
 

 

รายงานการประชุม 
คณะท างานจัดการความรู้ สผ. ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐ 

วันพฤหัสบดีที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.  
ณ ห้องประชุม ๖๐๒ ชัน้ ๖ 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. นางพรทพิย์ จัยสิน   คณะท างาน 
  ผู้แทนส านักงานกองทุนสิ่งแวดล้อม 
 ๕. นายวีรนิต  ฐานสุพร   คณะท างาน 
  ผู้แทนส านักสิง่แวดล้อมชุมชนและพื้นทีเ่ฉพาะ 
 ๖. นายศิวัช  แก้วเจริญ   คณะท างาน 
  ผู้แทนส านักงานประสานการจัดการการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
 ๗. นายสุพินิจ  บุญยมาลิก   คณะท างาน 
  ผู้แทนส านักจัดการสิง่แวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรม 
 ๘. นางสาวพรรณี  พานทอง   คณะท างาน 
  ผู้แทนกองประสานการจัดการทรพัยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม 
 ๙. นางสาวชริกานต์  รุ่งแสง   คณะท างาน 
  ผู้แทนกองบริหารจัดการที่ดิน 
 ๑๐. นางสาวฤทัยรัตน์  มั่งศิลป ์   คณะท างาน 
   ผู้แทนกลุ่มพฒันาระบบบรหิาร 
 ๑๑. นายอารี สุวรรณมณี   คณะท างาน 
   ผู้แทนส านักติดตามประเมินผลสิ่งแวดล้อม 
 ๑๒. นางสาวธัญญธร  แพงมา   คณะท างาน 
   ผู้แทนกองวิเคราะห์ผลกระทบสิง่แวดล้อม 
 ๑๓. นางสาวสจุิรา  นาแซง   คณะท างาน 
   ผู้แทนกลุ่มนิติการ   
 ๑๔. นางพัศนันท์  ยศธแสนย์   คณะท างาน 
   ผู้แทนส านักงานเลขานุการกรม 
  ๑๕. นายเศกสิทธ์ิ  ภู่ค ามี   คณะท างานและเลขานุการ 
   ผู้อ านวยการกลุ่มงานระบบฐานข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 ๑๖.  นางมนต์ธิมา  ใหม่พรม   ผู้ช่วยเลขานุการ 
   ส านักติดตามประเมินผลสิ่งแวดล้อม 
 ๑๗.  นางสาวกมลจันทน์  พูลเกษม   ผู้ช่วยเลขานุการ 
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   ส านักติดตามประเมินผลสิ่งแวดล้อม 
  ๑๘.  นางสาวเยาวรินทร์  หลกังาม   ผู้ช่วยเลขานุการ 
   ส านักติดตามประเมินผลสิ่งแวดล้อม 
  

ผู้เข้าร่วมประชุม 
๑. นางนฤดี   คณิตจินดา  ส านักติดตามประเมินผลสิ่งแวดล้อม 
๒. นางสิริพร  แสงค าสุข  ส านักงานคณะกรรมการสิ่งแวดลอ้มแหง่ชาติ  

 ๓. นางสาวจริยา  คงอ่อน กลุ่มพฒันาระบบบริหาร    
 ๔. นางสาววริศพรรณ  หวานสนิท ส านักงานกองทุนสิ่งแวดลอ้ม 
 ๕. นางสาวกรุณา  คงกล่ า กองวิเคราะหผ์ลกระทบสิ่งแวดล้อม 
  ๖. นายพงศธร  พวงสมบัต ิ กองพฒันาระบบการวิเคราะหผ์ลกระทบสิ่งแวดล้อม 
            นายสมิต  จิระมงคล 
 ๗. นางสาวนันท์นิชา  ศรีบาง กองบริหารจัดการที่ดิน  
     นางสาวรุ่งอรุณ  ฉัตรทอง    
 ๘. นางสาวสวรส ด าริชอบ กองประสานการจัดการทรพัยากรธรรมชาติและ 
     นางพรรณธินี  มีสัมฤทธ์ิ สิ่งแวดล้อม   
 ๙. นางสาวศศิธร ส าเนียงวรรณ  ส านักงานประสานการจัดการการเปลี่ยนแปลงสภาพ 
  ภูมิอากาศ 
 ๑๐. นางสาวนิชนันท์  ทองเดจ็ ส านักสิง่แวดล้อมชุมชนและพื้นทีเ่ฉพาะ  
 ๑๑. นายพงษ์ชัย  เพชรสังหาร บริษัทเทรคอน (เว็บไชต์) จ ากัด  
       นายเฉลิมพรรษ  เกตะวันดี    
  
เริ่มประชุมเวลา  ๑๐.๐๐ น. 

   นายพุฒิพงศ์ สุรพฤกษ์ รองเลขาธิการ สผ. ท าหน้าที่ เป็นประธานกล่าวเปิดการประชุม
คณะท างานจัดการความรู้  สผ. ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐ โดยมี นายเศกสิทธ์ิ  ภู่ค ามี ผู้อ านวยการกลุ่มงานระบบ
ฐานข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศ สตป. ท าหน้าที่ฝ่ายเลขานุการคณะท างานฯ และได้น าเสนอรายละเอียด
วาระการประชุม ดังนี ้

วาระที่ ๑   เรื่องที่ประธานแจ้งต่อที่ประชุม 

 - ไม่มี – 

วาระที่ ๒  เรื่องการรับรองรายงานการประชุมคณะท างานจัดการความรู้ สผ.  
ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ วันที่  ๒๐ ธันวาคม ๒๕๕๙ 
ฝ่ายเลขานุการ ได้น าเสนอรายงานการประชุมคณะท างานจัดการความรู้ สผ. ๑/๒๕๖๐  

เมื่อวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๕๙ ให้คณะท างานฯ พิจารณารับรองรายงานการประชุม 

มติท่ีประชุม   รับรอง 
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วาระที่ ๓  เรื่องเพื่อทราบ 
 ๓.๑ ข้อสั่งการของเลขาธิการ สผ. เรื่องการจัดการความรู้ สผ. 

ฝ่ายเลขานุการ ได้แจ้งที่ประชุมว่า สืบเนื่องจากการประชุมคณะท างานจัดการความรู้  สผ. 
ครั้งที่  ๑/๒๕๖๐ เมื่อวันที่  ๒๐ ธันวาคม ๒๕๕๙ ประธานฯ ได้ขอให้  สตป. สรุปผลการประชุมเสนอ
เลขาธิการสผ. เพื่อทราบและสั่งการให้ ส านัก/กอง/กลุ่ม รวบรวมองค์ความรู้ที่ส าคัญและจ าเป็นในการปฏิบัติ
ภารกิจ รวมถึงองค์ความรู้ที่จะสนับสนุนให้บรรลุวิสัยทัศน์  พันธกิจ ของ สผ. ส่งให้ สตป. ด าเนินการ และ 
สตป. ได้จัดท าบันทึกข้อความ น าเรียนเลขาธิการ สผ. รับทราบและพิจารณาแนวทางการรวบรวมและจัดเก็บ
องค์ความรู้ ซึ่งเลขาธิการ สผ. ได้รับทราบ และมีข้อสั่งการให้ด าเนินการต่อไปเพื่อท าให้  สผ. เป็นองค์กร 
แห่งการเรียนรู้ ให้เห็นผลเป็นรูปธรรม  

สตป. ได้มีบันทึกข้อความ ที่ ทส ๑๐๐๘.๔/ว๒๙๙ ลงวันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๙ แจ้งเวียนให้ 
ส านัก/กอง/หน่วยงานอิสระ จัดท าข้อมูลองค์ความรู้ของส านัก/กอง/หน่วยงานอิสระ ลงใน Template ๑ และ 
องค์ความรู้ของผู้เช่ียวชาญ/ผู้รู้/ผู้ปฏิบัติงานลงใน Template ๒ โดยให้จัดส่งหัวข้อองค์ความรู้ ให้ฝ่าย
เลขานุการรวบรวม และเสนอต่อคณะท างานฯ แต่เนื่องจากยังมี ส านัก/กอง/กลุ่ม ไม่ได้จัดส่งหัวข้อและ
รายละเอียดเนื้อหาองค์ความรู้ให้ฝ่ายเลขานุการรวบรวม จึงขอความร่วมมือ ส านัก/กอง/กลุ่ม ให้ด าเนินการ
จัดส่งให้ ฝ่ายเลขานุการ ให้ครบถ้วนด้วย  

จึงขอเสนอที่ประชุมเพื่อโปรดทราบและพิจารณาด าเนินการ 

มติท่ีประชุม รับทราบ 

๓.๒ ขอบเขตและแนวทางการด าเนินโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการองค์
ความรู้ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

  ฝ่ายเลขานุการ ได้แจ้งที่ประชุมว่า จากการประชุมคณะท างานจัดการความรู้  สผ. ครั้งที่  
๑/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๕๙ ที่ประชุมมีมติรับทราบการด าเนินงานโครงการพัฒนาระบบ
สารสนเทศเพื่อการจัดการองค์ความรู้ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
ตามที่ฝ่ายเลขานุการเสนอ และขอให้ประสานบริษัทฯ ผู้รับจ้างมาน าเสนอรายละเอียดการด าเนินงานโครงการ 
ตามข้อเสนอโครงการ (Proposal) เพื่อให้เห็นภาพการด าเนินงานที่ชัดเจนข้ึน ฝ่ายเลขานุการจึงได้เชิญผู้แทน
บริษัทเทรคอน (เว็บไซต์) จ ากัด ซึ่งเป็นผู้ชนะการประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) มา
น าเสนอรายละเอียดการด าเนินงาน 

 ผู้แทนจากบริษัทเทรคอน (เว็บไซต์) จ ากัด ได้น าเสนอรายละเอียดการด าเนินงาน
โครงการตามข้อเสนอโครงการ (Proposal) ๕ กิจกรรมหลัก ดังนี้ 

  ๑) การพัฒนาระบบฐานข้อมูลองค์ความรู้ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
  ๒) การพัฒนาโปรแกรม Web Application การบริหารจัดการองค์ความรู้  
  ๓) การพัฒนากระบวนการจัดการความรู้ 
  ๔) การจัดประชุมสัมมนา 
  ๕) การจัดหาอุปกรณ์และครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์สนับสนุนการท างานระบบ  

  โดยก าหนดแผนการด าเนินงานแล้วเสร็จภายใน ๒๗๐ วัน นับตั้งแต่วันที่ลงนามในสัญญา 
ทั้งนีเ้มื่อท าการลงนามในสัญญาแล้ว บริษัทฯ จะจัดท ารายละเอียดแผนการด าเนินงานทุกขั้นตอน และจัดให้มี
ประชุมเริ่มโครงการ (Kick off) เพื่อน าเสนอแนวคิดและวิธีการด าเนินงาน และรับฟังความต้องการจาก
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ผู้บริหารและคณะท างานจัดการความรู้ของ สผ. ต่อไป  ซึ่งในการด าเนินกิจกรรมโครงการ บริษัทฯ จะจัดส่ง
ผู้เช่ียวชาญด้าน KM ร่วมในการด าเนินกิจกรรมและร่วมประชุมด้วยทุกครั้ง 
 
 ประธานการประชุม ให้ข้อคิดเห็นในการด าเนินงาน ดังนี้ 
     ๑) ระบบสารสนเทศ KM จะต้องใช้งานง่าย ไม่เพิ่มข้ันตอนการท างาน  
     ๒) องค์ความรู้ที่เกิดข้ึนจะต้องสนับสนุนให้เจ้าหน้าที่ สผ  .ใช้เป็น เครื่องมือในการ
ท างาน และสามารถน าไปเผยแพร่ได้ มีการใช้ IT ซึ่งช่วยให้งานน้อยลง ที่ส าคัญข้อมูลต้องถูกต้องและแม่นย า 
     ๓) แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ในวันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๐ จะมีการบรรยาย Digital 
Transformation ซึ่งจะมีข้อมูลแนวทางการด าเนินงานของ สผ. จึงขอให้บริษัทที่ปรึกษาฯ ส่งเจ้าหน้าที่เข้า
ร่วมฟังการบรรยาย เพื่อให้มีทิศทางการท างานไปในทางเดียวกัน 

 

ฝ่ายเลขานุการ แจ้งที่ประชุมว่า หลังจากการลงนามในสัญญาจ้าง จะเชิญผู้เช่ียวชาญ KM จาก
บริษัทที่ปรึกษาฯ และผู้แทนจากส านัก/กอง มาประชุมร่วมกันอีกครั้ง 

 

ผู้แทน สกส. ที่ประชุมมีข้อเสนอแนะว่า ข้อมูลควรมีความทันสมัย มีการอัพเดทสม่ าเสมอ  
และสามารถเพิ่มข้อมูลได้ง่าย 

 

มติท่ีประชุม  รับทราบ  
 

วาระที่ ๔   เรื่องเพื่อพิจารณา 
๔.๑ การรวบรวมองค์ความรู้หลักของส านัก/กอง/กลุ่ม 

  ฝ่ายเลขานุการ ได้แจ้งที่ประชุมทราบ ดังนี้ 
  ๑) สืบเนื่องจากการประชุมคณะท างานจัดการความรู้  สผ. ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๒๐ 

ธันวาคม ๒๕๕๙ ประธานฯ ได้ขอให้ สตป. สรุปผลการประชุม เสนอ ลสผ. เพื่อทราบและสั่งการให้ ส านัก/
กอง/กลุ่ม รวบรวมองค์ความรู้ที่ส าคัญและจ าเป็นในการปฏิบัติภารกิจ  รวมถึงองค์ความรู้ที่จะสนับสนุนให้
บรรลุวิสัยทัศน์ พันธกิจ ของ สผ. ส่งให้ สตป. ด าเนินการต่อไป  

  ๒) จากค ารับรองการปฏิบัติราชการของ สผ. ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ตัวช้ีวัด 
ที่ ๑๓ “ร้อยละการเพิ่มขึ้นขององค์ความรู้หลักขององค์กรถูกจัดเก็บ” โดยในการประเมินรอบ ๖ เดือนแรก 
ก าหนดให้ส านัก/กอง/กลุ่ม จัดเก็บองค์ความรู้ในระดับ ๕ คือจ านวนองค์ความรู้ที่จัดเก็บในระบบเท่ากับ ๕ 
องค์ความรู้ และในการประเมินรอบ ๖ เดือนหลัง เท่ากับ ๕ องค์ความรู้ ทั้งนี้ สตป. ได้ขอความร่วมมือ 
ส านัก/กอง พิจารณารวบรวมองค์ความรู้ลงในแบบฟอร์ม (Template) ส่งให้คณะท างานฯ พิจารณาน าเข้าสู่
ระบบสารสนเทศการจัดการความรู้  ภายในวันที่ ๖ มกราคม ๒๕๖๐ ซึ่งมีส านัก/กอง/กลุ่ม ได้รวบรวมหัวข้อ
องค์ความรู้ส่งให้ สตป. แล้ว ได้แก่ กพส. กบด. สธศ. และ สปอ. 
 

   ที่ประชุมมีข้อเสนอแนะดังนี้ 
 ผู้แทน กพร. ได้ช้ีแจงว่า ตามค ารับรองการปฏิบัติราชการส านักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ได้ก าหนดตัวช้ีวัดให้จัดเก็บ 
องค์ความรู้ในระดับ ๕ โดยในรอบ ๖ เดือนแรกของปีงบประมาณ จ านวนไม่น้อยกว่า ๕ องค์ความรู้  
(นับจ านวน ถ้าส่งครบ ๕ องค์ความรู้ ได้คะแนนเต็ม) และ ๖ เดือนหลังของปีงบประมาณ จ านวนไม่น้อยกว่า 
๕ องค์ความรู้ (นับร้อยละของการเพิ่มข้ึน) 



-๕- 

 

  ฝ่ายเลขานุการ แจ้งว่า องค์ความรู้ที่ ส านัก/กอง/กลุ่ม ส่งให้ ฝ่ายเลขานุการ จะมีการน าเข้า
ที่ประชุมคณะท างานให้พิจารณากลั่นกรองก่อนที่จ าน าไปจัดเก็บไว้ในระบบสารสนเทศการจัดการองค์ความรู้
ต่อไป  
 
 มติท่ีประชุม   ให้ทุก ส านัก/กอง/กลุ่ม จัดส่งองค์ความรู้ที่มีเนื้อหาและรายละเอียดพร้อม
เผยแพร่ ให้ สตป. ในรอบ ๖ เดือนแรกของปีงบประมาณ (ตุลาคม ๒๕๕๙ – มีนาคม ๒๕๖๐) อย่างน้อย  
๕ องค์ความรู้ ภายในวันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ และก าหนดให้จัดการประชุมคณะท างานจัดการองค์ความรู้ 
สผ. ครั้งที่ ๓/๒๕๖๐ ภายในสัปดาห์แรกของเดือนมีนาคม ๒๕๖๐ เพื่อพิจารณากลั่นกรององค์ความรู้ที่จะน า
บันทึกลงในระบบสารสนเทศการจัดการองค์ความรู้ และขอให้ สตป. เชิญบริษัทที่ปรึกษาพร้อมผู้เช่ียวชาญดา้น 
KM เข้าประชุมร่วมกับ สผ. ด้วย 
      

วาระที่ ๕    เรื่องอ่ืนๆ 

  - ไม่มี - 
            

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


