จากผู้ที่จะเกษียณอายุ
ราชการของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ปี 2560 (ประชุมคณะท างานฯ ครั้งที่ 422560)  
เมื่อวันศุกร์ที่ 31 มีนาคม 2560 ให้คณะท างานฯ เพ่ือตรวจสอบ2แก้ไข เรียบร้อยแล้ว 

มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุม 

ระเบียบวาระท่ี  3   เรื่องเพื่อทราบ 
       3.1 การจัดการความรู้ในส่วนของการประมวลผลและกลั่นกรองความรู้และการ
เข้าถึงความรู้ตามแผนการจัดการความรู้ (KM Action Plan) 
   ฝ่ายเลขานุการได้กล่าวว่าตามแผนการจัดการความรู้ (KM Action Plan) ในส่วนของการ
ประมวลผลและกลั่นกรองความรู้ เป็นขั้นตอนการจัดท ารายละเอียดองค์ความรู้ให้มีรูปแบบที่เป็นมาตรฐาน เนื้อหา 
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ไม่ซ้ าซ้อน อ่านเข้าใจง่าย มีความถูกต้องสมบูรณ์ และน่าเชื่อถือ ซึ่งได้ด าเนินการแล้วในช่วงเดือน มีนาคม - เมษายน 
2560 และในส่วนของการเข้าถึงความรู้ จะเป็นขั้นตอนการจัดเก็บความรู้ไว้ในเอกสารสิ่งพิมพ์ สื่ออิเล็กทรอนิกส์และ 
เว็บไซต์ของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และเว็บไซต์ KM Online ซ่ึงจะอยู่ในช่วงเดือน พฤษภาคม – 
มิถุนายน 2560  

มติที่ประชุม รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี  4   เรื่องเพื่อพิจารณา 
       4.1 เอกสารประกอบการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
   ฝ่ายเลขานุการได้รายงานให้ที่ประชุมทราบ ดังนี้ 

- หัวข้อองค์ความรู้: การจัดเก็บและรายงานภาวะการผลิตพืชรายเดือนระดับต าบล (รต.) 
เอกสารประกอบการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ให้มีเนื้อหารายละเอียดของข้อมูลและจัดกลุ่มให้อยู่ในหมวดหมู่ตามหัวข้อด้านล่าง  
    1) ความเป็นมาและประโยชน์ของการจัดเก็บข้อมูล รต. 
    2) วิธีการ ขั้นตอน การจัดเก็บและการจัดส่งข้อมูล 
    3) การวิเคราะห์และการใช้ประโยชน์ของข้อมูล 
    4) ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะ 

- หัวข้อองค์ความรู้: เทคนิคการจัดประชุม2สัมมนา 
เอกสารประกอบการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ให้มีเนื้อหารายละเอียดของข้อมูลและจัดกลุ่มให้อยู่ในหมวดหมู่ตามหัวข้อด้านล่าง  

1)  ความหมายและรูปแบบของการประชุมและสัมมนา 
      2) เทคนิคการจัดประชุม/สัมมนา 
     - การประสานงานในการประชุมและสัมมนา 
     - การจัดสถานที่ การเลือกสถานที่ ในการประชุมและสัมมนา 
     - การจัดอาหารว่าง เครื่องดื่ม และการเสิร์ฟ 
      3) ขั้นตอนการจัดประชุม/สัมมนา 
     - การเตรียมการก่อนการประชุม/สัมมนา 
     - การด าเนินการระหว่างการประชุม/สัมมนา 
     - การด าเนินการหลังการประชุม/สัมมนา 
โดยที่ประชุมให้ข้อเสนอแนะว่า รูปแบบของค าให้ใช้ “ประชุม2สัมมนา”   

มติที่ประชุม 1) มอบนายอุดมพงษ์ ตวงประยงค์ ด าเนินการจัดเตรียมข้อมูลประกอบการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ในหัวข้อ การจัดเก็บและรายงานภาวะการผลิตพืชรายเดือนระดับต าบล (รต.) 

 2) มอบนางสาวนารีรัตน์ บัลลังก์ ด าเนินการจัดเตรียมข้อมูลประกอบการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ในหัวข้อเทคนิคการจัดประชุม2สัมมนา 

 3) คณะท างานฯ ช่วยกันจัดเตรียมเอกสารประกอบการแลกเปลี่ยนเรียนรู้  

      4.2 รูปแบบการแลกเปลี่ยนเรียนรู้  
        ฝ่ายเลขานุการไดร้ายงานให้ที่ประชุมทราบ ดังนี้ 

  - จะมีการติดป้ายประกาศเพ่ือประชาสัมพันธ์และเชิญชวนให้เจ้าหน้าที่ของศูนย์ 
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเข้าร่วมเวทีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
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รายงานการประชุม 
คณะท างานการบริหารองค์ความรู้ของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

 ครั้งที่ 6/2560 
เมื่อวันอังคารที่  15 สิงหาคม พ.ศ. 2560   

ณ ห้องประชุมศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ชั้น 3 อาคาร 1 
------------------------------------------------------------ 

ผู้มาประชุม  
 1. นางสาวยุพา แซ่ชื้อ  ผู้เชี่ยวชาญด้านสารสนเทศเพ่ือส่งเสริมการเกษตร   ประธาน 
 2. นางรัตนาภรณ์ เตียวประเสริฐ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ช านาญการ 
 3. นายพิศาล สองมณี  นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ 
 4. นางสาวนารีรัตน์ บัลลังก์ เจ้าพนกังานธุรการช านาญงาน 

5. นางสาวรติยง โลยะลา  นักวิชาการคอมพิวเตอร์ช านาญการ         คณะท างาน  
    และเลขานุการ 

6. นายอุดมพงษ์ ตวงประยงค์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ                   คณะท างาน 
        และผู้ช่วยเลขานุการ 

เริ่มประชุม เวลา  10.3๐  น. 
       ประธานกล่าวเปิดการประชุมและด าเนินการประชุม ดังนี้ 

ระเบียบวาระท่ี  ๑   เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
                ประธานได้แจ้งว่าการประชุมคณะท างานการบริหารองค์ความรู้ของศูนย์เทคโนโลยี 

สารสนเทศและการสื่อสาร ครั้งที่ 6/1560 นี้เป็นการประชุม เพ่ือสรุปผลการด าเนินงานการจัดการความรู้ 
ที่ผ่านมาตั้งแต่เริ่มต้นจนสิ้นสุดการด าเนินการ โดยฝ่ายเลขานุการคณะท างานจะได้จัดส่งเอกสารหลักฐานและ
สรุปผลการด าเนินงาน รอบท่ี 2 (12 เดือน)  ให้แก่กองวิจัยและพัฒนางานส่งเสริมการเกษตร ภายในวันที่ 1 
กันยายน 2560 ต่อไป  

มติที่ประชุม รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี  2   เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
       ๒.๑ รายงานการประชุมคณะท างานการบริหารองค์ความรู้ของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ 
และการสื่อสาร ครั้งท่ี 5/2560 เมื่อวันศุกร์ที่ 2 มิถุนายน 2560 
   ฝ่ายเลขานุการได้จัดส่งรายงานการประชุมคณะท างานการบริหารองค์ความรู้ของ
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ครั้งที่ 5/2560 เมื่อวันศุกร์ที่ 2 มิถุนายน 2560 ให้คณะท างานฯ 
เพ่ือตรวจสอบ/แก้ไข เรียบร้อยแล้ว 

มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุม 

ระเบียบวาระท่ี  3   เรื่องเพื่อทราบ 
       3.1 สรุปผลการจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้และแสดงความคิดเห็นการถอดองค์ความรู้
จากผู้ที่จะเกษียณอายุราชการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจ าปี พ.ศ. 2560  
    ฝ่ายเลขานุการไดร้ายงานในส่วนของการจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้และแสดงความ
คิดเห็นการถอดองค์ความรู้จากผู้ที่จะเกษียณอายุราชการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  
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ภาพบรรยากาศ 

การประชุมคณะท างานการบริหารองค์ความรู้ของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

ครั้งที่ 1/2560 
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ภาพบรรยากาศ 

การประชุมคณะท างานการบริหารองค์ความรู้ของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

ครั้งที่ 2/2560 
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ภาพบรรยากาศ 

การประชุมคณะท างานการบริหารองค์ความรู้ของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

ครั้งที่ 3/2560 
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ภาพบรรยากาศ 

การประชุมคณะท างานการบริหารองค์ความรู้ของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

ครั้งที่ 4/2560 
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ภาพบรรยากาศ 

การประชุมคณะท างานการบริหารองค์ความรู้ของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

ครั้งที่ 5/2560 
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ภาพบรรยากาศ 

การประชุมคณะท างานการบริหารองค์ความรู้ของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

ครั้งที่ 6/2560 
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ภาพหลักฐาน  
บรรยากาศการจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



หน้า 62 

 

 

 

 

 



หน้า 63 
 

ประกาศเชิญชวนบุคลากรของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารและเจ้าหน้าที่ผู้สนใจ 
เข้าร่วมเวทีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

 
บริเวณหน้าลิฟต์ 
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บริเวณบอร์ดประชาสัมพันธ์ของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
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ภาพหลักฐาน 
แผนการจัดการความรู้ รายงานการประชุมคณะท างานฯ องค์ความรู้  

ที่เว็บไซต์ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร www.ictc.doae.go.th 
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ภาพหลักฐานการน าเข้าองค์ความรู้ 
ที่เว็บไซต์ศูนย์บริการองค์ความรู้การเกษตร www.k-center.doae.go.th 
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 ภาพหลักฐานการบันทึกรายงานผลการปฏิบัติราชการฯ รอบ 12 เดือน  
ที่เว็บไซต์ www.kmonline.doae.go.th 
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