
รายงานการประชุม 
คณะท างานการจัดการความรู้ สผ. ครั้งที่ 1/2563 
วันอังคารที่ 15 ธันวาคม 2563  เวลา 14.00 น. 

ณ ห้องประชุม 1001 ชั้น 10 อาคารทิปโก้ ทาวเวอร์ 2 

ผู้มาประชุม   
1. นายมนต์สังข์ ภู่ศิริวัฒน์      ประธานคณะท างาน 
  รองเลขาธิการ สผ.    
2. นายชาญวิทย์ ทองสัมฤทธิ์      คณะท างาน  
   นักวิชาการสิ่งแวดล้อมช านาญการพิเศษ  
   ผู้แทน กตป. 
3. นางสาวศิริลักษณ์ จันทร์โพธิ์     คณะท างาน  
   นักวิชาการสิ่งแวดล้อมช านาญการพิเศษ  
   ผู้แทน กวผ. 
4. นางสาวนิลุบล ผ่องศรี      คณะท างาน  
   นักวิชาการสิ่งแวดล้อมช านาญการ  
   ผู้แทน กธศ. 
5. นายโฆสิต ชูโต       คณะท างาน  
   นักวิชาการสิ่งแวดล้อมช านาญการ  
   ผู้แทน กบก. 
6. นางสาวดาลัด เส้นทอง      คณะท างาน  
   นักวิชาการสิ่งแวดล้อมช านาญการ  
   ผู้แทน กลช. 

 7. นางสาวอรวรรณ วัฒนยมนาพร     คณะท างาน 
  นักวิชาการสิ่งแวดล้อมช านาญการ 
 ผู้แทน กพร. 

 8. นางสาวสุจิรา นาแซง      คณะท างาน 
    นิติกรช านาญการ 

   ผู้แทน กนต. 
 9. นางสาววนิดา เผ่าพันธ์      คณะท างาน 
    นักวิชาการสิ่งแวดล้อมปฏิบัติการ 

   ผู้แทน กบด. 
10. นายสมิต จิระมงคล       คณะท างาน 
    นักวิชาการสิ่งแวดล้อมปฏิบัติการ 

   ผู้แทน กพส. 
11. นางสาวทิพวรรณ โพธิวุฒิ      คณะท างาน 
    นักวิชาการสิ่งแวดล้อมปฏิบัติการ 

   ผู้แทน กปอ. 
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12. นายกฤษฎา ชีวีวัฒน์       คณะท างาน  
   นักวิชาการสิ่งแวดล้อมปฏิบัติการ  
   ผู้แทน กชพ. 

13. นางสาวฐิติชญาน์ ภาษี      คณะท างาน 
    นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ 
  ผู้แทน กตภ.    
14. นายจิรณัฏฐ์ สิลมัฐ       คณะท างาน 
    เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 
  ผู้แทน สลก.    
15. นางนฤดี คณิตจินดา       คณะท างานและเลขานุการ 

  ผอ.กลุ่มงานติดตามประเมินผลนโยบายและแผน /กตป.   
16. นางสาววรรณาทิพย์ เติมมหาวงษ์     คณะท างานและผู้ช่วยเลขานุการ 
    นักวิชาการสิ่งแวดล้อมปฏิบัติการ  
 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
 กคจ. 

 นายทรงสิทธิ์ ค าแหงพล  
 นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ       
กธศ. 
 นางสาวน  าทิพย์ ศรีวงษ์ฉาย  
  นักวิชาการสิ่งแวดล้อมช านาญการ      
กลช. 
1. นางสาวกฤษณา สุขนิวัฒชัย  
  นักวิชาการสิ่งแวดล้อมช านาญการ   
2. นางสาวสาวิตรี บุญญลักษม์  
  นักวิชาการสิ่งแวดล้อมปฏิบัติการ   
กปอ.    
 นายอนุชาติ ตั งภูมิระพีวงศ์  
  นักวิชาการสิ่งแวดล้อมปฏิบัติการ    
กบก.   
 นางสาววรรณิภา บุญมา  
  นักวิชาการสิ่งแวดล้อมปฏิบัติการ      
กชพ. 
1. นายบุณณ์เดชน์ จรุงศักดิ์เศรษฐ์  
  นักวิชาการสิ่งแวดล้อมปฏิบัติการ   

 2. นางสาวนฤมล สว่างมณีเจริญ  
  เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน     
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กบด. 
1. นายภิชชากรณ์ วงศ์ทองดีปี่แก้ว  
  นักวิชาการสิ่งแวดล้อมปฏิบัติการ      

 2. นางสาวนฤมล สู่เสรีด ารงค์  
 เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน     

 3. นางสาวปัทมา นาทศรีทา  
 เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านวิชาการ      

 4. นายดุจเดชา พยัคฆา  
  เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านวิชาการ      
 5. นางสาววรศุลี ไกยวงศ์  
  เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านวิชาการ      
 6. นางสาวสุทินา เสประโคน  
  เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านวิชาการ      
 กนต. 

 นายศุภกรณ์ ทองศรี  
  นิติกร       
กพส.   

  นางสาวนันท์นลิน ขันหลวง  
 เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน     

 กตป. 
 1. นางสาวศิริวรรณ ลาภทับทิมทอง  
  นักวิชาการสิ่งแวดล้อมช านาญการ      
 2. นางสาวชริษา เนื่องชมภู  
  นักวิชาการสิ่งแวดล้อมปฏิบัติการ    
 3. นายพงศธร พวงสมบัติ  
  นักวิชาการสิ่งแวดล้อมปฏิบัติการ      
 4. นางสาวทัศนธร ภูมิยุทธิ์  
  นักวิชาการสิ่งแวดล้อมปฏิบัติการ      
 5. นางสาวสุทิศา หลักทรัพย์  

 นักวิชาการสิ่งแวดล้อมปฏิบัติการ      
 6. นางทัศนีย์ กอโชคชัย  

  เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน     
 7. นางสาวกรรณิกา กันพุดซา  

  เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน     
 8. นางสาวชนกพร ค าพระ  

  เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน     
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เริ่มประชุมเวลา 14.00 น.  
 
ระเบียบวาระท่ี  1 เรื่องท่ีประธานแจ้งท่ีประชุมทราบ  

 ไม่มี 
 
ระเบียบวาระท่ี  2 เรื่องเพื่อทราบ 

 2.1 ค าสั่งแต่งตั้งคณะท างานการจัดการความรู้ สผ. 
 เลขานุการฯ น าเรียนที่ประชุมว่า สผ. ได้มีค าสั่ง ที่ 591/2561 ลงวันที่ 28 สิงหาคม 

2561 เรื ่อง แต่งตั  งคณะท างานการจัดการความรู ้ สผ.  โดยมีรองเลขาธิการ สผ. (ที่ก ากับกองติดตาม
ประเมินผลสิ่งแวดล้อม) เป็นประธานคณะท างานฯ มีผู้แทนกอง/กลุ่มอิสระ เป็นคณะท างาน และมีกลุ่มงาน
ระบบฐานข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นฝ่ายเลขานุการคณะท างานฯ ทั งนี  กตป. ได้มีการด าเนินการ
ปรับเปลี่ยนการมอบหมายงาน โดยเห็นควรมอบหมายให้กลุ่มงานติดตามประเมินผลนโยบายและแผนท าหน้าที่
ฝ่ายเลขานุการคณะท างานฯ แทน กลุ่มงานระบบฐานข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศ ดังนั น จึงขอยกเลิก
ค าสั ่ง สผ. ที่ 591/2561 และปรับปรุงองค์ประกอบคณะท างานฯ โดยมีค าสั่ง สผ. ที่ 1259/2563  
ลงวันที่ 3 พฤศจิกายน 2563 โดยฝ่ายเลขานุการคณะท างานฯ ได้แจ้งเวียนค าสั่งดังกล่าว และได้ประสาน 
กอง/กลุ่มอิสระ พิจารณาทบทวนรายชื่อคณะท างานฯ และปรับปรุงรายชื่อคณะท างานฯ แล้วเสร็จ  

 ทั งนี  คณะท างานฯ ขอปรับแก้ไข ค าสั่งแต่งตั งคณะท างานการจัดการความรู้ สผ. ดังนี    
 ผู้แทน กคจ. ให้ข้อสังเกตว่า ในค าสั่งแต่งตั งคณะท างานการจัดการความรู้ สผ. ไม่มีผู้แทน กคจ. 

เป็นองค์ประกอบ คณะท างานฯ จึงเห็นควรให้มีการเพ่ิม ผู้แทน กคจ. ในค าสั่งแต่งตั งคณะท างานการจัดการความรู้ สผ. 

 มติที่ประชุม   
 รับทราบ ค าสั่งแต่งตั งคณะท างานการจัดการความรู้ สผ.  และให้ฝ่ายเลขานุการฯ 

ด าเนินการปรับปรุงองค์ประกอบคณะท างานฯ ตามความเห็นของคณะท างานฯ  
 

ระเบียบวาระท่ี  3 เรื่องเพื่อพิจารณา 

   3.1 (ร่าง) แผนแม่บทการจัดการความรู้ สผ. พ.ศ. 2559 – 2565 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2563) 
 เลขานุการฯ น าเรียนที่ประชุมว่า ตามที่ สผ. ได้มีการปรับระยะเวลาแผนกลยุทธ์ ๒๐ ปี 

จาก พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๙ เป็น พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐ ได้จัดท าแผนปฏิบัติราชการ สผ. ระยะ ๓ ปี  
พ.ศ. ๒๕๖๓ – ๒๕๖๕ และแผนแม่บทการพัฒนาองค์การสู่ความเป็นเลิศจาก พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๔ เป็น  
พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๕ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๓) ดังนั น เพ่ือให้การด าเนินงานด้านการจัดการความรู้ 
ของ สผ. มีความสอดคล้องกับแผนดังกล่าว จึงได้ปรับระยะเวลาของแผนแม่บทการจัดการความรู้ สผ.  
จาก พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๔ เป็น พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๕ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๓) โดยสาระส าคัญของ 
แผนแม่บทการจัดการความรู้ สผ. พ.ศ.๒๕๕๙ – ๒๕๖๕ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๓) ประกอบด้วย  

๑. วิสัยทัศนการจัดการความรู้ สผ.  
 “เป็นองค์กรแห่ งการเรียนรู้ ในการก าหนดนโยบายและแผนการจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน” 
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๒. ยุทธศาสตร์การน าแผนแม่บทไปปฏิบัติ 
    ยุทธศาสตร์ที่ ๑ : เสริมสร้างพื นฐานการจัดการองค์ความรู้ของ สผ. ให้มีความเข้มแข็ง 
ประกอบด้วย ๓ แผนงาน ได้แก่ ๑) พัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการจัดการความรู้ (KM Team) ๒) พัฒนา
กระบวนการ การจัดการความรู้ให้เป็นมาตรฐาน สอดคล้องกับเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 
(PMQA) และจัดท าคู่มือ (Template) และ ๓) เสริมสร้างบรรยากาศและวัฒนธรรมการเรียนรู้ “Need to Know” 
และ “Need to Share” ควบคู่กันไป 
    ยุทธศาสตร์ที่ ๒ : ยกระดับให้ สผ. เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization) 
ประกอบด้วย ๒ แผนงาน ได้แก่ ๑) ส่งเสริมและสนับสนุนให้ สผ. มีผู้เชี่ยวชาญในด้านต่างๆเพ่ือถ่ายทอด 
องค์ความรู้ และมีบทบาทในการปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงานของ สผ. และ ๒) พัฒนาวิธีการปฏิบัติที่เป็นเลิศ 
(Best Practice) และมีการขยายผล 

  ยุทธศาสตร์ที่ ๓ : พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือสนับสนุนการจัดการ 
องค์ความรู้อย่างมีประสิทธิภาพ ประกอบด้วย ๒ แผนงาน ได้แก่  ๑) พัฒนาระบบ ONEP KM Application  
ที่สามารถสื่อสาร บูรณาการ และจัดเก็บองค์ความรู้ที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพ  และ ๒) ประยุกต์ใช้ 
ระบบสารสนเทศเพ่ือจัดเก็บและถ่ายทอดองค์ความรู้ระหว่าง สผ. กับผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และเครือข่าย 

 มติที่ประชุม 
 เห็นชอบ (ร่าง) แผนแม่บทการจัดการความรู้ สผ. พ.ศ. 2559 – 2565 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2563) 

 3.2 (ร่าง) แผนปฏิบัติการการจัดการความรู้ สผ. ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 
 เลขานุการฯ น าเรียนที่ประชุมว่า จาก (ร่าง) แผนแม่บทการจัดการความรู้ พ.ศ. ๒๕๕๙ – 

๒๕๖๕ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๓) ซึ่งเป็นกรอบและแนวทางในการพัฒนาและจัดการความรู้ของ สผ.  
เพ่ือถ่ายทอดไปเป็นแผนปฏิบัติการการจัดการความรู้ สผ. ประจ าปีในช่วง พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๕ ทั งนี   
ฝ่ายเลขานุการฯ ได้จัดท าแผนปฏิบัติการการจัดการความรู้  สผ . ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
เพ่ือด าเนินการจัดการความรู้ สผ. ตามประเด็นยุทธศาสตร์ จ านวน ๓ ยุทธศาสตร์ จากแผนแม่บทฯ  
โดยประกอบด้วยแผนงานต่างๆ จ านวน ๗ แผนงาน มีรายละเอียด ดังนี  

 ยุทธศาสตร์ที่ ๑ : เสริมสร้างพื นฐานการจัดการองค์ความรู้ของ สผ. ให้มีความเข้มแข็ง  
มี 3 แผนงาน คือ 

   แผนงานที่ 1.1 พัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการจัดการความรู้ ประกอบด้วย 2 กิจกรรม ได้แก่  
        1. จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับ “การจัดการความรู้” หรือ จัดกิจกรรมศึกษาดูงาน
หน่วยงานต้นแบบที่มีการจัดการองค์ความรู้ ด าเนินการในช่วงปลายเดือนธันวาคม 2563 – มีนาคม 2564 
        2. ถอดบทเรียนจากการอบรม หรือ ศึกษาดูงานด้านการจัดการองค์ความรู้ ด าเนินการ
ในช่วงปลายเดือนธันวาคม 2563 – มีนาคม 2564 
      แผนงานที่ 1.2 พัฒนากระบวนการการจัดการความรู้เป็นมาตรฐานสอดคล้องกับเกณฑ์
คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) และจัดท าคู่มือ ประกอบด้วย 2 กิจกรรม ได้แก่ 
        1. คัดเลือกองค์ความรู้ที่ส าคัญ (Critical Knowledge: CK) ของ สผ. ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖4 ด าเนินการในช่วงปลายเดือนธันวาคม 2563 – มีนาคม 2564 
        2. จัดท าคู่มือหรือถอดบทเรียนองค์ความรู้ที่ส าคัญ (CK) ของ สผ. ด าเนินการในช่วงเดือน
มิถุนายน – กันยายน 2564 
      แผนงานที่ 1.3 เสริมสร้างวัฒนธรรมการเรียนรู้ให้น าไปสู่ “Need to Know” และ
ปรับเปลี่ยนเป็น “Need to Share”รวมถึงการสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ในองค์การ ประกอบด้วย 3 กิจกรรม ได้แก่ 
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        ๑. จัดตั งชุมชนนักปฏิบัติ (Community of Practice: CoP) เพ่ือพัฒนากระบวนงาน
ของกอง/กลุ่มอิสระ ด าเนินการในช่วงเดือนมกราคม – มีนาคม 2564 
        2. จัดกิจกรรม KM ของ กอง/กลุ่มอิสระ ด าเนินการในช่วงเดือนมกราคม – มีนาคม 2564  
       3. จัดกิจกรรม ONEP KM Day ๒๕๖4 ด าเนินการในช่วงเดือนกรกฎาคม - กันยายน 2564  

 ยุทธศาสตร์ที่ 2 : ยกระดับให้ สผ. เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization)  
มี 3 แผนงาน คือ  
     แผนงานที่ 2.1 ส่งเสริมและสนับสนุนให้ สผ. มีผู้เชี่ยวชาญในด้านต่างๆ เพ่ือถ่ายทอด 
องค์ความรู้ และมีบทบาทในการปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงานของ สผ. ประกอบด้วย 2 กิจกรรม ได้แก ่
       1. คัดเลือกผู้เชี่ยวชาญองค์ความรู้เฉพาะด้าน (CK Expert) ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 
ด าเนินการในช่วงปลายเดือนธันวาคม 2563 – มีนาคม 2564 
       2. จัดกิจกรรมการถ่ายทอดองค์ความรู้โดยผู้เชี่ยวชาญองค์ความรู้/ผู้เกษียณอายุราชการ 
ด าเนินการในช่วงเดือนกรกฎาคม - กันยายน 2564 
     แผนงานที่ 2.2 การพัฒนาวิธีการปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) และมีการขยายผล 
ประกอบด้วย 1 กิจกรรม ได้แก่ ค้นหาวิธีปฏิบัติที่ดี (Good Practice) หรือ นวัตกรรม (Innovation) ของ สผ. 
เพ่ือน าไปพัฒนาเป็นวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) ด าเนินการในช่วงเดือนเมษายน - กันยายน 2564 

 ยุทธศาสตร์ที่ 3 : พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือสนับสนุนการจัดการองค์ความรู้
อย่างมีประสิทธิภาพ มี 2 แผนงาน คือ  
     แผนงานที่ 3.1 พัฒนาระบบ ONEP KM Application ที่สามารถสื่อสาร บูรณาการ 
และจัดเก็บองค์ความรู้ที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพ. ประกอบด้วย 1 กิจกรรม ได้แก่ จัดอบรมการใช้งาน 
ระบบ ONEP KM Application ด าเนินการในช่วงเดือนเมษายน - มิถุนายน 2564 
     แผนงานที่ 3.2 ประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศเพ่ือจัดเก็บ และถ่ายทอดองค์ความรู้
ระหว่าง สผ. กับผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้เสีย และเครือข่าย  ประกอบด้วย 1 กิจกรรม ได้แก่ การน า KM  
เข้าสู่ระบบ ONEP KM Application ด าเนินการในช่วงเดือนตุลาคม 2563 - มีนาคม 2564 

 ความเห็นที่ประชุม 
 ผู้แทน กบก. ขอให้ปรับแก้ไข ชื่อยุทธศาสตร์ที่ 1 และ 3 ใน (ร่าง) แผนแม่บทการจัดการ

ความรู้ สผ. พ.ศ. 2559 – 2565 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2563) และ (ร่าง) แผนปฏิบัติการการจัดการความรู้ สผ. 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 ให้ตรงกัน และสอบถามว่าชุมชนนักปฏิบัติ (CoP) 2 ชุมชน คือ ชุมชนคนท าเว็บ 
และชุมชนคนท า One Page และ Infographic ในปัจจุบันมีการด าเนินการอย่างไรบ้าง โดยเห็นว่าควรมีการเผยแพร่
ผลการด าเนินงานของ CoP เพ่ือให้บุคคลภายนอกที่ไม่ได้เข้าร่วมเป็นสมาชิกได้รับรู้ความก้าวหน้าในการด าเนินงาน 
รวมทั งเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้ที่สนใจได้เข้าร่วมเป็นสมาชิกเพ่ิมขึ นอีกด้วย 

 ผู้แทน กตป. ชี แจงว่า จากการด าเนินงานที่ผ่านมา ชุมชนคนท าเว็บมีการจัดกิจกรรม
ร่วมกัน 1 ครั ง แต่เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื อไวรัสโคโรนา 2019 ท ำให้กำรด ำเนินงำน
ไม่ต่อเนื่อง โดยมีแผนการจัดกิจกรรมขึ นภายในปีนี  ส่วนชุมชนคนท า One Page และ Infographic ซึ่งจัดตั งขึ น
ในปี พ.ศ. 2563 ได้มีการจัดตั งกลุ่มดังกล่าวใน Facebook และเชิญสมาชิกเข้าร่วม โดยมีการน าเข้าข้อมูล
เกี่ยวกับเทคนิคการท า Infographic เผยแพร่ให้กับสมาชิกในกลุ่ม แต่ยังไม่มีการจัดประชุมอย่างเป็นทางการ 

 ผู้แทน กวผ. ให้ข้อมูลเพ่ิมเติมว่า CoP ของ กวผ. ซึ่งมี ชื่อกลุ่ม คือ “อุ่นใจ EIA” มีสมาชิก
ทั งหมด 8 คน ที่ผ่านมาได้มีกิจกรรมเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติในการขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียด EIA 
อย่างไรก็ตาม ไม่ได้ด าเนินการอย่างต่อเนื่อง ส าหรับปีนี จึงยังไม่มีแผนการด าเนินงาน โดยจะขอน าประเด็นนี  
ไปหารือกับสมาชิกในกลุ่มต่อไป 
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   ผู้แทน กพส. สอบถามว่า การจัดตั ง CoP เพ่ือพัฒนากระบวนงานของ กอง/กลุ่มอิสระ 
เป็นการจัดตั งเฉพาะในกอง/กลุ่มอิสระ หรือเป็นภาพรวมของ สผ. และเป้าหมายจ านวนครั งในการจัดกิจกรรม 
KM ของ กอง/กลุ่มอิสระ และจ านวนเรื่องในการน า KM เข้าสู่ระบบ ONEP KM Application เป็นเป้าหมาย
ของแต่ละกอง/กลุ่มอิสระ หรือเป็นจ านวนรวมของทุกกอง/กลุ่มอิสระ 
   ผู้แทน กตป. ชี แจงว่า กิจกรรมจัดตั ง CoP เป็นการด าเนินการในภาพรวมของ สผ.  
โดยมีเป้าหมายการจัดตั ง CoP อย่างน้อย 1 CoP และเป้าหมายการจัดกิจกรรม KM ของ กอง/กลุ่มอิสระ 
รวมกันอย่างน้อย 5 ครั ง และการน า KM เข้าสู่ระบบ ONEP KM Application รวมกันไม่น้อยกว่า 5 เรื่อง 

 มติที่ประชุม 
 เห็นชอบ (ร่าง) แผนปฏิบัติการการจัดการความรู้ สผ. ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 

และให้ฝ่ายเลขานุการฯ ด าเนินการปรับแก้ไขตามความเห็นของคณะท างานฯ  

 3.3 การคัดเลือกองค์ความรู้ส าคัญ (Critical Knowledge : CK) และรายชื่อผู้เชี่ยวชาญ
องค์ความรู้เฉพาะด้าน (CK Expert) ของกอง/กลุ่มอิสระ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 

 เลขานุการฯ น าเรียนที่ประชุมว่า เนื่องจากแผนปฏิบัติการการจัดการความรู้ สผ. ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 ได้ก าหนดให้มีการคัดเลือกองค์ความรู้ส าคัญ (CK) และผู้เชี่ยวชาญองค์ความรู้เฉพาะด้าน 
(CK Expert) โดยฝ่ายเลขานุการฯ ขอความร่วมมือ กองและกลุ่มอิสระ พิจารณาทบทวน และให้เสนอ CK และ 
CK Expert ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ สผ. 4 ยุทธศาสตร์ ซึ่งกองและ 
กลุ่มอิสระได้เสนอชื่อ CK Expert และ CK ทั งหมด 20 เรื่อง ได้แก่  
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างนวัตกรรมการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 

1. การประเมินความคุ้มค่าของโครงการที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนสิ่งแวดล้อม (กบก.) 
CK Expert 

๑) นางรสริน อมรพิทักษ์พันธ์ นักวิชาการสิ่งแวดล้อมช านาญการพิเศษ  
๒) นางนวรัตน์  รุ่งศรีรัตนวงศ์ นักวิชาการสิ่งแวดล้อมช านาญการ 

2. การจัดท าคู่มือการบริหารความเสี่ยงกองทุนสิ่งแวดล้อมและการจัดท าแผนบริหารความเสี่ยงกองทุน
สิ่งแวดล้อม และแผนปฏิบัติการรองรับความเสี่ยงกองทุนสิ่งแวดล้อม (กบก.) 
CK Expert 

๑) นางรสริน อมรพิทักษ์พันธ์ นักวิชาการสิ่งแวดล้อมช านาญการพิเศษ  
๒) นางจริยา  สงวนญาติ นักวิชาการสิ่งแวดล้อมช านาญการ 
๓) นางสาวสุทธาสินี  แจ้งเดชา นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 

3. การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมในพื นที่เฉพาะ (กชพ.)  
CK Expert 

๑) นายวีรนิต  ฐานสุพร นักวิชาการสิ่งแวดล้อมช านาญการพิเศษ  
๒) นางสาวสิวินีย์  ดิลกรัตนพิจิตร นักวิชาการสิ่งแวดล้อมช านาญการพิเศษ 

4. รู้จักระบบฐานข้อมูลสิ่งแวดล้อมธรรมชาติและระบบฐานข้อมูลสิ่งแวดล้อมศิลปกรรม (กธศ.) 
CK Expert 

๑) นางสาววรนิจ  ไกรพินิจ นักวิชาการสิ่งแวดล้อมช านาญการ 
๒) นางสาวนิลุบล  ผ่องศรี นักวิชาการสิ่งแวดล้อมช านาญการ 
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5. การจัดที่ดินท ากินให้ชุมชน (กบด.)  
CK Expert 

 นายณัฐวุฒิ  เปลื องทุกข์ ผอ.กบด. 
6. การจัดท าระบบติดตามและประเมินผลโครงการ (e-Project Tracking System) ระดับ Admin (สลก.)  

CK Expert 
 นายธนพล  รัตนมุนีวงศ์ นักวิชาการสิ่งแวดล้อมปฏิบัติการ 
7. การจัดท าแผนการปฏิบัติงาน และแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ..... (กวผ.) 

CK Expert 

  นายพิเชษฐ์  ทรายเผื่อน เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 
8. แนวทางปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในการพิจารณารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (กวผ.) 

CK Expert 

  นางสาวปราวีณา  มณีสุต นักวิชาการสิ่งแวดล้อมช านาญการพิเศษ 
9. แนวทางการพิจารณารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านการจัดการน  าเสีย  ส าหรับ

คณะกรรมการผู้ช านาญการพิจารณารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (กวผ.) 
CK Expert 
 นางสาวรุ่งอรุณ  ญาติบรรทุง นักวิชาการสิ่งแวดล้อมช านาญการพิเศษ 

10. แนวทางการพิจารณารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านผลกระทบด้านสุขภาพส าหรับ
คณะกรรมการผู้ช านาญการพิจารณารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (กวผ.)  
CK Expert 

 นางสาวภัทรทิพา  ศันสยะวิชัย นักวิชาการสิ่งแวดล้อมช านาญการพิเศษ 
11. แนวทางการแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติ (กยผ.) 

CK Expert 
 นางสาวนัทธมนต์  รังสีพันธ์เดช นักวิชาการสิ่งแวดล้อมช านาญการ 

12. การจัดท ายุทธศาสตร์ (กยผ.) 
CK Expert 

๑) นางภาสพิชญ์  มโนมยิทธิกาญจน์ นักวิชาการสิ่งแวดล้อมช านาญการ 
๒) นางสาววลัยภรณ์  อรัญญิก นักวิชาการสิ่งแวดล้อมช านาญการ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 เสริมสร้างหุ้นส่วนการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมเชิงรุกให้มีประสิทธิภาพ 
๑๓. กองทุนสิ่งแวดล้อมกับการสนับสนุนโครงการด้านทรัพยากรธรรมชาติ (กบก.) 

CK Expert 

๑) นายวรศักดิ์  พ่วงเจริญ นักวิชาการสิ่งแวดล้อมช านาญการพิเศษ 
๒) นางสาวสุวรรณา จันทรไพฑูรย์ นักวิชาการสิ่งแวดล้อมช านาญการ 

๑๔. การขับเคลื่อนการด าเนินงานเครือข่ายพ่ีเลี ยงในการจัดท าข้อเสนอโครงการด้านทรัพยากรธรรมชาติ (กบก.) 
CK Expert 

๑) นายวรศักดิ์  พ่วงเจริญ นักวิชาการสิ่งแวดล้อมช านาญการพิเศษ 
๒) นางสาวพิชชาภัทร์ กุลมา นักวิชาการสิ่งแวดล้อมปฏิบัติการ 
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๑๕. การส ารวจความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Voice of customer) (กบก.) 
CK Expert 

๑) นางรสริน อมรพิทักษ์พันธ์ นักวิชาการสิ่งแวดล้อมช านาญการพิเศษ  
๒) นางนวรัตน์  รุ่งศรีรัตนวงศ์ นักวิชาการสิ่งแวดล้อมช านาญการ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 เสริมสร้างภาพลักษณ์องค์กร และความรับผิดชอบต่อสังคม 
๑๖. แนวทางการจัดวางระบบและการประเมินผลการควบคุมภายใน (กตภ.) 

CK Expert 

๑) นายเทพจินดา แก้ววิจิตร์ นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ 
๒) นางสาวฐิติชญาน์ ภาษ ีนักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ 

๑๗. การจัดท าแผนพัฒนารายบุคคล (IDP) (สลก.) 
CK Expert 

๑) นางศิริกุล  นิวัฒน์วาสน์ นักทรัพยากรบุคคลช านาญการพิเศษ 
๒) นางสาวทิพมณี  งามสอาด นักทรัพยากรบุคคลช านาญการพิเศษ 

๑๘. ขั นตอนการด าเนินงานตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง หลักเกณฑ์ 
และวิธีการจัดท ารายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการ ที่ก าหนดไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม ซึ่งผู้ด าเนินการหรือผู้ขออนุญาตจะต้องจัดท า เมื่อได้รับอนุญาตให้ด าเนินโครงการหรือ
กิจการแล้ว พ.ศ. 2561 (กพส.) 
CK Expert 

 นายสิทธิชัย  ปิติสินชูชัย นักวิชาการสิ่งแวดล้อมช านาญการพิเศษ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม (ค่านิยม) ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
๑๙. การจัดการขยะต้นทางเริ่มต้นได้ที่ตัวเรา (กบก.) 

CK Expert 
   นางนวรัตน์ รุ่งศรีรัตนวงศ์ นักวิชาการสิ่งแวดล้อมช านาญการ 
๒๐. Carbon Footprint Product กับการเลือกซื อผลิตภัณฑ์ท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (กธศ.) 

CK Expert 
   นางสาวอรุณี  อิ วเจริญ นักวิชาการสิ่งแวดล้อมช านาญการพิเศษ 

ทั งนี  หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือก และอ านาจหน้าที่ของ CK Expert มีดังนี  คือ  
      ๑. หลักเกณฑ์คุณสมบัติ 
     ๑) ข้าราชการ/พนักงานราชการ/ลูกจ้างประจ า/พนักงานกองทุน และมีความรู้ 
ประสบการณ์ และมีความเชี่ยวชาญในแต่ละด้านองค์ความรู้ ที่มีความส าคัญกับ สผ. 
    ๒) มีความรู้ ความเชี่ยวชาญในงาน โดยใช้ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และ
ความเชี่ยวชาญ ในด้านใดด้านหนึ่งโดยเฉพาะ ที่ต้องตัดสินใจหรือแก้ปัญหาในทางวิชาการที่ยากและซับซ้อน 
สามารถให้ค าแนะน าและค าปรึกษา เกี่ยวกับภารกิจงานเฉพาะด้านนั นๆ ให้แก่หน่วยงานได้อย่างถูกต้อง 
ตามหลักวิชาการ 
    ๓) มีผลงานเชิงประจักษ์เป็นที่ยอมรับทั งภายในและภายนอกหน่วยงาน โดยได้รับ
การรับรองจากผู้อ านวยการกอง/กลุ่มอิสระ 
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      ๒. หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือก 
   หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกผู้เชี่ยวชาญโดยใช้เสียงมากกว่ากึ่งหนึ่งของที่ประชุม 

     ๓. อ านาจหน้าที่  
    ๑) ร่วมด าเนินงานและสนับสนุนกิจกรรมด้านการจัดการองค์ความรู้ ของ สผ.  
    ๒) ถ่ายทอดและเผยแพร่องค์ความรู้ที่ส าคัญของ กอง/กลุ่มอิสระ ที่สอดคล้องกับ
ภารกิจและยุทธศาสตร์ของ สผ.  
  ๓) ให้ค าแนะน าและค าปรึกษาเกี่ยวกับภารกิจงานเฉพาะด้านนั น ๆ ให้แก่
หน่วยงานได้อย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ 

 ทีป่ระชุมได้ร่วมกันพิจารณา และเห็นชอบให้คัดเลือก CK และ CK Expert ยุทธศาสตร์ละ 1 CK 
โดยใช้วิธีการลงคะแนนจากคณะท างานฯ ที่เข้าประชุม โดย CK และ CK Expert ที่มีคะแนนสูงสุดเป็นล าดับที่ 1 
ในแต่ละยุทธศาสตร์ จะได้รับคัดเลือกให้เป็น CK และ CK Expert ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 ผลการลงคะแนน CK และ CK Expert ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 สรุปได้ดังนี   
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างนวัตกรรมการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 
 CK คือ การจัดที่ดินท ากินให้ชุมชน (กบด.) 

CK Expert คือ นายณัฐวุฒิ เปลื องทุกข์ ผอ.กบด. 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 เสริมสร้างหุ้นส่วนการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมเชิงรุกให้มีประสิทธิภาพ 

CK คือ กองทุนสิ่งแวดล้อมกับการสนับสนุนโครงการด้านทรัพยากรธรรมชาติ (กบก.) 
CK Expert คือ นายวรศักดิ์ พ่วงเจริญ นักวิชาการสิ่งแวดล้อมช านาญการพิเศษ  
และนางสาวสุวรรณา จันทรไพฑูรย์ นักวิชาการสิ่งแวดล้อมช านาญการ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 เสริมสร้างภาพลักษณ์องค์กร และความรับผิดชอบต่อสังคม 
CK คือ การจัดท าแผนพัฒนารายบุคคล (IDP) (สลก.) 
CK Expert คือ นางศิริกุล นิวัฒน์วาสน์ นักทรัพยากรบุคคลช านาญการพิเศษ  
และนางสาวทิพมณี งามสอาด นักทรัพยากรบุคคลช านาญการพิเศษ  

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม (ค่านิยม) ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
CK คือ การจัดการขยะต้นทางเริ่มต้นได้ที่ตัวเรา (กบก.) 
CK Expert คือ นางนวรัตน์ รุ่งศรีรัตนวงศ์ นักวิชาการสิ่งแวดล้อมช านาญการ 

 เลขานุการฯ แจ้งที่ประชุมว่า การด าเนินงานในล าดับต่อไป คือ CK Expert ที่ได้รับคัดเลือก
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ด าเนินการจัดท าคู่มือ CK เพ่ือน าไปเผยแพร่ในระบบ KM Application 
พร้อมทั งถ่ายทอดความรู้ โดยน าเสนอในกิจกรรม ONEP KM Day 2564 ทั งนี  ฝ่ายเลขานุการฯ จะจัดส่ง
แบบฟอร์มคู่มือ CK ไปยังผู้แทนกอง/กลุ่มอิสระ เพ่ือแจ้ง CK Expert พิจารณาด าเนินการต่อไป  

 มติที่ประชุม 
 เห็นชอบองค์ความรู้ส าคัญ (Critical Knowledge: CK) และผู้เชี่ยวชาญองค์ความรู้เฉพาะด้าน 

(CK Expert) ของ สผ. ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และให้ผู้แทนกอง/กลุ่มอิสระ แจ้ง CK Expert  
ที่ได้รับคัดเลือกทราบ และพิจารณาจัดท าคู่มือ CK เพ่ือน าไปเผยแพร่ในระบบ KM Application พร้อมทั ง
น าเสนอในกิจกรรม ONEP KM Day 2564 ต่อไป  

 

เลิกประชุมเวลา 16.30 น.  
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  (นางสาวกรรณิกา กันพุดซา)        (นางนฤด ีคณิตจินดา)  
    ผู้จดรายงานการประชุม             ผู้ตรวจรายงานการประชุม 


