
 

 

รายงานการประชุมคณะท างานจัดการความรู้ (KM) ครั้งที่ ๒/25๖๐ 
วันจันทร์ที่  ๒๒  พฤษภาคม  25๖๐ 

ณ  ห้องประชุมส านักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 3 จังหวัดระยอง 
**************** 

ผู้มาประชุม 
1. นางสาววรนุช สีแดง  ผู้อ านวยการกลุ่มวิชาการส่งเสริมการเกษตร    คณะท างาน 
          ท าหน้าที่ประธานการประชุม 
2. นางวิภาพร สงวนดี  นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ    คณะท างาน 
๓. นายอธิวัตน์ มากบุญ   นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ    คณะท างาน 
๔. นางสาวอมลรุจี เกตุสุริยงค ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ   คณะท างาน 
๕. นางสาวสุนทรี สังกะเพศ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ   คณะท างาน 
๖. นายพงษ์ศักดิ์ สวัสดิมงคล นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร    คณะท างาน 
๗. นางสาวชุติมา อัศวเสถียร นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ   คณะท างาน 
                 และเลขานุการ
ผู้ไม่มาประชุม 
๑. นางอุบล มากอง  ผู้อ านวยการกลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ  ติดราชการ 
๒. นายชนินทร์ สุขส าราญ  ผู้อ านวยการกลุ่มพัฒนาบุคลากร    ติดราชการ  
๓. นายศราวุธ จันทรา  นักวิชาการเกษตรช านาญการ    ติดราชการ 
เริ่มประชุมเวลา 09.๓0 น. 
 นางสาววรนุช สีแดง ผู้อ านวยการกลุ่มวิชาการส่งเสริมการเกษตร ท าหน้าที่เป็นประธานการประชุม 
กล่าวเปิดการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้ 
ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

  ประธาน แจ้งให้ที่ประชุมทราบแนวทางการด าเนินงานการถอดองค์ความรู้สู่งานส่งเสริม
การเกษตรประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๐ รอบท่ี 2 ภายในวันที่ 1 กันยายน 2560 เป็นการด าเนินการถอดองค์
ความรู้ผู้ที่จะเกษียณอายุในหน่วยงาน/ผู้ทรงความรู้ หรือเจ้าหน้าที่ที่ได้รับคัดเลือกให้เป็นข้าราชการดีเด่น 
เจ้าหน้าที่ที่มีความรู้ความสามารถเฉพาะด้าน หรือถอดองค์ความรู้จากการปฏิบัติงานของหน่วยงาน และ
ด าเนินการถอดบทเรียนการด าเนินงานส านักงานเกษตรอ าเภอ Smart Office ที่เป็นต้นแบบที่ดี (Best 
Practice) เขตด าเนินการอย่างใดอย่างหนึ่ง อย่างน้อย 1 เรื่อง จากนั้นน าเข้าองค์ความรู้ขึ้น Website 
thaismartfarmer.net เมนู e-Knowledge และส่งเล่มสรุปผลการด าเนินงาน Km และcd องค์ความรู้ให้กอง
วิจัยฯ พร้อมด าเนินการตรวจและให้คะแนนการปฏิบัติงาน รอบ 2 ประจ าปี 2560 ของส านักงานเกษตร
จังหวัด และส่งแบบสรุปคะแนนให้กองวิจัยฯ ภายในเดือน กันยายน 2560 

มติที่ประชุม รับทราบ 

http://www.thaismartfarmer.net/


๒ 

 

 

ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม 

มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ 

ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องเพื่อทราบและพิจารณา 
    ประธาน เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาวางแผนการจัดการความรู้ส านักงานส่งเสริมและ
พัฒนาการเกษตรที่ ๓ จังหวัดระยอง ปี ๒๕๖๐ ซึ่งมติที่ประชุมได้ร่วมพิจารณาแล้วสรุปได้ดังนี้  

  แผนที่ ๑ องค์ความรู้จากผู้ที่จะเกษียณอายุในอีก 5 ปี ข้างหน้า/ผู้ทรงความรู้ ส านักงาน
ส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 3 จังหวัดระยอง เป้าหมายที่จะถอดองค์ความรู้ อย่างน้อย 1 คน เป้าหมาย 
คือ นายชัยรัตน์ ธนยากร นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ ศูนยส์่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร
จังหวัดฉะเชิงเทรา เรื่องการขยายพันธุ์มะนาวโดยการใช้ต้นตอส้มโอ แผนด าเนินการในเดือนกรกฎาคม โดย
คณะท างาน KM ร่วมกันไปถอดองค์ความรู้ ประกอบด้วย นางสาววรนุช สีแดง ผู้อ านวยการกลุ่มวิชาการ
ส่งเสริมการเกษตร นายศราวุธ จันทรา นักวิชาการเกษตรช านาญการ นางวิภาพร สงวนดี นักทรัพยากรบุคคล
ปฏิบัติการ และนางสาวอมลรุจี เกตุสุริยงค์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ 
  แผนที่ 2 ด าเนินการถอดบทเรียนการด าเนินงานส านักงานเกษตรอ าเภอ หรือ 5 smart ที่
เป็นต้นแบบที่ดี (Best Practice) จ านวน 1 ราย คือ นางสาวอาภาภรณ์ ชูเกียรติศิริ นักวิชาการส่งเสริม
การเกษตรช านาญการ ส านักงานเกษตรจังหวัดนครนายก ซึ่งเป็น Smart Officer เรื่องการน านโยบายสู่การ
จัดท าแผนงานโครงการ แผนด าเนินการเดือนมิถุนายน ๒๕๖๐ โดยคณะท างาน KM ร่วมกันด าเนินงานถอด
องค์ความรู้ ประกอบด้วย นายชนินทร์ สุขส าราญ ผู้อ านวยการกลุ่มพัฒนาบุคลากร นางสาวชุติมา อัศวเสถียร 
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ นายอธิวัตน์ มากบุญ นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ และนางสาว
สุนทรี สังกะเพศ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ 

มติที่ประชุม เห็นชอบ  
    

ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องอ่ืนๆ 
    ไม่มี 
ปิดประชุมเวลา ๑๐.๐0 น. 
 
 
      ชุติมา อัศวเสถียร      วรนุช  สีแดง 
          (นางสาวชุติมา อัศวเสถียร)            (นางสาววรนุช สีแดง) 
                   คณะท างานและเลขานุการ                  แทนประธานคณะท างาน 
                   ผู้จัดท ารายงานการประชุม          ผู้ตรวจรายงานการประชุม                   
 


