
 
รายงานการประชุม 

คณะท างานการบริหารองค์ความรู้ของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  
ครั้งที ่1 /2559 

วันที ่3 กุมภาพันธ์ ๒๕๕9 เวลา 13.30 น. 
ณ ห้องประชุมศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ชั้น 3 อาคาร ๑ 

 
รายช่ือผู้มาประชุม 
 1. นางสาวกุหลาบ หมายสุขกลาง    รักษาการผู้อ านวยการกลุ่มวิเคราะห์และวางระบบข้อมูล     ประธาน 
 2. นางรัตนาภรณ์ เตียวประเสริฐ    นักวิชาการคอมพิวเตอร์ช านาญการ กสท.            คณะท างาน 
 3. นายกิติศักดิ์ ปัญญาทรานนท์    นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ กคค.            คณะท างาน 
 4. นางสาวศศิธร โคโต     นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ กวข.            คณะท างาน 
 5. นางสาวนารีรัตน์ บัลลังก์    เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน ฝบร.             คณะท างาน 
 6. นางสิริลักษณ์ น้อยเคียง            นักวิชาการแผนที่ภาพถ่ายช านาญการ กวข.            คณะท างาน 
                 และเลขานุการ 
 7. นายสราวุธ วงศ์ทรัพย์สิน    นักวิชาการแผนที่ภาพถ่ายปฏิบัติการ กวข.           คณะท างาน 
                        และผู้ช่วยเลขานุการ 
  
เริ่มประชุมเวลา ๑๓.๓๐ น.  

วาระท่ี 1     เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
        ตามทีก่รมส่งเสริมการเกษตรก าหนดตวัชี้วดัและเกณฑ์การให้คะแนนการปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2559 รอบที ่1 ในการด าเนินงานบริหารองค์ความรู้ของผู้อ านวยการ โดยระดับความส าเร็จของการด าเนนิการจัดการ
ความรู้มี 3 ประเด็น ได้แก ่
        1. มีแผนการจัดการความรู้ 
        2. จัดส่งแผนการจดัการความรู้ได้ทันก าหนด 
        3. แผนจดัการความรู้มีคุณภาพ 
ซึ่งมีเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี ้
        คะแนน 1 = ไม่ได้ด าเนินการ/ด าเนินการได้ 1 ประเด็น 
        คะแนน 3 = ด าเนินการได้ 2 ประเด็น 
        คะแนน 5 = ด าเนินการได้ครบทั้ง 3 ประเดน็ 
        นอกจากนี ้ได้มีการประสานงานกับกองวิจัยและพัฒนาการเกษตร พบว่า การจดัการความรู้ของ 
ศูนย์เทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร ในป ี2558 ได้คะแนนเต็ม 5 คะแนน ส าหรับในปี 2559 คณะท างานการบรหิาร
จัดการองค์ความรู้กรมสง่เสริมการเกษตร โดยมีนางสาววลัลภา สิทธิพิทักษ์ นักวิชาการสถิติช านาญการ เป็นผู้แทน 
ศูนย์เทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร (ตามค าสัง่คณะท างานฯ เดิม) 
 
มติที่ประชุม  รับทราบ 
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วาระที่ 2       เรื่องเพื่อพิจารณา 
        2.1 การปรับปรุงคณะท างานฯ 
        ตามค าสั่งศูนย์เทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสารที่ 6/2558 ลงวนัที่ 10 กุมภาพันธ ์2558 เรื่องแต่งตั้ง
คณะท างานการบริหารองค์ความรู้ของศูนย์เทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร มีผู้แทนจากกลุ่ม/ฝ่ายต่างๆ แต่ในปีปจัจุบัน 
มีการย้ายสับเปลี่ยนเจ้าหนา้ที่บางกลุ่ม/ฝ่าย ท าให้คณะท างานส่วนใหญ่เป็นเจ้าหน้าที่จากกลุม่วิเคราะห์และวางระบบข้อมูล  

            ซึ่งทีป่ระชุมให้ข้อคิดเห็นว่า 1) ควรปรบัเปลีย่นคณะท างานฯ เนื่องจากมีผู้แทนจากกลุ่ม/ฝ่ายไม่ครบ 
ทุกกลุ่ม/ฝ่าย 2) หากมีการปรบัเปลี่ยนคณะท างาน ฯ ในช่วงนี้ จะท าให้ศูนย์เทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร  
อาจส่งแผนการจัดการความรู้ไม่ทันต่อการประเมินฯ ในรอบที่ 1 และ 3) การขับเคลื่อนการบริหารองค์ความรู้ของ 
ศูนย์เทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร ประจ าปี 2559 ยังสามารถด าเนินไปได้โดยคณะท างาน ฯ ชดุเดิม 

มติที่ประชุม  ให้คณะท างาน ฯ ชุดเดิม ปฏิบัตหิน้าที่ต่อไปก่อน และเมื่อแจ้งให้ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
พิจารณาคณะท างาน ฯ ชุดใหมส่ าหรับด าเนนิการบริหารองค์ความรู้ในปีงบประมาณ 2560 
 
        2.2 การเลือกเป้าหมายการจัดการองค์ความรู ้
        กรมส่งเสริมการเกษตรไดก้ าหนดแนวทางการด าเนินงานการจัดการความรู้สู่งานส่งเสริมการเกษตร  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ในสว่นกอง/ส านัก ให้ก าหนดเป้าหมายการจดัการความรูแ้ละจัดท าแผนการจัดการความรู้ 
โดยพิจารณาด าเนินการถอดองค์ความรู้จากผู้ที่จะเกษียณอายรุาชการในหน่วยงาน/ผู้ทรงความรู้ หรือเจ้าหน้าที่ที่ได้ 
รับคัดเลือกให้เป็นข้าราชการดีเด่น เจ้าหน้าที่ที่มีความรุ้ความสามารถเฉพาะด้าน หรือถอดองค์ความรู้จากการปฏิบัติงาน 
ของหน่วยงานอย่างน้อย 1 องค์ความรู้ และจัดเก็บไว้ในคลังความรู้ที่เว็บไซต์ของหนว่ยงาน เพ่ือให้เจ้าหน้าที่น าไปใช้
ประโยชน์ในการปฏิบัติงาน 
       คณะท างาน ฯ จึงได้พิจารณาการจัดการองค์ความรู้จากรายชื่อข้าราชการผู้ที่จะเกษียณอายุราชการ 
ของศูนย์เทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร ในปี 2559 - 2560 จ านวน 4 ราย และหวัข้อองค์ความรู้ที่เป็นประโยชน ์
กับเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงาน ดังนี้ 
       1. นางสาววลัลภา สิทธิพิทักษ์ นักวิชาการสถิติช านาญการ เรื่อง ววิัฒนาการการจดัเก็บข้อมูลและ 
การประมวลผลข้อมูลการเกษตร และการประสานงาน การติดต่อสื่อสารกับเจ้าหนา้ที่ส่วนภูมิภาคเพ่ือการจัดเก็บข้อมูล 
        2. นาวสาวอารวีรรณ เดชด ารงศักดิ์ หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป เรื่อง การตรวจหนงัสือราชการ ความแตกต่าง
ของการจัดท าหนังสือเชญิประชุม สัมมนา และติดตามนิเทศงาน และการเขียนขออนุมัติเดินทาง วธิีการเขียนใบส าคัญ 
เพ่ือเบิกเงินสด เงินยืมให้ถูกต้อง 
        3. นางสาวกุหลาบ หมายสุขกลาง รักษาการผู้อ านวยการกลุ่มวิเคราะห์และวางระบบข้อมูล เรื่อง การจัดท า
สารสนเทศดว้ยกราฟ 
        4. นางเกษมณี หมื่นวิเศษ เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน เรื่อง Idea การจัดงานของศูนย์เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร เทคนิคการดึงดูดใจเพ่ือนร่วมงาน และการสรา้งสายสัมพันธ์กับเพ่ือนร่วมงาน 
 
มติทีป่ระชุม    รับทราบ และให้ฝ่ายเลขาฯ ท าหนังสือแจ้งผู้ที่เกี่ยวข้อง เพ่ือประชุมพิจารณาหัวข้อการจัดการความรู้
และแผนการถอดองค์ความรู้ 

 
วาระที่ 3       เรื่องอ่ืนๆ 
        คณะท างาน ฯ รว่มพิจารณาปรับปรุงเนื้อหาในหน้าเวบ็ไซตก์ารบริหารองค์ความรู้ของศูนย์เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร รวมทั้งมอบให้นายสราวธุ วงศ์ทรัพย์สิน และนางสาวนชุรัตน ์อุปวงษ์ เจ้าหน้าที่ระบบงาน
คอมพิวเตอร์ เป็นผู้ดูแลและปรบัปรุงข้อมูลในเว็บไซต ์ดังนี ้
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……………………………………… 
(นางสิริลักษณ์ น้อยเคียง) 
 เลขานุการคณะท างานฯ 
 ผู้จดรายงานการประชุม 
 

   ……………………………………… 
(นางสาวกุหลาบ หมายสุขกลาง) 
      ประธานคณะท างานฯ 
    ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
 

       1) ใหป้รับหวัข้อจาก การบริการจัดการองค์ความรู้ เป็น การจัดการองค์ความรู ้
       2) ใหเ้พ่ิมหัวข้อ ปี 2559 เรื่อง คณะท างาน KM ศสท. ป ี2559, แผนการจัดการความรู ้และรายงาน 
การประชุม 
       3) ใหป้รับปรุงเนื้อหาใน คลังความรู ้ดังนี ้
     หัวข้อ การขึ้นทะเบียนเกษตรกร เรื่อง โครงการปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกร 
      หัวข้อ ข้อมูลด้านการเกษตร เรือ่ง นิยามศัพท์ที่น่าสนใจ และ วิธีการจัดเก็บข้อมูล รต. 
      หัวข้อ ด้านภูมิสารสนเทศ เรื่อง ความรู้ด้านภูมิสารสนเทศในงานโซนนิ่ง (Zoning) 
        4) นัดหมายการประชุมครัง้ต่อไป วันที่ 16 กุมภาพันธ ์2559    

 

มติที่ประชุม    รับทราบ และให้ฝ่ายเลขาฯ แจ้งผู้ที่เกี่ยวข้องด าเนินการ 

เลิกประชุมเวลา 16.00 น. 
              
 
 
 
 
 
 
 
 
 


