
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 



  ๒ 

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 



  ๓ 

 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  
 
 
 



  ๔ 

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/หัวข้อ 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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