รายงานการประชุม
คณะทํางานบริหารจัดการความรูและที่ปรึกษา
ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐
เมื่อวันศุกรที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๐๐ น.
ณ หองประชุมคลังสมอง ชั้น ๕ อาคารดํารงราชานุภาพ กระทรวงมหาดไทย
**********************
ผูมาประชุม
๑.
๒.
๓.
๔.

นายณัฐพงศ
นายบัญชา
นางจริยา
นางสาวรสรินทร

ศิริชนะ
เชาวรินทร
ชุมพงศ
ศิริเวิน

รองปลัดกระทรวงมหาดไทย ฝายบริหาร
ที่ปรึกษา
ผูอํานวยการสถาบันดํารงราชานุภาพ
ประธาน
แทน ผูอํานวยการสํานักนโยบายและแผน
คณะทํางาน
แทน ผูอํานวยการสํานักพัฒนาและสงเสริมการบริหาร
คณะทํางาน
ราชการจังหวัด
๕. นางทวีป
อิ่มเอิบ
แทน ผูอํานวยการศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร คณะทํางาน
๖. นายกีรติ
บุญการณ แทน หัวหนาสํานักงานคณะกรรมการมาตรฐาน
คณะทํางาน
การบริหารบุคคลสวนทองถิ่น
๗. นางณิรมล
เกิดแกว
หัวหนากลุมพัฒนาระบบบริหาร
คณะทํางาน
๘. นางศุภวรรณ บูชาดี
แทน ผูอํานวยการสํานักตรวจราชการและเรื่องราวรองทุกข
คณะทํางาน
๙. นางสาวณัฐพร แตงอยูสุข แทน หัวหนาหนวยตรวจสอบภายใน
คณะทํางาน
๑๐. นางสาวมณฑา แสงทอง
แทน ผูอํานวยการกองกลาง
คณะทํางาน
๑๑. นายประวิตร พานชูวงศ แทน ผูอํานวยการกองการเจาหนาที่
คณะทํางาน
๑๒. นางสาวดวงเดือน จุลกรานต แทน ผูอํานวยการกองการตางประเทศ
คณะทํางาน
๑๓. นายกิตติภพ ธรรมะวรคุณ แทน ผูอํานวยการศูนยปฏิบัติการขาว มท.
คณะทํางาน
๑๔. นายชลากร
วิชาศิลป
แทน ผูอํานวยการกลุมงานสนับสนุน
คณะทํางาน
ปลัดกระทรวงมหาดไทย
๑๕. นายภูมิ
จวงจาย
แทน ผูอํานวยการกองสารนิเทศ สป.
คณะทํางาน
๑๖. นางสาวดารา รักษาชาติ ผูอํานวยการกลุมงานพัฒนาและบริหารจัดการความรู
คณะทํางานและ
เลขานุการ
๑๗. นางสาวอลีนา โสตถิธนโชติ นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการพิเศษ
คณะทํางานและ
ผูชวยเลขานุการ
ผูไมมาประชุม
๑. ผูอํานวยการสํานักกฎหมาย สป.
๒. ผูอ ํานวยการศูนยปฏิบัติการตอตานการทุจริตกระทรวงมหาดไทย
ผูเขารวมประชุม
๑. นางสาวขนิษฐา แจงใจ
๒. นายวีระ
แสงจันทร
๓. วาที่ ร.ต.เดชภพ เพียรเกาะ

นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการพิเศษ
ผูชวยผูตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย
ผูชวยผูตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย

ติดราชการ
ติดราชการ

-๒๔. นางจารุวรรณ วรุณันต
๕. นางธัญลักษณ นันทมนตรี
๖. นางสาววิบูลพรรณ เปาอินทร
๗. นางทิพวัลย
อุดมทรัพย
๘. นางกาญจนา
แจมมินทร
๙. นายบัญชา
ดวงดีแกว
๑๐. นางสาวศรีเพ็ญ งามขํา
๑๑. นางสาวภัทรพร ปอมมะลัง
เริ่มประชุมเวลา

นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ
นักจัดการงานทั่วไปชํานาญการ
นักจัดการงานทั่วไปชํานาญการ
นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ
นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ
นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป

๑๐.๐๐ น

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจงที่ประชุมทราบ
ประธาน
สป.มท.มีคําสั่งที่ ๗๖/๒๕๕๔ ลงวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ ๒๕๕๔ แตงตั้งคณะทํางานบริหาร
จัด การความรูและที่ป รึก ษา โดยมีร องปลัด กระทรวงมหาดไทยฝายบริหาร(CKO) เปนที่
ปรึกษา ผูอํานวยการสถาบันดํารงราชานุภาพเปนประธานคณะทํางาน ผูอํานวยการสํานัก/
ศูนย/กองและผูที่เกี่ยวของรวมเปนคณะทํางานเพื่อทําหนาที่ในการบริหารจัดการความรูของ
สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ
จึงไดเชิญคณะทํางานฯ ทุกทานเขารวมประชุม เพื่อพิจารณาคัดเลือกองคความรูในการ
จั ด ทํ าแผนการจั ด การความรู ประจํ า ป ๒๕๖๐ จํ านวน ๓ องค ความรู ซึ่ งจะได พิจ ารณา
ในวาระตอไป
มติที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องเพื่อทราบ
ประธาน
มอบฝายเลขานุการชี้แจงรายละเอียดใหที่ประชุมทราบ
เลขานุการฯ
สํานักงาน ก.พ.ร. ไดกําหนดแนวทางการดําเนินงานดานการพัฒนาคุณภาพการบริหาร
จัดการภาครัฐ (PMQA) หมวด ๔ การวัด การวิเคราะหและการจัดการความรู โดยให
ความสําคัญตอการจั ดการความรูและการเรียนรู ขององค การซึ่งเปนองคประกอบหลักของ
ความยั่งยืนของสวนราชการ ระดับของการจัดการความรูที่สามารถนําไปใชประโยชนจนถึงการ
วางยุ ท ธศาสตร แ ละสร า งนวั ต กรรม ดั ง นั้ น เพื่ อ ให ก ารจั ด การความรู ข องสํ า นั ก งาน
ปลัดกระทรวง มหาดไทยเป นไปอย างมีประสิ ทธิ ภาพและมีกรอบแนวทางการดํ าเนิ นงานที่
ชัดเจน จึงเห็นควรจัดทําแผนการจัดการความรูและนําแผนไปปฏิบัติ โดยยึดแนวทางของ
สํ า นั ก งาน ก.พ.ร.ซึ่ งกํ า หนดให ทบทวนองค ความรู แต ละประเด็ นยุ ทธศาสตร และเลื อก
องค ความรู ที่ จํ าเป น และส งผลโดยตรงต อการขั บ เคลื่ อนประเด็ นยุ ทธศาสตร จํ านวน ๓
องคความรู (๑ ประเด็นยุทธศาสตรตอ ๑ องคความรู) เพื่อนํามาจัดทําแผนการจัดการความรู
พรอมนําแผนไปสูการปฏิบัติใหบรรลุผลสําเร็จ
แนวทางการดําเนินงานดานการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA)
หมวด ๔ การวัดการวิเคราะหและการจัดการความรู มีขั้นตอนในการจัดทําแผนการจัดการ
ความรู ซึ่งฝายเลขานุการไดปรับใหสอดคลองกับหลักเกณฑในปจจุบัน ดังนี้

-๓๑) ทบทวนประเด็นยุทธศาสตรและกําหนดองคความรูที่จําเปนตอการขับเคลื่อนประเด็น
ยุทธศาสตรของ สป.มท.
๒) กําหนดองคความรูที่จําเปนตามประเด็นยุทธศาสตร
๓) เลื อกองค ความรู ที่ จํ าเป น จํ านวน ๓ องค ความรู (๑ ประเด็ นยุ ทธศาสตร ต อ ๑
องค ความรู ) และไม ควรซ้ํ ากั บ องค ความรู ที่ เ ลื อกทํ าแผนการจั ด การความรู ป ที่ ผ านมา
หากจําเปนตองเปนองคความรูเดิม จําตองทบทวนและเพิ่มเติมความรูที่จําเปนในการปฏิบัติ
ราชการใหมากขึ้นหรือครบถวนสมบูรณยิ่งขึ้น พรอมระบุเหตุผลที่เหมาะสม
๔) เลื อกตั วชี้ วั ด (KPI) ตามประเด็ นยุ ทธศาสตร แต ละด านเพื่ อวั ดผลความสํ าเร็ จของ
การจัดการความรูของ สป.มท.
๕) จั ด ทํ า แผนการจั ด การความรู ป ระจํ า ป ง บประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐โดยมี กิ จ กรรม
การจัดการความรู ๗ ขั้นตอน และกระบวนการบริหารการเปลี่ยนแปลง ๖ องคประกอบ
๖) นําเสนอแผนการจัดการความรูตอผูบริหารสูงสุด (CEO) คือ ปมท. และผูบริหารสูงสุด
ดานการจัดการความรู (CKO) คือ รอง ปมท. เพื่อทบทวนความถูกตอง เหมาะสม และลงนาม
ซึ่งแสดงใหเห็นวา ผูบริหารไดรับทราบและสนับสนุนการดําเนินงานดานการจัดการความรู
๗) ตองดํ าเนิ นกิจกรรมตามแผนการจั ดการความรู ได สํ าเร็ จทุ กกิ จกรรมและดําเนินการ
ครอบคลุมเปาหมายได ไมนอยกวารอยละ ๙๐ ในทุกกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู
๘) มีการติดตามผลงานและความกาวหนาในการปฏิบัติอยางนอย ๒ ครั้งตอป
จึงเรียนที่ประชุมเพื่อทราบ
มติที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเพื่อพิจารณา
๓.๑ แนวทางการจัดทําแผนการจัดการความรู ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐
ประธาน
มอบฝายเลขานุการชี้แจงรายละเอียดใหที่ประชุมพิจารณา
เลขานุการฯ
คูมือการดําเนินงานตามตัวชี้วัดการจัดการความรูไดกําหนดใหสวนราชการเลือกใช
แนวทางในการกําหนดกิจกรรมการจัดการความรูได ๓ แนวทาง คือ
แนวทางที่ ๑ ตามเอกสารแนะนํ าการจั ดการความรู ขององค การหรื อผู เชี่ ยวชาญ
ดานการจัดการความรูอื่นๆ
แนวทางที่ ๒ ผูบริหารสูงสุดดานการจัดการความรู (CKO) และคณะทํางานการจัด
การความรู ประชุมรวมกันพิจารณากําหนดขึ้น
แนวทางที่ ๓ ตามขั้นตอนที่ระบุไวในคูมือการจัดการความรู : จากทฤษฎีสูการปฏิบัติของ ก.พ.ร.
ฝ ายเลขานุ การพิ จารณาแล วเห็ นควรเลื อกแนวทางที่ ๒ เช นเดี ยวกั บทุ กป ที่ ผ านมา
(ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๐ เปนตนมา) เพื่อนํามาจัดทําแผนการจัดการความรู ประจําป ๒๕๕๙
เนื่องจากผูบริหารสูงสุดดานการจัดการความรู (CKO) คือ รอง ปมท. (บ) และคณะทํางาน
การจัดการความรู เปนปจจัยสําคัญที่จะทําใหการบริหารจัดการความรูของ สป.มท. สามารถ
นําไปสูการปฏิบัติไดอยางเปนรูปธรรม จึงควรมีบทบาทสําคัญในการกําหนดองคความรูที่จําเปน
ตอการปฏิบัติราชการและกิจกรรมที่จะตองดําเนินการตามแผนฯ
มติที่ประชุม
เห็นชอบใหเลือกแนวทางที่ ๒ ผูบริหารสูงสุดดานการจัดการความรู (CKO) และคณะทํางาน
การจัดการความรู ประชุมรวมกันพิจารณากําหนดขึ้น

-๔๓.๒ การกํ าหนดองคค วามรูที่จํา เปน ตอการขับเคลื่อนประเด็ นยุทธศาสตรเ พื่อจั ดทํา
แผนการจัดการความรู ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐
ประธาน
เลขานุการฯ

ที่ปรึกษา

ประธาน

มอบฝายเลขานุการชี้แจงรายละเอียดใหที่ประชุมพิจารณา
สดร.สป. ในฐานะฝายเลขานุการไดจัดทํารางองคความรูที่จําเปนตอการขับเคลื่อน
ประเด็นยุทธศาสตร โดยไดแจงเวียนหนังสือใหสวนราชการพิจารณาปรับปรุง และไดปรับให
เป น ไปตามข อ เสนอของทุ กหน ว ยงานแล ว และได นํ าข อ มู ล ตั ว ชี้ วั ด ของสํ า นั ก งาน
ปลัดกระทรวงมหาดไทย ตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ
(มาตรา ๔๔) ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ และตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการ
ของ สป.มท. ประจํ าป งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ มาประกอบพิจ ารณากําหนดองค
ความรู เ พื่ อ ให ที่ ป ระชุ ม ร ว มพิ จ ารณาเลื อ กองค ค วามรู ที่ จํ า เป น ตามประเด็ น
ยุทธศาสตรจํานวน ๓ องคความรู
การจัดทําแผนการจัดการความรู (KM) หัวใจสําคัญในการที่จะไดองคความรูเพื่อ
มาจั ด ทํ าแผนการจั ด การความรู จ ะต อ งประกอบด ว ย ๓ องคป ระกอบที่สํ า คัญ คื อ
๑.กรอบแนวคิด จากส ว นกลาง ๒.นโยบายของรั ฐ บาล และ ๓. ความต องการของ
ผูปฏิบัติ (user) จึงจะทําใหการทํา KM สามารถนําไปใชประโยชนไดอยางแทจริงและ
สามารถสนับสนุน การทํางานของจังหวัดไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยสวนกลางควร
จะตองนํานโยบายมาเปนฐานในการตั้งประเด็นแลวสํารวจความตองการของผูปฏิบัติวา
ยังขาดความรูเรื่องใด ตองการรูเรื่องใด มีปญหาหรืออุปสรรคเรื่องใดในการปฏิบัติงาน
แลวจึงเลือกองคความรูเพื่อมาจัดทํา KM ตอไปอันจะทําใหการทํา KM เกิดประโยชน
สูงสุดตอองคกรและนําไปใชประโยชนไดจริง
ตัวอยางองคความรูตามประเด็นยุทธศาสตร ที่นาจะนํามาจัดทําแผน KM
องคความรูที่ ๑ การนํานโยบายไปสูการปฏิบัติ เรื่องที่นานํามาจัดทํา อาทิเชน
เขตเศรษฐกิจพิเศษ (EEC) แผนพัฒนาอําเภอ ตําบล หมูบาน
องคความรูที่ ๒ การสนับสนุนงานกลุมจั งหวั ด/จั งหวัด เรื่องที่นานํามาจั ดทํา
อาทิเชน แผนภาค การบูรณาการแผนระดับชาติ
องคความรูที่ ๓ การบริหารจัดการภาครัฐ เรื่องที่นานํามาจัดทํา อาทิเชน
การจัดซือ้ จัดจาง การบริหารความเสี่ยง การสนับสนุนประเด็น
นําเสนอ (PowerPoint)
ทั้ ง นี้ ควรให ค วามสํ า คั ญ กั บ การเชื่ อ มโยงข อ มู ล และการประชาสั ม พั น ธ
การคัดเลือกBest Practice การทอดบทเรียน เพื่อเผยแพรใหเกิดการเรียนรูและการ
รับรูรวมกันทั้งภายในองคกรและภายนอกองคกรโดยเฉพาะภาคประชาชนจะไดรับรู
และเขาใจการทํางานของกระทรวงมหาดไทย
เห็นดวยกับทานที่ปรึกษาคณะทํางานฯ เรื่องการจัดทําแผนการจัดการความรูควรจะ
เปนเรื่องที่สามารถชวยและสนับสนุนความรูใหกับผูปฏิบัติงานทั้งในระดับจังหวัดและ
อํ า เภอ เช น ความรู เ รื่ อ งการจั ด ซื้ อ จั ด จ า ง ทั้ ง ในส ว นของขั้ น ตอนและระเบี ย บ
ขอกฎหมายเพื่อใหผูปฏิบัติงานสามารถปฏิบัติงานไดอยางถูกตอง
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การจัดทําแผนการจัดการความรูเปนแนวทางการดําเนินงานตามหมวด ๔ ของ
การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) ซึ่งสามารถกําหนดองคความรู
ใหตอบสนองตอนโยบายรัฐบาล กระทรวงมหาดไทย และประเด็นยุทธศาสตรของ
สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยในขณะเดียวกันตองตอบสนองตอผูใชงานในองคกร
เชนองคความรูดานการบริหารจัดการความเสี่ยง การนอมนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงไปสูการปฏิบัติจนเปนวิถีชีวิตเปนตน
การเลื อกองคความรูที่จะนํามาจัดทํา KM เพื่อตอบสนองตอประเด็ นยุทธศาสตร
สามารถดําเนิน การไดจากองคความรูที่กําหนดไวเนื่ องจากได กําหนดกรอบไว อยาง
กวางๆ เชนองคความรูนโยบายสําคัญของรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทย สามารถ
นําทั้งเรื่องของปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เรื่องศูนยดํารงธรรมในสวนของเรื่องคาง
พิจารณาเนื่องจากเกิดอุปสรรคดานขอกฎหมายหรือระเบียบขอบังคับทําใหไมเอื้อตอ
การแกไขปญหาความเดือดรอนในแกประชาชน หรือเรื่องปญหาขยะ ผักตบชวา ซึ่งลวน
แลวแตเปนนโยบายของรัฐบาลสามารถนํามาจัดทําแผนการจัดการความรูถอดบทเรียน
เพื่อเปนองคความรูใหแกองคกรได
เห็นชอบใหฝายเลขานุการนํ าคําแนะนํ าของทานที่ปรึ กษาคณะทํางานฯ ไปดําเนิ นการ
เพื่อให การจั ดทํ าแผนการจั ดการความรู ประจํ าป พ.ศ.๒๕๖๐ เกิดผลสํ าเร็ จอย างเป น
รูปธรรม โดยยึดองคประกอบที่สําคัญ ๓ ประการ ในการจัดทําแผนการจัดการความรู คือ
แนวคิดจากสวนกลาง นโยบาย และผูปฏิบัติ (user) โดยจัดใหเกิดการมีสวนรวมระหวาง
สวนกลาง (ซึ่งเปนผูคิด) และสวนภูมิภาค (ซึ่งเปนผูปฏิบัติในพื้นที่) ไดรวมกันคัดเลือก
องคความรูที่สามารถตอบสนองทั้งดานนโยบายและการปฏิบั ติงานของผูปฏิ บัติงานใน
พื้นที่ไดอยางแทจริง
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