
 
 

รายงานการประชุม 
คณะท างานจัดการความรู้ สผ. ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ 

วันอังคารที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.  
ณ ห้องประชุม ๒๐๒ สผ. 

คณะท างานผู้มาประชุม 
 ๑.  นายพุฒิพงศ์ สรุพฤกษ์ ประธานคณะท างาน 
  รองเลขาธิการ สผ. (ผู้บริหารสูงสุดด้านการจัดการความรู้ สผ.) 
 ๒. นางกิตติมา ยินเจริญ รองประธานคณะท างาน 
  ผู้อ านวยการส านักติดตามประเมินผลสิ่งแวดลอ้ม 
 ๓. นางอรวรรณ  ดนัยบุตร คณะท างาน 
  ผู้แทนส านักงานคณะกรรมการสิ่งแวดลอ้มแหง่ชาติ 
 ๔. นางรพีพร  ขันโอฬาร คณะท างาน 
  ผู้แทนส านักงานกองทุนสิ่งแวดล้อม 
 ๕. นางสาวอรสุภาว์  สายเพชร คณะท างาน 
  ผู้แทนส านักสิง่แวดล้อมชุมชนและพื้นทีเ่ฉพาะ 
 ๖. นายศิวัช  แก้วเจริญ คณะท างาน 
  ผู้แทนส านักงานประสานการจัดการการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
 ๗. นายวรนิจ  ไกรพินิจ คณะท างาน 
  ผู้แทนส านักจัดการสิง่แวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรม 
 ๘. นางสาวสวรส ด าริชอบ คณะท างาน 
  ผู้แทนกองประสานการจัดการทรพัยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม 
 ๙. นางสาวพรรณี  พานทอง คณะท างาน 
  ผู้แทนกองประสานการจัดการทรพัยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม 
 ๑๐. นางสาวนันท์นิชา  ศรีบาง คณะท างาน 
  ผู้แทนกองบริหารจัดการที่ดิน 
 ๑๑. นางสาวฤทัยรัตน์  มั่งศิลป ์ คณะท างาน 
  ผู้แทนกลุ่มพฒันาระบบบรหิาร 
 ๑๒. นางสาวจริญยา  คงอ่อน คณะท างาน 
  ผู้แทนกลุ่มพฒันาระบบบรหิาร 
 ๑๓. นายอารี สุวรรณมณี คณะท างาน 
  ผู้แทนส านักติดตามประเมินผลสิ่งแวดล้อม 
 ๑๔. นางสาวรสรินทร์  พลสงคราม คณะท างาน 
  ผู้แทนส านักติดตามประเมินผลสิ่งแวดล้อม 
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 ๑๕. นางสาวเสาวภา  หิญชีระนันทน ์ คณะท างาน 
  ผู้แทนกองพัฒนาระบบการวิเคราะหผ์ลกระทบสิ่งแวดล้อม 
  ๑๖.นายเศกสทิธ์ิ  ภู่ค ามี คณะท างานและเลขานุการ 
  ผู้อ านวยการกลุ่มงานระบบฐานข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 ๑๗. นายชาญวิทย์  ทองสัมฤทธ์ิ ผู้ช่วยเลขานุการ 
  ส านักติดตามประเมินผลสิ่งแวดล้อม 
 ๑๘. นางมนต์ธิมา  ใหม่พรม ผู้ช่วยเลขานุการ 
  ส านักติดตามประเมินผลสิ่งแวดล้อม 
 ๑๙. นางสาวกมลจันทน์  พูลเกษม ผู้ช่วยเลขานุการ 
  ส านักติดตามประเมินผลสิ่งแวดล้อม 
 ๒๐. นางสาวยศพล  ณ นคร ผู้ช่วยเลขานุการ 
  ส านักติดตามประเมินผลสิ่งแวดล้อม 
 ๒๑. นายพิเชษฐ์ จานชัยภูมิ ผู้ช่วยเลขานุการ 
  ส านักติดตามประเมินผลสิ่งแวดล้อม 
  ๒๒. นางสาวเยาวรินทร์  หลกังาม ผู้ช่วยเลขานุการ 
  ส านักติดตามประเมินผลสิ่งแวดล้อม 
 

ผู้ไม่มาประชุม (เน่ืองจากติดภารกิจ) 
 ๑. นางสาวสุจิรา  นาแซง คณะท างาน 
  ผู้แทนกลุ่มนิติการ   
 ๒. นางพัศนันท์  ยศธแสนย์ คณะท างาน 
  ผู้แทนส านักงานเลขานุการกรม 
  

ผู้เข้าร่วมประชุม 
๑. นางสาวราตรี  ชลแดง ส านักงานเลขานุการกรม 

 ๒. นางสาวฐิติชญาน์  ภาษี กลุ่มตรวจสอบภายใน  
 ๓. นายโฆษิต  ชูโต ส านักงานกองทุนสิ่งแวดลอ้ม 
 ๔. นางสาวกรุณา  คงกล่ า กองวิเคราะหผ์ลกระทบสิ่งแวดล้อม 
 ๕. นางพงศธร  พวงสมบัต ิ กองพัฒนาระบบการวิเคราะหผ์ลกระทบสิง่แวดลอ้ม 
 ๖. นางสาวสริิพร  พรมสงูวงศ์ ส านักงานคณะกรรมการสิ่งแวดลอ้มแหง่ชาติ 
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เริ่มประชุมเวลา  ๑๐.๐๐ น. 
นายพุฒิพงศ์ สุรพฤกษ์ รองเลขาธิการ สผ. ท าหน้าที่เป็นประธานในการประชุมครั้งนี้  ได้กล่าวเปิด

การประชุมแล้วที่ประชุมได้รับทราบและพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามวาระการประชุม โดยนายเศกสิทธ์ิ  ภู่ค ามี   
ผอ.กลุ่มงานระบบฐานข้อมูลฯ ซึ่งท าหน้าที่เป็นเลขานุการ ได้น าเสนอประเด็นต่างๆ ดังต่อไปนี ้

วาระที่ ๑   เรื่องท่ีประธานแจ้งต่อท่ีประชุม 

 - ไม่มี – 

วาระที่ ๒  เรื่องการรับรองรายงานการประชุมคณะท างานจัดการความรู้ สผ.  
๒/๒๕๕๙ วันท่ี  ๒๒ สิงหาคม ๒๕๕๙ 

ฝ่ายเลขานุการ ได้น าเสนอรายงานการประชุมคณะท างานจัดการความรู้  สผ. ๒/๒๕๕๙  
เมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๕๙ ให้คณะท างานฯ พิจารณารับรองรายงานการประชุม 

มติท่ีประชุม   รับรอง 
 

วาระที่ ๓  เรื่องเพ่ือทราบ 
 ๓.๑ ค าสั่งแต่งตั้งผู้บริหารสูงสุดด้านการจัดการความรู้  (Chief Knowledge Officer :CKO) 

ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ฝ่ายเลขานุการ ได้แจ้งที่ประชุมว่า ตามค าสั่งส านักงานนโยบายและแผนทรพัยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อม ที่ ๕๖๘/๒๕๕๙ ลงวันที่  ๑๐ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๙  ได้แต่งตั้งให้นายพุฒิพงศ์ สุรพฤกษ์ รอง
เลขาธิการส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นผู้บริหารสูงสุดด้านการจัดการ
ความรู้ (Chief Knowledge officer : CKO) ของส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม นั้น จึงขอเสนอที่ประชุมเพื่อโปรดทราบ  

มติท่ีประชุม รับทราบ 

๓.๒ การด าเนินโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการองค์ความรู้ด้านทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

  ฝ่ายเลขานุการ ได้แจ้งที่ประชุมว่า สตป. ได้ด าเนินการประกวดราคาจ้างโดยวิธีการทาง
อิ เล็กทรอนิกส์  (e-Bidding) โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการองค์ความรู้ ด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เสร็จเรียบร้อยแล้ว ขณะนี้อยู่ระหว่างการจัดท าสัญญาว่าจ้าง จึงขอ
รายงานรายละเอียดการด าเนินโครงการ 

 มติท่ีประชุม รับทราบ และขอให้ประสานผู้รบัจา้งมาน าเสนอรายละเอียดการด าเนินงาน
โครงการตามข้อเสนอโครงการ (Proposal) ในโอกาสต่อไป เพื่อให้เห็นภาพการด าเนินงานที่ชัดเจนข้ึน 
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  ๓.๓ การบริหารจัดการความรู้และนวัตกรรมองค์กร ภายใต้แผนงานในภารกิจหลักของ
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตามยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ ๒๐ ปี (ตุลาคม ๒๕๕๙ ถึง พ.ศ. 
๒๕๗๙) และภายใต้แผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาองค์กร ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๐ 

   ฝ่ายเลขานุการ ได้แจ้งที่ประชุมเกี่ยวกับกรอบในการด าเนินงานด้านการจัดการองค์
ความรู้ของ สผ. ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ซึ่งประกอบด้วย 

   ๑. แผนปฏิบัติการการจัดการองค์ความรู้ สผ. ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
   ๒. แผนงาน/โครงการ ตามแผนกลยุทธ์ สผ. ระยะ ๒๐ ป ี(พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๗๙) 
    ๓. แผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาองค์กร ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๐  
   จึงขอสรุปกิจกรรม เป้าหมาย และตัวช้ีวัดภายใต้แผนงานดังกล่าวให้คณะท างาน

ได้รับทราบ และเป็นแนวทางเพื่อทบทวนและปรับปรุงแผนแม่บทการจัดการความรู้ ของ สผ. และแผนปฏิบัติ
การต่อไป 

  มติท่ีประชุม รับทราบ 
 

วาระที่ ๔   เรื่องเพ่ือพิจารณา 

๔.๑ การทบทวนแผนแม่บทการจัดการความรู้ สผ. พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๔ 
ฝ่ายเลขานุการ ได้แจ้งที่ประชุมว่า ตามที่ สผ. ได้จัดท าแผนแม่บทการจัดการความรู้ (KM Master Plan) พ.ศ. 
๒๕๕๙– ๒๕๖๔ และจัดท าแผนปฏิบัติการจัดการความรู้ พ.ศ. ๒๕๕๙ และ พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยมีวัตถุประสงค์
เพื่อเป็นกรอบและแนวทางในการพัฒนาและจัดการความรู้ของ สผ. และได้จัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี 
เพื่อให้บรรลุเป้าหมายของแผนแม่บทการจัดการความรู้  สผ. และต่อมา สผ. ได้มีการจัดท าแผนงานหลักที่
ส าคัญ ประกอบด้วย แผนงาน/โครงการ ตามแผนกลยุทธ์ สผ. ระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๗๙) และ
แผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาองค์กร ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๐ ซึ่งมีการก าหนดตัวช้ีวัดด้านการจัดการความรู้ที่
ไม่ได้มีการก าหนดไว้ในแผนแม่บทการจัดการความรู้  พ.ศ. ๒๕๕๙– ๒๕๖๔ หรือมีแต่ไม่สอดคล้องกัน ฝ่าย
เลขานุการ จึงห็นควรให้มีการพิจารณาทบทวนแผนแม่บทการจัดการความรู้  ฉบับ พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๔ 
รวมถึงจัดท าแผนปฏิบัติการการจัดการความรู้ส าหรับปี  พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔ โดยได้ก าหนดแนวทางการ
ด าเนินงานไว้ดังนี้ 
  ๑. ผู้รับผิดชอบ : คณะท างานจัดการความรู้ สผ. และ สตป. ในฐานะฝ่ายเลขานุการ
คณะท างาน 
  ๒. วิธีการด าเนินงาน :  
   ๒.๑ ศึกษาวิเคราะห์ความเช่ือมโยงระหว่างแผนกลยุทธ์ สผ. ระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ.
๒๕๖๐-๒๕๗๙) และแผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาองค์กร กับแผนแม่บทการจัดการความรู้ พ.ศ. ๒๕๕๙– 
๒๕๖๔ รวมถึงแนวโน้มของการพัฒนาองค์ความรู้ในอนาคต เพื่อให้การจัดการองค์ความรู้ของ สผ. มีความ
ต่อเนื่องและยั่งยืน 
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   ๒.๒ ปรับปรุงเป้าหมาย และตัวช้ีวัดของแผนแม่บทการจัดการความรู้ พ.ศ. ๒๕๕๙– 
๒๕๖๔ ให้สอดคล้องกับแผนฯ ดังกล่าว 
   ๒.๓ จัดท าแผนปฏิบัติการการจัดการความรู้ส าหรับปี พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔ ให้
สอดคล้องกับแผนงาน/โครงการ/เป้าหมาย และตัวช้ีวัดของแผนงานที่เกี่ยวข้อง 
  ๓. ระยะเวลาด าเนินการ : แล้วเสร็จภายในเดือนมีนาคม ๒๕๖๐ 
 
   ที่ประชุมมีข้อเสนอแนะดังนี้ 
   ประธานฯ ได้ให้ความเห็นว่า การทบทวนแผนแมบ่ทฯ และแผนปฏิบัตกิารฯ จะต้องมีการ
ถอดบทเรียนและจุดบกพรอ่งของการด าเนินการที่ผ่านมา และได้มอบนโยบายในการด าเนินงานดงันี ้
   ๑. ให้มีกิจกรรม KM Day ปีละ ๒ ครั้ง  และมีการรายงานผลส าเรจ็ 
 ๒. ให้มีคณะท างาน KM ในระดับส านัก/กอง และให้ทุกคนกลับไปเสนอ ผอ. ส านัก/
กองรบัทราบและผลักดัน และให้ความส าคัญในเรือ่ง KM ว่าเป็นสิ่งที่ต้องท า 
 ๓. สตป. จัดท าแบบฟอรม์รวบรวมและจัดเก็บองค์ความรู้ให้เป็นระบบ และควรมสีอง
ส่วน คือ องค์ความรู้หลกัของงานตามภารกจิ และองค์ความรู้ของตัวเอง (Tacit Knowledge) 
 ๔. ให้ริเริ่มการจัดการความรู้ในระดับส านัก/กอง โดยจัดให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ข้ามส านัก/กอง เช่น เชิญกองทุนฯ ในฐานะ ส านัก/กอง ที่ประสบความส าเร็จในการรวบรวมและจัดเกบ็องค์
ความรู้ จัดในรูปแบบ Tea Break โดยใช้ Mind map เก็บ Key word ส าคัญ ลดการใช้กระดาษ โดยการท า
เป็น PDF ที่สามารถเขียนลงไปได ้
 ๕. ให้มีการประชุม KM Team บ่อยๆ และให้ กพร. ช้ีแจงท าความเข้าใจตัวช้ีวัดแต่ละ
ส านัก/กอง ทั้งนี้ องค์ความรูท้ี่ท า ๑๐ เรื่อง ให้ตรงกับภารกิจของส านัก/กองก่อน เพื่อใหทุ้กคนมีความเข้าใจ
ชัดเจน แล้วจึงเชิญทีป่รึกษาโครงการฯ มาสนบัสนุนเรือ่งการพัฒนาเครื่องมือ 
 ๖. ให้มีการสื่อสารท าความเข้าใจเกี่ยวกับยุทธศาสตร์ ๒๐ ป ี 
 ผอ. สตป.  ให้ความเห็นว่าการทบทวนแผนแมบ่ทฯ และแผนปฏิบตัิการฯ ขอให้ใช้
ประโยชนจ์ากทีป่รึกษาโครงการพฒันาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการองค์ความรู้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๐ 
 ผู้แทน สกส. รายงานว่า  สกส. ได้ก าหนดให้ KM เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการท างาน โดย
จะมีการจัดกิจกรรมเป็นประจ าทุกเดือน โดยเป็นการน าเสนอองค์ความรู้ที่ถอดบทเรียนด้านการจัดการจาก
โครงการที่กองทุนสิ่งแวดล้อมให้การสนับสนุน และน าเผยแพร่ในอินทราเน็ต รวมถึงก าหนดเป็นตัวช้ีวัดใน
แผนการพัฒนาบุคลากรของกองทุนสิ่งแวดล้อมด้วย และได้ยกตัวอย่าง KM งของกรมการพัฒนาชุมชน ได้
ก าหนดตัวช้ีวัด โดยได้หาองค์ความรู้ที่สอดคล้องกับสมรรถนะหลักมาลงในฐานข้อมูล KM เพื่อให้บุคคลากรมา
ศึกษา เพื่อที่จะสามารถประเมินสมรรถนะหลัก 
  ผู้แทน สตป. ได้รายงานว่า ในปี ๒๕๕๙ สตป. ได้มีการจัดกิจกรรมเผยแพร่องค์ความรู้เป็น
ประจ าทุกสัปดาห์  
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  ผู้แทน สชพ. รายงานว่า มีการก าหนดให้บุคคลากรของ สชพ. ต้องมีการเขียนองค์ความรู้
รายบุคคล อย่างน้อย ๑ องค์ความรู้ เพื่อเป็นตัวช้ีวัดรายบุคคล โดยเขียนในรูปบทความลงในวารสาร สผ. แต่
การด าเนินการดังกล่าวยังไม่เป็นรูปธรรม 
 ผู้แทน กพส.. รายงานว่า กวผ. และ กพส. มีการด าเนินกิจกรรม KM โดยเชิญ
คณะกรรมการผู้ช านาญการมาให้ความรู้ในเรื่องการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม มีการจัดท า Newsletter 
เป็นต้น 
  ผู้แทน กพร. ให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่า องค์ความรู้หลักของส านัก/กอง/กลุ่ม อาจจะเป็นองค์
ความรู้ตามภารกิจ หรือความรู้ที่ส าคัญและจ าเป็นในการปฏิบัติงานของส านัก/กอง ซึ่งการจัดเก็บองค์ความรู้
เป็นส่วนหนึ่งของตัวช้ีวัดในการขับเคลื่อนแผนกลยุทธ์ของ สผ. โดย ส านัก/กอง/กลุ่ม จะต้องรวบรวมองค์
ความรืหลักของส านัก/กอง เพื่อจัดเก็บในระบบของ สตป. ทั้งนี้ สตป. จะเป็นผู้รวบรวมและเก็บข้อมูลตัวช้ีวัด
น าส่งให้ กพร.สผ. ภายในวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๐  
 ฝ่ายเลขาฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าระบบสารสนเทศการจัดการความรู้ จะเป็นเครื่องมือ
ในการจัดเก็บ รวบรวม และเผยแพร่องค์ความรู้ ซึ่งขณะนี้ได้ท าการว่าจ้างแล้ว ซึ่งในระหว่างการพัฒนาระบบฯ 
สตป. จะพัฒนาระบบจัดเก็บและรวบรวมข้อมูลช่ัวคราวไปก่อน 
  ประธานฯ ได้ขอให้ สตป. สรุปผลการประชุมครั้งนี้ เสนอ ลสผ. เพื่อทราบและสั่งการให้ 
ส านัก/กอง/กลุ่ม รวบรวมองค์ความรู้ที่ส าคัญและจ าเป็นในการปฏิบัติภารกิจ รวมถึงองค์ความรู้ที่จะสนับสนุน
ให้บรรลุวิสัยทัศน์ พันธกิจ ของ สผ. ส่งให้ สตป. ด าเนินการต่อไป 
 
 มติท่ีประชุม  
     ๑. เห็นชอบให้มีการพิจารณาทบทวนแผนแม่บทการจัดการความรู้   ฉบับ  พ .ศ  .๒๕๕๙  – 
๒๕๖๔  รวมถึงจัดท าแผนปฏิบัติการการจัดการความรู้ส าหรับปี   พ .ศ  .๒๕๖๑-๒๕๖๔ ตามแนวทางการ
ด าเนินงานที่เสนอ และให้น าข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของคณะท างานไปด าเนินการให้เกิดประสิทธิภาพ
ต่อไป 
 ๒. ให้เชิญที่ปรึกษาโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการองค์ความรู้  ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาน าเสนอแผนการด าเนินโครงการ และให้ข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะในการ
ปรับปรุงแผนแม่บทการจัดการความรู้ ในการประชุมครั้งต่อไป ทั้งนี้ภายในวันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๐ 

 

 ๔.๒ Template การน าเสนอองค์ความรู้ 

 ฝ่ายเลขานุการ ได้แจ้งที่ประชุมว่า ตามมติที่ประชุมคณะท างานจัดการความรู้  สผ. 
๒/๒๕๕๙ เมื่อวันที่  ๒๒ สิงหาคม ๒๕๕๙ ให้ฝ่ายเลขานุการจัดท าแบบรายงานผลงาน (Template) การ
พัฒนาองค์ความรู้ทั้งในระดับบุคคล และระดับส านัก/กอง เพื่อน าเผยแพร่ในระบบสารสนเทศ รวมถึงในการ
ประชุมผู้บริหาร สผ. ที่ผ่านมา เลขาธิการ สผ. ได้ให้ความส าคัญกับการเผยแพร่องค์ความรู้ที่แต่ละบุคคลได้รับ
มาจากการศึกษาดูงาน ฝึกอบรม หรือการประชุมต่าง ๆ โดยขอให้น าเผยแพร่ในเว็บไซต์ของ สผ. 
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 ฝ่ายเลขานุการฯ ได้รายงานว่าได้ด าเนินการจัดท าร่าง Template รายงานผลการ
พัฒนาองค์ความรู้เสนอให้คณะท างานการจัดการความรู้  สผ. พิจารณาให้ความเห็นชอบ เพื่อแจ้งเวียนให้
ส านัก/กอง ถือปฏิบัติต่อไป 

 คณะท างานฯ ได้ให้ข้อคิดเห็นในประเด็นต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ 

   ๑) ควรน า Template การรวบรวมองค์ความรู้ของกรมควบคุมโรค  
ที่ได้รางวัลในเรื่องการจัดการความรู้มาเป็นตัวอย่าง และปรับปรุงให้เหมาะสม 

  ๒) มีการรวบรวมองค์ความรู้จากการอบรม สัมมนา และองค์ความรู้ภายใน 
รวมถึงองค์ความรู้จากกระบวนการท างานด้วย 

  ๓) ควรเป็น Template ที่สามารถน าไปใช้รายงานเสนอผู้บริหารได้ด้วย 

 ประธานฯ ได้ให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติมว่า การน าเสนอองค์ความรู้ควรมีรูปแบบที่อ่าน
ง่ายมากกว่าที่จะน าเสนอด้วยเอกสารล้วน ๆ  ซึ่งอาจจะเป็น รูปภาพ Process Mind-Map Infographics  
เป็นต้น 

 มติท่ีประชุม  

   เห็นชอบในหลักการ และให้น าข้อคิดเห็นของคณะท างานไปปรับปรุง Template 
ให้มีความเหมาะสมต่อไป 
 

วาระที่ ๕    เรื่องอ่ืนๆ 

  - ไม่มี - 
            

ปิดประชุมเวลา   ๑๒.๐๐ น. 
 
              .................................... 
               (น.ส. เยาวรินทร์ หลักงาม) 
                 ผู้จดรายงานการประชุม 
        
        .................................. 
        (นายเศกสิทธ์ิ ภู่ค ามี) 
              ผู้ตรวจรายงานการประชุม 


