
รายงานการประชุมคณะท างานจัดการความรู้กองส่งเสริมการอารักขาพืชและจัดการดินปุ๋ย  
ครั้งที่ 1/๒๕๕9   

เมื่อวันที่  22  มกราคม  ๒๕๕9  เวลา  13.30  น. 
ณ   ห้องประชุมกองส่งเสริมการอารักขาพืชและจัดการดินปุ๋ย อาคาร ๕  ชั้น 2 

-------------------------------------------------- 
ผู้มาประชุม 

1. นางสาวสุขสม  ชินวินจิกุล ผู้อ านวยการกลุ่มส่งเสริมการควบคุมศัตรูพืชโดยเทคโนโลยีรังสี  ประธาน 
 2. นางพัชรมณฑ์  ศิริเลิศวิมล นักวิชาการเกษตรช านาญการพิเศษ 
 3. นางณัฐทิยา  อชิตกุล นักวิชาการเกษตรช านาญการ 
 4. นางจันทร์จรัส  เกียรติ์ทวีมั่นคง นักวิชาการเกษตรช านาญการ 
 5. นางสาวกันยากร  อุทัย นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ 
 6. นางสาวเพ็ญศรี  บุญชื่น เจ้าพนักงานการเกษตร 
           7. นางสาวพัชราภรณ์  จ าปานา เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน ผู้ช่วยเลขานุการ 
 

ผู้ไม่มาประชุม 
1. นางศิรฎา  ทิมประเสริฐ  นักวิชาการเกษตรช านาญการ ลาป่วย 

 2. นางสาววรินทร  ชูช่วย นักวิชาการเกษตรช านาญการ          ไปราชการ 
 3. นางสาวสุณิสา  ผวิร าไพ นักวิชาการเกษตรช านาญการ ไปราชการ 
 4. นายพีระ  นิยมะจันทร์ เจ้าพนักงานการเกษตรช านาญงาน ไปราชการ 
 

เริ่มประชุมเวลา   13.30  น. 
ประธานกล่าวเปิดประชุม และด าเนินการตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้ 
 

วาระท่ี 1  เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
 1.1 ค าสั่งกองส่งเสริมการอารักขาพืชและจัดการดินปุ๋ย ที่ 9/2559 ลงวันที่ 15 มกราคม 2559
เรื่อง แต่งตั้งคณะท างานจัดการความรู้กองส่งเสริมการอารักขาพืชและจัดการดินปุ๋ย โดยมีคณะท างานทั้งสิ้น 11 คน 
และฝ่ายบริหารทั่วไปได้แจ้งเวียนค าสั่งให้ทราบทุกกลุ่ม/ฝ่าย เรียบร้อยแล้ว 
 1.2 แนวทางการด าเนินงานจัดการความรู้สู่งานส่งเสริมการเกษตรประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 
กรมส่งเสริมการเกษตรได้ด าเนินการจัดท าคู่มือการด าเนินงานการจัดการความรู้สู่งานส่งเสริมการเกษตร ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2559 เพ่ือสร้างความรู้ความเข้าใจแก่เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบการด าเนินงานการจัดการความรู้  
ของกอง/ส านัก โดยให้กองก าหนดเป้าหมายการจัดการความรู้และจัดท าแผนการจัดการความรู้โดยพิจารณา
ด าเนินการถอดองค์ความรู้จากรายชื่อผู้ที่จะเกษียณอายุราชการในหน่วยงาน/ผู้ทรงความรู้ หรือเจ้าหน้าที่ที่ได้รับ
คัดเลือกให้เป็นข้าราชการดีเด่น เจ้าหน้าที่ที่มีความรู้ความสามารถเฉพาะด้าน หรือถอดองค์ความรู้จากการ
ปฏิบัติงานของหน่วยงาน อย่างน้อยหน่วยงานละ 1 องค์ความรู้ จัดเก็บหรือรักษาองค์ความรู้ไว้ในคลังความรู้        
ในระบบอิเล็กทรอนิกส์ที่เว็บไซต์ของหน่วยงาน เพ่ือให้เจ้าหน้าที่น าไปใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงาน  และให้จัดท า
แผนการจัดการความรู้ น าแผนการจัดการความรู้ขึ้นเว็บไซต์กอง และส่งแผนการจัดการความรู้ให้กองวิจัยและ
พัฒนางานส่งเสริมการเกษตร รอบท่ี 1 ภายในวันที่ 1 มีนาคม 2559  
มติที่ประชุม -  รับทราบ 
 

วาระท่ี 2 เรื่องเพื่อพิจารณา 
  2.1 การก าหนดหัวข้อเรื่ององค์ความรู้และผู้ถ่ายทอดความรู้  

 1) ผู้ทรงความรู้ หัวข้อ “การร่างหนังสือราชการ” โดย นางไพลินทร์ ริยาพันธุ์ หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป 
 

2) ผู้ทรงความรู้... 
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 2) ผู้ทรงความรู้/ผู้ที่จะเกษียณอายุราชการในอีก 5 ปีข้างหน้า หัวข้อ “แนวทางปฏิบัติ     
ในการจัดอบรมสัมมนาและการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ” โดย นางศรีสุมา รัษฐปานะ  
โดยทั้ง 2 หัวข้อ จะด าเนินการในวันเดียวกัน ประมาณวันที่ 1-12 ก.พ. 2559 
 3) ข้าราชการดีเด่น โดย นายวิชัย ตู้แก้ว ผู้อ านวยการกลุ่มจัดการศัตรูพืชหลังการเก็บเกี่ยว
ประมาณวันที่ 1 เม.ย. 2559 (วันข้าราชการพลเรือน) 
 4) ผู้ที่จะเกษียณอายุราชการในอีก 5 ปีข้างหน้า หัวข้อ “พ่ีสอนน้อง ปฐมบท”  
โดย นายประสงค์ ประไพตระกูล ผู้อ านวยการกองส่งเสริมการอารักขาพืชและจัดการดินปุ๋ย หัวข้อ “พ่ีสอนน้อง ปัจฉิมบท” 
โดย นางอารีย์พันธ์ อุปนิสากร ผู้อ านวยการกลุ่มส่งเสริมการควบคุมศัตรูพืชโดยชีววิธี ประมาณเดือนมิถุนายน 2559 
 5) ผู้ที่มีความรู้เฉพาะด้าน/ผู้ทรงความรู้ (ด้านวิชาการ) หัวข้อ “เทคโนโลยีรังสีในการควบคุม
แมลงวันผลไม้” โดย กลุ่มส่งเสริมการควบคุมศัตรูพืชโดยเทคโนโลยีรังสี ประมาณเดือนกรกฎาคม-สิงหาคม 2559      
ณ คลอง 6 จังหวัดปทุมธานี 
 6) ผู้ที่มีความรู้เฉพาะด้าน/ผู้ทรงความรู้ (ด้านวิชาการ) หัวข้อ “การเก็บตัวอย่างดินและ 
การตรวจวิเคราะห์ธาตุอาหารในดิน” โดย กลุ่มส่งเสริมการจัดการดินปุ๋ย ประมาณเดือนสิงหาคม 2559 
 7) ผู้ที่มีความรูเ้ฉพาะด้าน/ผู้ทรงความรู ้(ด้านวชิาการ) หวัข้อ “การจัดการศัตรูพืชหลังการเก็บเกี่ยว”  
โดย กลุ่มจัดการศัตรูพืชหลังการเก็บเก่ียว  คิวแรกในปีงบประมาณ 2560  
 2.2 มอบหมายหน้าที่ตามค าสั่งกองส่งเสริมการอารักขาพืชและจัดการดินปุ๋ย ที่ 9/2559 ลงวันที่ 15 
มกราคม 2559 เรื่อง แต่งตั้งคณะท างานจัดการความรู้กองส่งเสริมการอารักขาพืชและจัดการดินปุ๋ย ดังนี้ 
  1) นางสาวสุขสม ชินวินิจกุล ประธานคณะท างานฯ ท าหน้าที่วางแผน ให้ค าปรึกษา สั่งการ 
ก ากับดูแลการด าเนินงานของคณะท างานจัดการความรู้ รายงานผลความก้าวหน้าของการปฏิบัติงานให้กองฯ ทราบ
ในที่ประชุมทุกเดือน 
  2) นางพัชรมณฑ์ ศิริเลิศวิมล ท าหน้าที่ประสานงานเชิญวิทยากร 
  3) นางณัฐทิยา อชิตกุล ท าหน้าที่ จัดท าแผนการจัดการความรู้ ประสานงานคณะท างาน IT 
เพ่ือน าข้อมูลขึ้นเว็บไซต์คลังความรู้ของกอง  
  4) นางจันทร์จรัส เกียรติ์ทวีมั่นคง ท าหน้าที่ จัดท าแบบสอบถาม แจกแบบสอบถาม 
รวบรวมข้อมูล สรุปผลแบบสอบถาม 
  5) นายพีระ นิยมะจันทร์ ท าหน้าที่  ด าเนินการจัดเวที เตรียมสถานที่ จองห้องประชุม 
จัดเตรียมเครื่องเสียง โน้ตบุ๊ค LCD สื่อโสตต่าง ๆ ที่ใช้ในการประชุม 
  6) นางสาวกันยากร อุทัย และนางสาวสุณิสา ผิวร าไพ ท าหน้าที่ รวบรวมข้อมูลการประชุม 
ข้อมูลองค์ความรู้ จัดท าเล่มสรุปผลการด าเนินงานจัดการความรู้ และ CD องค์ความรู้ (File word และ pdf)  
ส่งหลักฐานประกอบการพิจารณาเสนอคณะกรรมการจัดการความรู้ของกรมส่งเสริมการเกษตร 
  7) นางสาวเพ็ญศรี บุญชื่น ท าหน้าที่ จัดท าใบประกาศประชาสัมพันธ์การประชุม 
บันทึกภาพ สรุปบอร์ดประชาสัมพันธ์ น าข้อมูลขึ้นเว็บไซต์ประชาสัมพันธ์กองฯ 
  8) นางศิรฎา ทิมประเสริฐ ท าหน้าที่ จดบันทึกและสรุปเป็นองค์ความรู้ของกองฯ น าข้อมูล
เก็บคลังความรู ้KM Center และ KM Online และเผยแพร่ความรู้ให้เจ้าหน้าที่กองฯ และผู้สนใจได้ศึกษาและน าไปปฏิบัต ิ
  9) นางสาวพัชราภรณ์  จ าปานา ท าหน้าที่ จัดท าหนังสือเชิญประชุม หนังสือเชิญวิทยากร  
ใบรายชื่อ จัดท ารายงานการประชุม 
มติที่ประชุม -  รับทราบ 
เลิกประชุมเวลา    16.00 น. 
 นางสาวพัชราภรณ์  จ าปานา   ผู้จดรายงานการประชุม    
 นางณัฐทิยา  อชิตกุล  ผู้ตรวจรายงานการประชุม 



3 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


