
 รายงานการประชุม 
ติดตามการปฏิบัติราชการของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

ครั้งที่ 3/2564 
วันศุกร์ที่ 13 สิงหาคม 2564 
ผ่านระบบ VDO Conference 

--------------------------------------------- 
 

ผู้มาประชุม 
 

 1.  นายบุรีรัตน์  วงศ์บุร ี      ประธาน  
      ผู้อ านวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
 2.  นางรดา  รุจิณรงค์ 
      ผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีและระบบสารสนเทศ  
 3.  นางสาวปิยนันท์  อนุศาสนนันท์ 
      หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป 
 4.  นายภาคภูมิ  อิงคปรัชญากุล       
                ผู้อ านวยการส่วนสื่อสารโทรคมนาคม 
 5.  นายราชพล  หิรัญรักษ์ 
               ผู้อ านวยการส่วนระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย 
 6.  นางอัจฉรา  ดาวัน 
      ผู้อ านวยการส่วนยุทธศาสตร์และมาตรฐานเทคโนโลยี 
 7.  ว่าที่ร้อยตรีหญิงณฐมน  อยู่เล่ห์ 

     ผู้อ านวยการส่วนระบบสารสนเทศและภูมิสารสนเทศ 
8.  นายสิริวัฒน์  หญีตสอน 
     หัวหน้าฝ่ายบริหารระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย 

          9.  นายภาณุพงษ์  วงษ์ตรี  แทน 
     หัวหน้าฝ่ายติดตั้งซ่อมบ ารุงระบบคอมพิวเตอร์ 

        10.  นางชุติมาศ  น่วมอินทร์ 
      หัวหน้าฝ่ายยุทธศาสตร์ 
        11.  นายพิชิต  ขุมทรัพย์ 
     หัวหน้าฝ่ายมาตรฐานเทคโนโลย ี
        12. นายณัฐวงษ์  พรอโนทัย  แทน         
              หัวหน้าฝ่ายระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ 
        13.  นายสมพล  สุนัยรัตนาภรณ์ 
       หัวหน้าฝ่ายระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหาร 
 

14. นายณรงค์พล... 
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        14.  นายณรงคพ์ล  แสงธีรกิจ 
       หวัหน้าฝ่ายโทรคมนาคม 
        15.  นายจรูญ  แสนสขุ 
               หัวหน้าฝ่ายแผนข่ายสื่อสารโทรคมนาคม 
        16.  นายณัฐวุฒิ  แสงค า              

     หัวหน้าฝ่ายติดตั้งและปฏิบัติการสื่อสารที่ 1 (สามเสน) 
        17.  นายอ าพล  โพธิ์เกษม   
               หัวหน้าฝ่ายติดตั้งและปฏิบัติการสื่อสารที่ ๒ (ปากเกร็ด) 
        18.  นางสันธณา  ภูมิสิงหราช 
       เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน แทน 
         หัวหน้างานธุรการ 
        19.  นางสาวระเบียบ  สุขมุข 
       หวัหน้างานบริหารบุคคลและสวัสดิการ 
        20.  นางสาวชุติมา  คงรอด  แทน 
      หัวหน้างานการเงินและบัญชี 
        21.  นางสาวปิยธิดา  แสงสุคนธ์   แทน 
        หัวหน้างานพัสดุ 

ผู้ไม่มาประชุม 
1. นายเกรียงไกร  ภูมิสิงหราช           ติดประชุม  

               ผู้เชี่ยวชาญด้านวศิวกรรมไฟฟ้าสื่อสาร (ด้านวางแผนและโครงการ)        

ผู้เข้าร่วมประชุม 
- 

 

เริ่มประชุมเวลา  09.30 น. 

 

ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
            1. ตามท่ีได้เข้ามาบริหารงานศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ตลอดระยะ 
เวลา 2 เดือนที่ผ่านมา ต้องขอขอบคุณทุกคนที่ช่วยปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมาย รวมทั้งการวางแผนงาน
เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานร่วมงาน  ซึ่งจะท าให้การด าเนินงานต่างๆ เป็นไปโดยง่าย เมื่อมีการวางแผน
เสร็จเรียบร้อยแล้ว  ก็จะต้องผลักดันงานที่วางแผนไว้ไปสู่การปฏิบัติต่อไป 

2.  การนัดหารือ... 
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   2.  การนัดหารือส านักงบประมาณ เพื่อมาบรรยายเกี่ยวกับการขอจัดตั้งงบประมาณ 
ในวันที่ 13 สิงหาคม 2564 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชมุ 300 ชัน้ 3 อาคารศูนย์วิศวกรรมการชลประทาน 
กรมชลประทาน สามเสน  ขอให้ ผู้เชี่ยวชาญ ผู้อ านวยการส่วน  และหัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป  เข้าร่วมรับฟัง
การบรรยาย 
             ที่ประชุมรับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม  
   รายงานการประชุม  ครั้งที่ 2/2564   การประชุมมอบแนวทางการปฏิบัติงานของ
ผู้อ านวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  ให้คณะกรรมการทุกท่านทราบและพิจารณาแล้ว   
   ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุม 
 

ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องท่ีเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา 
   3.1  ติดตามผลการปฏิบัติงาน  ปัญหา  อุปสรรค  ข้อเสนอแนะ 
   ผสภ.ทส. 1. การร่วมพัฒนาระบบ ต่าง ๆ เช่น  ระบบบริหารการจัดเก็บค่าชลประทาน  
โครงการพัฒนาปรับปรุงระบบติดตามประกาศทางน้ า  ตามมาตรา 5 และมาตรา 8    ระบบขออนุญาตใช้น้ า 
(ผย.33)  ระบบออกหนังสืออนุญาตการใช้น้ า (ผย.32) ซึ่งเป็นตัวชี้วัด   ระบบ KPI ONLINE  และระบบอื่นๆ 
กว่า 30 ระบบ  รวมทั้งดูแล Website   ซึ่งงานพัฒนาระบบบางระบบเสร็จสมบูรณ์ 100 %   ในส่วนที่ยังไม่
แล้วเสร็จ   จะแล้วเสร็จไม่เกินวันที่ 25 กันยายน 2564   โดยระบบที่พัฒนาได้รับการจัดสรรงบประมาณใน
การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการจากหน่วยงานผู้ร้องขอ   แต่เนื่องจากสถานการณ์ covid-19  งบประมาณท่ี
ได้รับใช้ไม่ครบตามที่ขอ  จึงต้องท าการส่งเงินคืนส่วนเงินทุนฯ 
   2. งานปี 2565 จะท าเกี่ยวกับ Chat bot และ การ Update Software ที่จะใช้กับ
ระบบภูมิสารสนเทศ 
   สบ.ทส. 1. การจัดท าระบบลงนามถวายพระพร  เสร็จเรียบร้อยแล้ว 
   2. การจัดท า Web Portal โดยน าร่องใช้งานของส านักกฎหมายและที่ดิน  ซึ่งต่อไป
จะได้น ามาใช้กับทั้งกรมฯ   เพ่ือให้ Website ที่แต่ละหน่วยงานจัดท ามีรูปแบบที่เหมือนกัน  โดยในเบื้องต้นได้
จัดท าไว้ 2-3 แบบ  ข้อดี คือ ลดภาระ ระยะเวลาของแต่ละหน่วยงานในการจัดท า Website  
   3. การดูแลระบบน าเข้าข้อมูลโทรมาตร พร้อมประสานงานส านักบริหารจัดการน้ า
และอุทกวิทยา 
   สภ.ทส. 1. การจัดท าข้อมูลสารสนเทศโครงการชลประทาน   จะท าการตรวจสอบ
ทบทวนแผนที่  อยู่ระหว่างด าเนินการและประสานงานกับกองแผนงาน 
   ผสท.ทส. 1. โครงการห้องปฏิบัติการสื่อสารโทรคมนาคม (TOC) และโครงการปรับปรุง
ประสิทธิภาพระบบ VDO Conference ด าเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว 
 

2. งานจ้าง... 
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   2. งานจ้างปรับปรุงพื้นที่ บริเวณ ชั้น 1 ศูนย์ปฏิบัติการน้ าอัจฉริยะ (Smart Water 
Operation Center : SWOC) กรุงเทพมหานคร อยู่ระหว่างด าเนินการ 
   3. งานในปี 2565  เช่น  การใช้  IOT ควบคุมประตูบานระบาย  การจัดท า  VDO 
Conference  อุปกรณ์ภาคสนามส าหรับส่วนภูมิภาค  การติดตั้ง LED ส าหรับ สชป.1 - 17  การพัฒนาระบบ
โทรศัพท์ โดยใช้เลขหมาย 4 หลัก ในการเชื่อมต่อผ่านระบบ VPN  การพัฒนาการใช้วิทยุสื่อสารผ่านระบบ VPN 
   4. ตู้สาขาโทรศัพท์ที่ส่วนปฏิบัติการสื่อสารที่ 2 (ปากเกร็ด)  อายุการใช้งานมากกว่า 
19 ปี  ซึ่งปัจจุบันมีการ Maintenance อยู่ต่อเนื่อง 
   ผค.ทส. 1. รถ Fast  อยู่ระหว่างด าเนินการจัดท าTOR และจะน าเสนอ  ผอ.ทส. ทราบ 
   2. ตามท่ีส านักงานชลประทานที่ 9 ได้ด าเนินการจัดท า Flow Meter และ ดร.ชาญ 
ได้ด าเนินการจัดท ากล้องเพื่อวัดค่าระดับน้ า  ขณะนี้อยู่ระหว่างด าเนินการ  ซึ่งอาจท าการศึกษา  เพื่อท าการ
วิจัยในเรื่องดังกล่าว 
   ผคค.ทส.  1. งานที่ยังด าเนินการไม่แล้วเสร็จ 3 สัญญา  ได้แก่ โครงการจ้างปรับปรุง
ประสิทธิภาพระบบเครือข่ายสารสนเทศ สชป.1-17   งานเดินสายสัญญาณ    และการจัดซื้ออุปกรณ์กระจาย
สัญญาณเครือข่าย 10 Gb  
   2. การจัดท าโครงการปรับปรุงและพัฒนาระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์   ส าหรับ
รองรับการลงนามเอกสารด้านลายมือชื่อแบบดิจิทัลและการใช้งานแบบฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์   อยู่ระหว่างร่าง 
TOR และจะน าเสนอ ผอ.ทส. ทราบ 
   บค.ทส. 1. การท า Maintenance 3 ระบบ ของปี 2565 ได้แก่  ระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์ฯ  ระบบเครื่อข่าย  และเครื่องแม่ข่าย 
   2. การเช่าใช้สัญญาณระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตและระบบเครือข่าย VPN อยู่ระหว่าง
จัดท า TOR  
   ตค.ทส. การติดตั้ง  Microsoft office  โดยให้สิทธิ์ส านักละ 1 User   ได้มีการแจ้ง
เวียนไปตามส านัก  โดยผู้ที่ใช้งานจะต้องเป็นผู้ที่ปฏิบัติงานด้านเอกสาร เช่น ธุรการ พัสดุ เป็นต้น ซึ่งขณะนี้อยู่
ระหว่างด าเนินการติดตั้ง 
   ผยม.ทส. 1. การตรวจสอบค าขอจัดตั้งงบประมาณฯ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
การจัดท าโครงการด้านเทคโนโลยีดิจิทัลที่ขอด าเนินการระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (เหลือจ่าย)  โครงการ
ที่ขอรับงบประมาณประจ าปี พ.ศ. 2565 เพิ่มเติม  ส่งกองแผนงาน การจัดท างบโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  และการตรวจสอบค าขอจัดตั้งงบประมาณฯ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 อยู่ระหว่างตรวจสอบ 
   2. โครงการจัดท าธรรมาภิบาลข้อมูลกรมชลประทาน  อยู่ระหว่างการจัดท า TOR  
และราคากลาง 
 

3. การจัดโครงการ... 
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   3. การจัดโครงการสัมมนาแนวทางการพัฒนาระบบสารสนเทศตามกรอบธรรมา-    
ภิบาลข้อมูลภาครัฐในรูปแบบออนไลน์  ในวันที่ 26 สิงหาคม 2564 
   4. การด าเนินการจัดท าธรรมาภิบาลข้อมูล (Data Governance)  ในปี 2565 
   ยศ.ทส.   ศูนยฯ์  รับผิดชอบตัวชี้วัดหลัก 6 ตัวชี้วัด   และตวัชี้วัดของแต่ละส่วน       
3 ตัวชี้วัด  ซึ่งรายงานผลรอบ 10 เดือน  เรียบร้อยแล้ว  ค่าคะแนนขณะนี้ได้ 3.33  
   มท.ทส.  การตรวจสอบโครงการจัดตั้งค าของบประมาณฯ อยู่ระหว่างตรวจสอบ ซึ่ง
ต้องแล้วเสร็จ  ภายในวันที่ 30 สิงหาคม 2564 เพ่ือส่งให้กองแผนงานต่อไป 
   ฝบท.ทส.  ขอให้แต่ละงานรายงานผลการปฏิบัติราชการ  ดังนี้ 
   งบ.ทส. 1. งบด าเนินงานค่าตอบแทนใช้สอย/วัสดุ งบประมาณ 1,000,000 บาท 
ได้รับการจัดสรรงบประมาณ  และมีการเบิกจ่ายไปบางส่วน 

2. หลักสูตรนักบริหารรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ รุ่นที่ 11 ของ ผชช.สส. ได้รับการจัดสรร
งบประมาณแล้ว  แตมี่การเลื่อนอบรมออกไปไม่มีก าหนด  จึงยังไม่มีการเบิกจ่าย 
   3. งานจ้างปรับปรุงพื้นท่ี บริเวณ ชั้น 1 ศูนย์ปฏิบัติการน้ าอัจฉริยะ (Smart Water 
Operation Center : SWOC)  กรุงเทพมหานคร  งบประมาณ 8,500,000 บาท   ได้รับจัดสรรงบประมาณ
เรียบร้อยแล้ว 
   4. โครงการจัดท าธรรมาภิบาลข้อมูล กรมชลประทาน  งบประมาณ 3,800,000 
บาท  ได้รับการจัดสรรงบประมาณเรียบร้อยแล้ว 
   5. เครื่องก าเนิดไฟฟ้า ขนาด 10 กิโลวัตต์  ได้รับการจัดสรรงบประมาณ และมีการ
ส่งมอบเครื่องก าเนิดไฟฟ้าเรียบร้อยแล้ว  อยู่ระหว่างด าเนินการทางพัสดุ 
   6. การยืมเงินทดรอง ค่าใช้จ่ายในการตรวจรับและดูแลการติดตั้ง โครงการจ้างปรับปรุง
ประสิทธิภาพระบบเครือข่ายสารสนเทศ  สชป.1 - 17  ของ ผคค.ทส. ด าเนินการเรียบร้อยแล้ว 
   7. การเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดอบรม  จ านวน 7 โครงการ   ประกอบด้วย  ผคค.ทส. 
จ านวน 3 โครงการ  ผสภ.ทส. จ านวน 2 โครงการ และ ผยม.ทส. จ านวน 1 โครงการ  ด าเนินการเรียบร้อยแล้ว 
   8. การจัดท าจ้างเหมาบริการบุคคล  จ านวน 2 ราย  ด าเนินการเรียบร้อยแล้ว 
   9. การจัดท าเบี้ยประกันภัยรถยนต์  ยังไม่ได้เบิกจ่าย 
   พด.ทส. 1. การจัดซื้อจัดจ้างฯ เดือนมิถุนายน 2564  มีการตรวจรับเรียบร้อยแล้ว 
จะเหลือในส่วนของอุปกรณ์กระจายสัญญาณที่ยังไม่แล้วเสร็จ 
   2. การจัดซื้อจัดจ้างฯ ปี 2564 รอบที่ 3 อยู่ระหว่างรวบรวมรายงานความต้องการ
พัสดุ (พด.01) ที่แต่ละส่วนส่งมา  และจะรวบรวมเพ่ือเสนอ ผอ.ทส. เพื่อขออนุมัติจัดซื้อต่อไป 
   3. โครงการจัดท าธรรมาภิบาลข้อมูล กรมชลประทาน  อยู่ระหว่างจัดท าแผนจัดซื้อ
จัดจ้าง 
 

4. งานจ้าง... 
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   4. งานจ้างปรับปรุงพ้ืนที่ บริเวณ ชั้น 1 ศูนย์ปฏิบัติการน้ าอัจฉริยะ (Smart Water 
Operation Center : SWOC)  กรุงเทพมหานคร  อยู่ระหว่างด าเนินการทางพัสดุ 
   5. โครงการจัดท าธรรมาภิบาลข้อมูล กรมชลประทาน   อยู่ระหว่างด าเนินการทาง
พัสดุ 
   6. การเช่าใช้สัญญาณระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตและระบบเครือข่าย VPN  อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ  เนื่องจากต้องท าสัญญาควบเป็นสัญญาเดียว  
   บส.ทส. 1. การด าเนินการจัดท ารายงานผลการด าเนินงานตรวจสอบภายใน ภายใน 
30 กันยายน 2564 
   2. เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส covid - 19  พนักงาน
ราชการตามกรอบอัตราว่าง  จึงยังคงว่างอยู่   เพราะกรมฯ  มีการเลื่อนการสอบพนักงานราชการออกไปไม่มี
ก าหนด   
   3. การด าเนินการจัดท าโครงการตามแผนกลยุทธ์การพัฒนาคุณภาพชีวิตบุคลากร
กรมชลประทาน จ านวน 13 แผน แต่เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส covid-19 จึง

ท าให้ไม่สามารถด าเนินการได้  แต่แก้ไขโดยการหากิจกรรมที่สามารถเข้าได้ในแต่ละแผนทดแทนกัน 
   4. ด้วยมีหนังสือให้ ชะลอการย้าย และ/หรือ มอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่ (ข้าราชการ
ในสังกัดฝ่ายบริหารทั่วไป  เนื่องจากกันยายน 2564 มีหัวหน้าธุรการเกษียณอายุราชการ  จึงจ าเป็นต้องชะลอ
การแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ภายในศูนย์ฯ เข้ามาปฏิบัติงานในต าแหน่งดังกล่าว  
   ธก.ทส.  การด าเนินการเก่ียวกับรับ - ส่งเอกสารผ่านระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ 
การร่างโต้ตอบหนังสือทั่วไป การเสนอหนังสือราชการ รวมทั้งประสานงานกับส่วนต่างๆ เพื่อให้สามารถด าเนินการ
ได้ทันภายในระยะเวลาที่ก าหนด 

 

มติท่ีประชุม       มอบหมายให้ด าเนินการ ดังนี้ 
   1. มอบหมาย งบ.ทส. ประสานกองแผนงาน เกี่ยวกับงบประมาณของเงินทุนหมุนเวียน
ที่ใช้ไม่ครบตามวงเงิน  เมื่องบประมาณเหลือสามารถน าไปใช้ในการด าเนินการอ่ืนได้หรือไม่  
   2. ขอทราบระบบท่ีส่วน ผสภ.ทส. พัฒนาทั้งหมด  
   3. ขอมอบหมาย ผสภ.ทส. ด าเนินการโครงการ Big Data ปี 2565  โดยจะต้อง
ไปเชื่อมต่อกับ Data Center    

4. การจัดท าข้อมูลสารสนเทศโครงการชลประทาน  จะต้องแจ้งผู้บริหารกรมทราบ  
ถึงสาเหตุที่ข้อมูลบางอย่างไม่ตรงกัน    ซึ่งข้อมูลสารสนเทศโครงการชลประทานมีความส าคัญ   จะต้องท าให้
ถูกต้อง ครบถ้วน  เพ่ือประโยชน์ในการน าข้อมูลมาใช้ในการบริหารงานของกรมชลประทานต่อไป 
   5. ขอให้ ผค.ทส. น าเสนอรูปแบบเกี่ยวกับ รถ Fast และ Flow Meter ให้ ผอ.ทส. 
ทราบ รวมทั้งศึกษาการใช้กล้องเพ่ือวัดระดับน้ า การใช้งาน การลงทุน ประโยชน์ที่ได้รับหากน าไปติดตั้งใช้งาน 
 

6. ขอมอบหมาย.... 
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   6. ขอมอบหมาย ผสท.ทส.  ด าเนินการจัดท าศูนย์ข้อมูล IOT   ท่ีอยู่ในส่วนกลาง 
เพื่อรองรับโครงการต่าง ๆ ท่ีจะไปเชื่อมกับ Data Center  รวมท้ังการด าเนินการจัดหา Software ท่ีจะมา
รองรับศูนย์ปฏิบัติการน้ าอัจฉริยะ (Smart Water Opertion Center : SWOC) กรุงเทพมหานคร 
   7. ตู้สาขาโทรศัพท์  ขอให้ท าการส ารวจการใช้งานในภาพรวมของกรมชลประทาน 
โดยที่หน่วยงานต้องมีการร้องขอเข้ามายังศูนย์ฯ 
   8. การติดตั้ง  Microsoft Office  ขอให้ชี้แจงรายละเอียดให้ผู้ใช้งานในแต่ละส านัก
เข้าใจให้ตรงกัน  เพื่อให้การติดตั้งมีการใช้งานที่เกิดประสิทธิภาพสูงสุด 
   9. มอบหมาย ผยม.ทส. ในการควบคุมแผนงานโครงการทั้งหมด  เจ้าของโครงการที่
ได้รับจัดสรรงบประมาณต้องรายงานผลให้ ผยม.ทส.  เพ่ือรวบรวม วิเคราะห์   พร้อมทั้งประสานกับ  พด.ทส. 
และ งบ.ทส. เพื่อให้ทราบถึงความก้าวหน้าตั้งแต่เริ่มต้น - สิ้นสุดกระบวนการจัดหา และสรุปข้อมูลให้ ผอ.ทส. ทราบ 
   10. ขอให้ ผอ.ส่วน  พด.ทส. และ งบ.ทส. ตรวจสอบโครงการที่ด าเนินการไม่ทันภายใน
กันยายน 2564  พร้อมด าเนินการจัดท ากันเงินเหลื่อมปี 
   11. ครุภัณฑ์เงินทุนหมุนเวียนที่ได้รับการจัดสรร  มอบหมาย  ผยม.ทส. ด าเนินการ
และรายงาน ผอ.ทส. ทราบ 
   12. ขอข้อมูล บส.ทส. ของโครงการตามแผนกลยุทธ์การพัฒนาคุณภาพชีวิตบุคลากร
กรมชลประทาน จ านวน 13 แผน 
   13. ศูนย์ฯ ด าเนินการจัดท าโครงการปรับปรุงและพัฒนาระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์   
ส าหรับรองรับการลงนามเอกสารด้านลายมือชื่อแบบดิจิทัลและการใช้งานแบบฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์ ขอมอบหมาย
งานธุรการ  ในการให้ข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว  หากมีหน่วยงานสอบถาม 

ระเบียบวาระท่ี 5   เรื่องอื่น ๆ ถ้าม ี
ผยม.ทส. การด าเนินการตามแนวทางจัดท าแผนปฏิบัติการจัดการความรู้ของส านัก/กอง 

ปี 2564  ทั้งหมด 7 กิจกรรม  และมีการรายงานผลในระบบจัดการความรู้  โดยหากส่วนใดที่มีการจัดท าและ
เผยแพร่วิธีการและเครื่องมือจัดการความรู้แล้ว  ส่งข้อมูลให้ ยศ.ทส.   เพ่ือน าเข้าระบบและมีการรายงานในทุก
เดือน มีการจัดท า AAR  การปรับปรุงประสิทธิภาพการท างาน การส่ง RID IDEA SEED 1 โครงการ  โดยกิจกรรม
ทั้ง 7 กิจกรรม จะมีการติดตามประเมินผล ช่วงเดือนตุลาคม-พฤศจิกายน 2564   และการด าเนินการส่วนใหญ่
เป็นไปตามแผนท่ีก าหนด 

 

ประธานกล่าวปิดประชุม 

เลิกประชุมเวลา  12.00 น. 

 

 

      นางสันธณา  ภูมิสิงหราช       นางสาวปิยนันท์  อนุศาสนนันท์ 
       ผู้จดรายงานการประชุม           ผู้ตรวจรายงานการประชุม 




