
 
รายงานการประชุม 

คณะท างานการบริหารองค์ความรู้ของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  
ครั้งที ่2 /2559 

วันที ่16 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. นางสาวศศิธร โคโต  นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ กวข. คณะท างาน 
4. นางสาวนารีรัตน์ บัลลังก์ เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน ฝบร. คณะท างาน 
5. นางสิริลักษณ์ น้อยเคียง นักวิชาการแผนที่ภาพถ่ายช านาญการ กวข. คณะท างานและ

เลขานุการ 
6. นายสราวุธ วงศ์ทรัพย์สิน นักวิชาการแผนที่ภาพถ่ายปฏิบัติการ กวข. คณะท างานและ

ผู้ช่วยเลขานุการ 
 
รายช่ือผู้ไม่มาประชุม 

1. นายกิติศักดิ์ ปัญญาทรานนท์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ กคค. ติดราชการ 
 
รายช่ือผู้เข้าร่วมประชุม 

1. นางสาววัลลภา สิทธิพิทักษ์ นักวิชาการสถิติช านาญการ กวข. 
2. นางสาวอารีวรรณ เดชด ารงศักดิ์    หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป 
3. นางเกษมณี หมื่นวิเศษ เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน ฝบร. 

 
เริ่มประชุมเวลา ๑๓.๓๐ น.  

วาระท่ี 1     เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
        ประธานคณะท างาน ฯ กล่าวถึง แนวทางการด าเนินงานการจัดการความรู้สู่งานส่งเสริมการเกษตร 
ของกรมส่งเสริมการเกษตร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ในส่วนกอง/ส านัก ให้ก าหนดเป้าหมายการจัดการ
ความรู้และจัดท าแผนการจัดการความรู้ โดยพิจารณาด าเนินการถอดองค์ความรู้จากผู้ที่จะเกษียณอายุราชการใน
หน่วยงาน/ผู้ทรงความรู้ หรือเจ้าหน้าที่ท่ีได้รับคัดเลือกให้เป็นข้าราชการดีเด่น เจ้าหน้าที่ที่มีความรู้ความสามารถ
เฉพาะด้าน หรือถอดองค์ความรู้จากการปฏิบัติงานของหน่วยงานอย่างน้อย 1 องค์ความรู้ และจัดเก็บไว้ในคลัง
ความรู้ที่เว็บไซต์ของหน่วยงาน เพ่ือให้เจ้าหน้าที่น าไปใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงาน 
       คณะท างาน ฯ ได้ประชุมครั้งที่ 1 เพ่ือพิจารณาการจัดการองค์ความรู้จากรายชื่อข้าราชการ 
ผู้ที่จะเกษียณอายุราชการของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ในปี 2559 - 2560 จ านวน 4 ราย  
และหัวข้อองค์ความรู้ที่เป็นประโยชน์กับเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงาน ดังนี้ 
       1. นางสาววลัลภา สิทธพิิทักษ์ นักวิชาการสถิติช านาญการ เรื่อง วิวัฒนาการการจัดเก็บข้อมูลและ 
การประมวลผลข้อมูลการเกษตร และการประสานงาน การติดต่อสื่อสารกับเจ้าหน้าที่ส่วนภูมิภาคเพ่ือการจัดเก็บ
ข้อมูล 
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        2. นาวสาวอารีวรรณ เดชด ารงศักดิ์ หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป เรื่อง การตรวจหนังสือราชการ ความ
แตกต่างของการจัดท าหนังสือเชิญประชุม สัมมนา และติดตามนิเทศงาน และการเขียนขออนุมัติเดินทาง วิธีการเขียน
ใบส าคัญ 
เพ่ือเบิกเงินสด เงินยืมให้ถูกต้อง 
        3. นางสาวกุหลาบ หมายสุขกลาง รักษาการผู้อ านวยการกลุ่มวิเคราะห์และวางระบบข้อมูล เรื่อง การ
จัดท าสารสนเทศด้วยกราฟ 
        4. นางเกษมณี หมื่นวิเศษ เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน เรื่อง Idea การจัดงานของศูนย์เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร เทคนิคการดึงดูดใจเพ่ือนร่วมงาน และการสร้างสายสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงาน 
          
        1.1 วัตถุประสงค์การประชุม 
            1) เพ่ือพิจารณาองค์ความรู้ที่จ าเป็นต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร 
     2) เพ่ือจัดท าแผนการจัดการความรู้ (KM Action Plan) ของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและ 
การสื่อสาร ประจ าปี 2559 
 
มติที่ประชุม รับทราบ 
       
วาระท่ี 2       เรื่องเพื่อพิจารณา 
        2.1 การจัดการความรู้ของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจ าปี 2559 
        ประธานให้ที่ประชุมร่วมกันพิจารณาหัวข้อและประเด็นองค์ความรู้ที่คาดว่าจะถอดองค์ความรู้จากผู้ที่
จะเกษียณอายุราชการ ในช่วงปี 2559 - 2560 ของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ตามท่ีคณะท างาน ฯ 
ได้คัดเลือกดังกล่าว 
           ซ่ึงที่ประชุมให้ข้อคิดเห็นว่า ควรปรับเปลี่ยนหัวข้อการถอดองค์ความรู้ให้สอดคล้องกับเรื่องท่ีเป็น tacit 
knowledge ของผู้ที่จะเกษียณอายุราชการ ดังนี้ 
       1) นางสาววัลลภา สิทธพิิทักษ์ เรื่อง การจัดเก็บ ประมวลผลข้อมูลการเกษตร และเทคนิค 
การประสานงาน ติดต่อสื่อสารกับเจ้าหน้าที่ส่วนภูมิภาคเพ่ือการจัดเก็บข้อมูล 
       2) นางสาวอารีวรรณ เดชด ารงศักดิ์ เรื่อง การตรวจหนังสือราชการ ความแตกต่างของการจัดท าและ
เบิกจ่ายหนังสือเชิญประชุม/สัมมนา/อบรม และติดตามนิเทศงาน ให้ถูกต้อง 
       3) นางสาวกุหลาบ หมายสุขกลาง เรื่อง การจัดท าสารสนเทศด้วยกราฟ 
       4) นางเกษมณี หมื่นวิเศษ เรื่อง เทคนิคการบริหารจัดงานประชุม/สัมมนา/งาน event 
       ที่ประชุมได้ก าหนดจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ จ านวน 4 ครั้ง และมอบหมายผู้รับผิดชอบในการจดบันทึก
องค์ความรู้ (คุณลิขิต) ดังนี้ 
        ครั้งที่ 1 วันที่ 30 มีนาคม 2559 การถอดองค์ความรู้จากนางสาวอารีวรรณ เดชด ารงศักดิ์ และให้
นางสิริลักษณ์ น้อยเคียง เป็นคุณลิขิต 
        ครั้งที่ 2 วันที่ 20 เมษายน 2559 การถอดองค์ความรู้จากนางสาววัลลภา สิทธิพิทักษ์ และให้ 
นายสราวุธ วงศ์ทรัพย์สิน เป็นคุณลิขิต 
        ครั้งที่ 3 วันที่ 14 มิถุนายน 2559 การถอดองค์ความรู้จากนางสาวกุหลาบ หมายสุขกลาง และให้
นางสาวศศิธร โคโต เป็นคุณลิขิต 



- 3 -      
 

……………………………………… 
 (นางสิริลักษณ์ น้อยเคียง) 
 เลขานุการคณะท างานฯ 
 ผู้จดรายงานการประชุม 
 

……………………………………… 
(น.ส.กุหลาบ หมายสุขกลาง) 
  ประธานคณะท างานฯ 
ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
 

        ครั้งที่ 4 วันที่ 6 กรกฎาคม 2559 การถอดองค์ความรู้จากนางเกษมณี หมื่นวิเศษ และให้ 
นางสาวนารีรัตน์ บัลลังก์ เป็นคุณลิขิต 
       นอกจากนี้ ได้ก าหนดบุคคลเป้าหมายหลักได้แก่ เจ้าหน้าที่จากกลุ่ม/ฝ่ายละ 2 คน และเจ้าหน้าที่ที่สนใจ
ของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และมอบหมายให้นายกิติศักดิ์ ปัญญาทรานนท์ นักวิชาการ
คอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ เป็นผู้บันทึกเทปและอัดเสียงการถอดองค์ความรู้ในแต่ละครั้ง 
 
มติที่ประชุม  รับทราบ และให้ฝ่ายเลขา ฯ จัดท าแผนการจัดการความรู้ของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
ประจ าปี 2559 ตามแบบฟอร์มและส่งให้กองวิจัยและพัฒนางานส่งเสริมการเกษตร ภายในระยะเวลาที่ก าหนด 

 

เลิกประชุมเวลา 16.00 น. 
              
 
 
 
 
 
 
 
 
 


