๑
ระเบียบวาระการประชุม
คณะทางานบริหารจัดการความรู้ สานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕
วันที่ ๒ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๓๐ น.
ณ ห้องประชุมสานักตรวจราชการและเรื่องราวร้องทุกข์ ชั้น ๕
อาคารดารงราชานุภาพ กระทรวงมหาดไทย
***********************************
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องประธานแจ้งที่ประชุมทราบ
ตามที่ สานักงาน ก.พ.ร ได้กาหนดแนวทางการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ
(PMQA) หมวด ๔ ให้ส่วนราชการจัดทาแผนการจัดการความรู้ โดยเลือกองค์ความรู้ที่จาเป็น ๓ องค์ความรู้จาก
อย่างน้อย ๒ ประเด็นยุทธศาสตร์ และนาแผนไปปฏิบัติให้สาเร็จครบถ้วนทุกกิจกรรม ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายได้
ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๐ โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ สดร.สป. ได้ดาเนินการตามเกณฑ์ที่สานักงาน ก.พ.ร.
กาหนดและรายงานผลการดาเนินงานตามแผนการจัดการความรู้ สป.มท. ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
ให้ปลัดกระทรวงมหาดไทยทราบเรียบร้อยแล้ว
ดังนั้น เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการเสริมสร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้ให้สามารถตอบสนองต่อ
การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ ตลอดจนพันธกิจ วิสัยทัศน์ และประเด็นยุทธศาสตร์ของกระทรวงมหาดไทย
และสานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย จึงได้เชิญทุกท่านเข้ าร่วมประชุม เพื่อพิจารณาคัดเลือกองค์ความรู้
ในการจัดทาแผนการจัดการความรู้ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จานวน ๓ องค์ความรู้ ซึ่งจะได้พิจารณา
ในวาระต่อไป
จึงเรียนที่ประชุมเพื่อโปรดทราบ
ที่ประชุม
..........................................................................................................................
ที่ประชุม
..........................................................................................................................
ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายการประชุม
ไม่มี
ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเพื่อทราบ
๓.๑ คาสั่งสานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยที่ ๗๖/๒๕๕๔ ลงวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔
เรื่อง แต่งตั้งคณะทางานบริหารจัดการความรู้และที่ปรึกษา สานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย (เอกสาร ๑)
ตามคาสั่งสานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยที่ ๗๖/๒๕๕๔ ลงวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔
เรื่อง แต่งตั้งคณะทางานบริหารจัดการความรู้และที่ปรึกษา สานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย แบ่งองค์ประกอบ
ออกเป็น ๒ ส่วน และมีหน้าที่ คือ
๑) ที่ปรึกษา คือรองปลัดกระทรวงมหาดไทย ฝ่ายบริหาร (CKO) มีอานาจหน้าที่
(๑) ให้คาปรึกษาคณะทางานบริหารจัดการความรู้ สป.มท. เกี่ยวกับการจัดทา
แผนการจั ด การความรู้ (KM) เพื่ อ สร้ า งองค์ ค วามรู้ ใ ห้ ส อดคล้ อ งกั บ ประเด็ น ยุ ท ธศาสตร์ ข องสานั ก งาน
ปลัดกระทรวงมหาดไทย
(๒) ให้คาปรึกษาแก่สานัก/ศูนย์/กอง ในสังกัด สป.มท. เพื่อให้สามารถนาแผน
ไปสู่การปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม และบรรลุความสาเร็จ
/๒) คณะทางาน...

๒
๒) คณะทางานบริหารจัดการความรู้ มีองค์ประกอบคือ
๒.๑ ผู้อานวยการสถาบันดารงราชานุภาพ
๒.๒ ผู้อานวยการสานัก/ศูนย์/กอง ในสังกัด สป.มท.ทุกท่าน
๒.๓ ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านนโยบายและแผน สดร.สป.
๒.๔ ผู้อานวยการส่วนพัฒนาและบริหารจัดการความรู้ สดร.สป.

ประธาน
คณะทางาน
คณะทางาน
คณะทางาน
และเลขานุการ
๒.๕ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน สดร.สป.ที่ได้รับมอบหมาย คณะทางาน
และผู้ช่วยเลขานุการ
มีอานาจหน้าที่ คือ
(๑) จัดทาแผนการจัดการความรู้ (KM) ของ สป.มท. เพื่อให้ผู้บริหารด้านการจัดการ
ความรู้ (CKO) ของ สป.มท. พิจารณานาเสนอขออนุมัติใช้จากปลัดกระทรวงมหาดไทย
(๒) ส่ งเสริ มสนับสนุนและให้คาปรึกษาแก่สานัก/ศูนย์/กอง ในสังกัด สป.มท.
ดาเนินงานตามแผนการจัดการความรู้
(๓) ติดตามประเมินผลการดาเนินงานตามแผนการจัดการความรู้ เพื่อรายงานให้
ผู้บริหารด้านการจัดการความรู้ (CKO) และปลัดกระทรวงมหาดไทยทราบ รวมทั้งแจ้งผลการดาเนินงานให้
ผู้ประเมินผลตามคารับรองการปฏิบัติราชการทราบ
(๔) ส่งเสริมสนับสนุนการเสริมสร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้ในกระทรวงมหาดไทย
และสานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
(๕) แจ้งให้สานัก/ศูนย์/กอง ใน สป.มท. จัดส่งข้อมูลความรู้และให้ความคิดเห็น
หรือดาเนินการอื่นใด ทั้งนี้ เพื่อให้คณะทางานฯ สามารถดาเนินการให้เป็นไปตามอานาจหน้าที่ในข้อ (๑) – (๔)
(๖) ปฏิบัติภารกิจอื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
จึงเรียนที่ประชุมเพื่อโปรดทราบ
ที่ประชุม
ที่ประชุม

............................................................................................................................. ...................
................................................................................................................................................
๓.๒ ผลการดาเนินการตามแผนการจัดการความรู้ สานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ได้ดาเนินการตามแผนการจัดการความรู้ครบทุกขั้นตอน
พร้อมทั้งรายงานให้ผู้บริหารด้านการจัดการความรู้ (CKO) และปลัดกระทรวงมหาดไทยทราบ ตลอดจนเผยแพร่
ผลการดาเนินงานตามแผนการจัดการความรู้ ในเว็บไซต์สถาบันดารงราชานุภาพด้วยแล้ว สรุปได้ดังนี้
(๑) ผลการดาเนินการตามแผนการจัดการความรู้
- ดาเนินการตามแผนฯ ครบถ้วนทุกกิจกรรม
องค์ความรู้ที่
๑
๒
๓
รวม

จานวนกิจกรรม
๑๑
๑๒
๑๑
๓๔

ผลดาเนินการ
๑๑
๑๒
๑๑
๓๔

ร้อยละ
๑๐๐
๑๐๐
๑๐๐
๑๐๐
/- กิจกรรม...

๓
- กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายได้ร้อยละ ๑๐๐ โดยมี
บุคลากรเข้าร่วมกิจกรรมทั้งสิ้น ๘,๖๐๐ คน
จานวนกิจกรรม
กลุ่มเป้าหมาย
ผลดาเนินการ
ร้อยละ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้
(คน)
(คน)
๑,๐๓๐
๑,๐๓๐
๑
๔
๑๐๐
๕,๐๐๐
๗,๔๕๐
๒
๒
๑๐๐
๑๒๐
๑๒๐
๓
๑
๑๐๐
๖,๑๕๐
๘,๖๐๐
รวม
๗
๑๐๐
- ผลการประเมินตัวชี้วัดและการบรรลุเป้าหมาย KM
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ : การบูรณาการและแปลงนโยบาย/ยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติในระดับพื้นที่
องค์ความรู้ที่จาเป็น : การบริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
(COVID-19) กระทรวงมหาดไทย
หัวหน้าทีม : ผู้อานวยการสานักนโยบายและแผน สป.
ทีมเลขานุการ : สนผ.สป. และ สดร.สป.
องค์ความรู้ที่

๑. ระดับความสาเร็จของการบริหาร
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค
ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
กระทรวงมหาดไทยไปสู่ การปฏิบั ติ
ในระดับพื้นที่

๒. จ านวนจั ง หวั ด มี อ งค์ ค วามรู้ ใ น
การบริหารสถานการณ์การแพร่ระบาด
ของโรคติ ดเชื้ อไวรั ส โคโรนา 2019
(COVID-19) กระทรวงมหาดไทย

ระดับ ๕
๑. การจั ด ตั้ ง ศู น ย์ บริ ห ารสถานการณ์ การแพร่ ร ะบาดของ
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กระทรวงมหาดไทย
๒. การประสานและรับ นโยบาย/ข้อ สั ่ง การจาก ศบค.
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปสู่การปฏิบัติในระดับพื้นที่
๓. การกาหนดแนวทางการบูรณาการและแปลงนโยบาย/ข้อสั่งการ
ไปสู่การปฏิบัติในระดับพื้นที่
๔. การขับเคลื่อนนโยบาย/ข้อสั่งการไปสู่การปฏิบัติในระดับ
พืน้ ที่
๕. การติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตามนโยบาย/ข้อสั่งการ
ในระดับพื้นที่







๗๖ จังหวัด

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ : การส่งเสริม สนับสนุนการบริหารงานจังหวัด/กลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ
องค์ความรู้ที่จาเป็น : การส่งเสริม สนับสนุนการบูรณาการและประสานแผนพัฒนาในระดับพื้นที่ของ
จังหวัดและกลุ่มจังหวัด
หัวหน้าทีม : ผู้อานวยการสานักพัฒนาและส่งเสริมการบริหารราชการจังหวัด สป.
ทีมเลขานุการ : สบจ.สป. และ สดร.สป.
/๑. ระดับความสาเร็จ...

๔
๑. ระดับความสาเร็จในการส่งเสริม
สนับ สนุน การบูร ณาการและ
ประสานแผนพัฒ นาในระดับ
พื้นที่ของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด

๒. จานวนจังหวัดมีองค์ความรู้ใน
การบู ร ณาการและประสาน
แผนพั ฒ นาในระดั บ พื้ น ที่ ข อง
จังหวัดและกลุ่มจังหวัด

ระดับ ๕
๑. การกาหนดและจัด ทาแผนปฏิบัติง านในการสนับ สนุน
การดาเนินงานของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด
๒. การชี้แ จงแนวทางและแผนปฏิบัติง าน เพื่อ สนับ สนุน
การดาเนินงานของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด
๓. การดาเนินการสนับสนุนข้อมูล เพื่อสนับสนุนการดาเนินงาน
ของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด
๔. การดาเนินการสนับสนุนองค์ความรู้ เพื่อสนับสนุนการดาเนินงาน
ของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด
๕. การติด ตามและประเมิน ผลการบริห ารโครงการตาม
แผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัดตามแนวทางที่กาหนดในการสนับสนุน
การดาเนินงานของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด







๗๖ จังหวัด

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ : การบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพภายใต้หลักธรรมาภิบาล
องค์ความรู้ที่จาเป็น : การแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ของศูนย์ดารงธรรม
หัวหน้าทีม : ผู้อานวยการสานักตรวจราชการและเรื่องราวร้องทุกข์ สป.
ทีมเลขานุการ : สตร.สป. และ สดร.สป.
๑. ระดับความสาเร็จในการขับเคลื่อน
ระดับ ๕
การดาเนินการตามแผนการจัดการ ๑. จัดทาแผนการจัดการความรู้ องค์ความรู้ที่ ๓ การแก้ไข
ความรู้ (องค์ความรู้ที่ ๓)
ปัญหาเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ของศูนย์ดารงธรรม
๒. แผนการจัดการความรู้ได้ผ่านความเห็นชอบจากที่ปรึกษา
(CKO) และได้รับการอนุมัติแผนฯ
๓. ดาเนินการเผยแพร่แผนการจัดการความรู้และขับเคลื่อนสู่
การนาไปปฏิบัติ
๔. การสารวจการนาองค์ความรู้การแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียน
ร้องทุกข์ของศูนย์ดารงธรรมไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน
และข้อเสนอแนะเกี่ยวกับองค์ความรู้
๕. ประมวลผลที่ได้รับจากการจัดทาองค์ความรู้ และขยายผล
แนวทางปฏิบัติที่ดีในการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์
ของศูนย์ดารงธรรมให้แพร่หลายต่อไป
๒. จ านวนจั งหวัดมีองค์ความรู้ ใน
การแก้ ไ ขปั ญ หาเรื่ อ งร้ อ งเรี ย น
๗๖ จังหวัด
ร้องทุกข์ของศูนย์ดารงธรรม







/(๒) การประเมิน...

๕
(๒) การประเมินการเรียนรู้ขององค์กรและความพึงพอใจ
สดร.สป. ได้ดาเนินการสารวจเพื่อรับทราบว่าบุคลากรมีองค์ความรู้เพื่อไปใช้
ประโยชน์หรือประยุกต์ใช้และผลความพึงพอใจ จากผู้ตอบแบบสอบถามผ่านระบบ จานวน ๕๐๙ คน
- การนาองค์ความรู้เพื่อไปใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงาน
รายการ
จานวน (คน) ร้อยละ
ร้อยละ
การนาองค์ความรู้เพื่อไปใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงาน
องค์ความรู้ที่ ๑ : การบริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส
๔๙๕
๘๕.๙๘
โคโรนา 2019 (COVID-19) กระทรวงมหาดไทย
องค์ความรู้ที่ ๒ : การส่งเสริม สนับสนุนการบูรณาการและประสานแผนพัฒนา
๔๙๕
๘๒.๗๑
ในระดับพื้นที่ของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด
องค์ความรู้ที่ ๓ : การแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ของศูนย์ดารงธรรม
๔๙๑
๘๒.๖๕
การนาองค์ความรู้เพื่อไปใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงานทั้ง ๓ องค์ความรู้
๘๓.๗๘
- ความพึงพอใจเกี่ยวกับองค์ความรู้ที่เผยแพร่
รายการ
จานวน (คน) ร้อยละ
ร้อยละ
ความพึงพอใจเกี่ยวกับองค์ความรู้ที่เผยแพร่
องค์ความรู้ที่ ๑ : การบริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส
๔๙๖
๘๕.๗๗
โคโรนา 2019 (COVID-19) กระทรวงมหาดไทย
องค์ความรู้ที่ ๒ : การส่งเสริม สนับสนุนการบูรณาการและประสานแผนพัฒนา
๔๙๕
๘๔.๔๘
ในระดับพื้นที่ของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด
องค์ความรู้ที่ ๓ : การแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ของศูนย์ดารงธรรม
๔๙๖
๘๓.๗๑
ความพึงพอใจเกี่ยวกับองค์ความรู้ที่เผยแพร่ทั้ง ๓ องค์ความรู้
๘๔.๖๕
จึงเรียนที่ประชุมเพื่อโปรดทราบ
ที่ประชุม
ที่ประชุม

............................................................................................................................. ...................
................................................................................................................................................

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเพื่อพิจารณา
๔.๑ การกาหนดองค์ความรู้ที่จาเป็นต่อการขับเคลื่อนประเด็นยุทธศาสตร์เพื่อจัดทา
แผนการจัดการความรู้ สานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
ฝ่ า ยเลขาฯ ได้ จั ด ท าข้ อ มู ล ที่ จ าเป็ น เพื่ อ ใช้ ป ระกอบในการพิ จ ารณาคั ด เลื อ ก
องค์ความรู้ที่จาเป็นอย่างน้อย ๑ องค์ความรู้ต่อ ๑ ประเด็นยุทธศาสตร์ สาหรับจัดทาแผนการจัดการความรู้
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยใช้ข้อมูล ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่
๑) แผนปฏิบัติราชการรายปี (พ.ศ. ๒๕๖๕) ของสานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
๒) ตัวชี้วัดสานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติราชการ
๓) ผลสารวจความต้องการทีจ่ ะให้ สป.มท. สนับสนุนองค์ความรู้เพื่อการปฏิบัติงาน
ตามประเด็นยุทธศาสตร์ของสานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
๔) รายงานป้อนกลับ (Feedback Report) (เอกสาร ๒)
/โดยในเบื้องต้น...

๖
โดยในเบื้องต้นฝ่ายเลขานุการฯ ได้ประสานขอคาแนะนา ข้อเสนอแนะกับหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องและได้จัดทาร่างการกาหนดองค์ความรู้ที่จาเป็นต่อการขับเคลื่อนประเด็นยุ ทธศาสตร์เพื่อจัดทา
แผนการจัดการความรู้ สานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ประกอบการพิจารณา
ของคณะทางานฯ ดังนี้
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑ : การบูรณาการและแปลงนโยบาย/ยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติ
ในระดับพื้นที่
องค์ความรู้ที่จาเป็น : การขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาความยากจน
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สนผ. สป.
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒ : การส่งเสริม สนับสนุนการบริหารงานจังหวัด/กลุ่มจังหวัด
แบบบูรณาการ
องค์ค วามรู้ที่จาเป็น : การพัฒ นารูป แบบการเพิ่ม ประสิท ธิภ าพการบริห าร
ราชการในจังหวัดที่มี ผลสัมฤทธิ์สูง
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กพร.สป. และ สบจ.สป.
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓ : การบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพภายใต้หลักธรรมาภิบาล
องค์ความรู้ที่จาเป็น : การพัฒนาประสิทธิภาพการดาเนินงานของศูนย์ดารงธรรมจังหวัด
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สตร.สป.
จึงเรียนที่ประชุมเพื่อโปรดพิจารณา
มติที่ประชุม
ที่ประชุม

............................................................................................................................. ...................
................................................................................................................................................
๔.๒ ปฏิทินการดาเนินงานของคณะทางานฯ
เพื่อให้ คณะทางานบริหารจัดการความรู้ รับทราบและปฏิบัติให้ เป็นไปตามแผน
การดาเนินงาน จึงได้จัดทาปฏิทินแผนการดาเนินงานโดยมีห้วงเวลาและหน่วยรับผิดชอบ (เอกสาร ๓)
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อโปรดพิจารณา
มติที่ประชุม
มติที่ประชุม

............................................................................................................................. ...................
................................................................................................................................................

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)
................................................................................................................................................
............................................................................................................................. ...................
................................................................................................................................................
............................................................................................................................. ...................
---------------------------------กลุ่มงานพัฒนาและบริหารจัดการความรู้ สถาบันดารงราชานุภาพ สป. โทร ๕๐๗๗๙

