รายงานการประชุมคณะกรรมการจัดทําแผนการจัดการความรู้ฯ
ครั้งที่ 2/2554
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 17 มีนาคม 2554
ณ ห้องประชุม 401 ชั้น 4 สํานักงานสถิติแห่งชาติ
ผู้มาประชุม
1. นายวิลาส สุวี
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

นางสาวรวมพร ศิริรัตน์ตระกูล
นายบรรพต ตีเมืองสอง
นางสาวกุลลักษณ์ เลิศภัทรพงศ์
นายอุดม ภิญโญ
นางสาวสุปราณี นนทวรรธนะ
นายอานนท์ จันทวิช
นายธเนศ รุ่งโรจน์ชัยพร
นางอุษณี ไชยานนท์
นางปรียา มิตรานนท์
นางสาววันเพ็ญ พูลวงษ์
นายพินิจ กัลยาณมณีกร
นางสาวชลาลิน มากทองดี
นางกาญจนา กระจ่างมล
นายพงษ์เทพ ศรีสดฤกษ์
นางบุษยา สุพร
นางสาวภิรมย์ ลักษณะ

ผู้ไม่มาประชุม
1. นางสาวมาลี วงศาโรจน์
2. นางสาวรัจนา เนตรแสงทิพย์
3. นางปิยมาศ บุญสพ

รองผู้อํานวยการสํานักงานสถิติแห่งชาติ
ผู้บริหารสูงสุดด้านการจัดการความรู้ (CKO)
แทนผู้อํานวยการศูนย์สารสนเทศยุทธศาสตร์ภาครัฐ
แทนผู้อํานวยการสํานักนโยบายและวิชาการสถิติ
แทนผู้อํานวยการสํานักสถิติพยากรณ์
ผู้อํานวยการสํานักบริหารกลาง
แทนผู้อํานวยการสํานักบริหารจัดเก็บข้อมูลสถิติ
แทนผู้อํานวยการสํานักสถิติเศรษฐกิจและสังคม
แทนผู้อํานวยการสํานักสถิติสาธารณมติ
ผู้อํานวยการสํานักบริหารจัดการระบบสถิติ
ผู้อํานวยการสํานักพัฒนาบุคลากรและประสานสถิติ
สถิติจังหวัดนครราชสีมา
สถิติจังหวัดอ่างทอง
ผู้อํานวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน
ผู้อํานวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหารจัดการสารสนเทศฯ
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ผู้อํานวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ผู้อํานวยการสํานักสถิติสังคม
ผู้อํานวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
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ผู้เข้าร่วมประชุม
1. นางสาวสุวิมล คงเศรษฐกุล
2. นางสาวดวงสมร วัฒนศฤงคาร
3. นางสาวกาญจนา ภู่มาลี

สํานักพัฒนาบุคลากรและประสานสถิติ
สํานักพัฒนาบุคลากรและประสานสถิติ
สํานักบริหารจัดการระบบสถิติ

เริ่มประชุมเวลา 09.45 น.
วาระที่ 1 : เรือ่ งที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
ประธานฯ (ท่านรองฯ วิลาส สุวี) ได้กล่าวเปิดการประชุมคณะกรรมการจัดทําแผนการจัดการความรู้ฯ
ครั้งที่ 2/2554 และแจ้งในทีป่ ระชุมทราบว่า ตามที่ได้มีการคัดเลือกองค์ความรู้จํานวน 3 องค์ความรูไ้ ว้แล้วใน
การประชุม ครั้งที่ 1/ 2554 ดังนั้นการประชุมครั้งนี้จะเป็นการพิจารณาแผนการจัดการความรู้และนําแผน
ไปปฏิบัติ ประจําปี 2554 ทั้ง 3 องค์ความรู้
มติที่ประชุม รับทราบ
วาระที่ 2 : เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 1/2554
มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุม
วาระที่ 3 : เรื่องรายงานความก้าวหน้า
3.1 รายงานหัวข้อความรู้ที่ได้ดําเนินการจัดการความรู้
เลขานุการฯ (นางกาญจนา กระจ่างมล) ได้นําเสนอรายงานหัวข้อความรู้ของ สสช. ที่ได้ดําเนินการ
แล้วตั้งแต่ ปีงบประมาณ 2550 จนถึงปีงบประมาณ 2554
3.2 การนําประวัติความเป็นมาของสํานักงานฯ เผยแพร่บนเว็บไซต์ การจัดการความรู้
เลขานุการฯ ได้นําเสนอประวัติความเป็นมาของสํานักงานสถิติบนเว็บไซต์ การจัดการความรู้ เมนู
แหล่งความรู้ทจี่ ําเป็นในการเผยแพร่ข้อมูลสถิติ
ประธานฯ สรุปจากการเสนอความเห็นของคณะกรรมการฯ เกี่ยวกับประเด็นดังกล่าวว่า หากเป็น
ข้อมูลที่เกี่ยวกับภาระกิจหลักขององค์กร หรือประวัติความเป็นมาของ สสช. ให้นําเสนอบนเว็บหลัก ทั้งนี้เพื่อ
ไม่ให้เป็นการซ้าํ ซ้อนในการเผยแพร่ข้อมูล ดังนั้นในเว็บไซต์ การจัดการความรู้ ควรจัดเก็บเฉพาะกิจกรรมที่
เป็นองค์ความรู้
ประธานฯ หารือที่ประชุม จากข้อสังเกตุของ ผอ.กลุ่มภูมสิ ารสนเทศสถิติ เกี่ยวกับหลักเกณฑ์ ของ
องค์ประกอบในการจัดการองค์ความรู้ว่าควรจะประกอบด้วยประเด็นดังนี้
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- ความเป็นมา(Introduction)
- หลักการ ทฤษฎี ของความรู้
- การประยุกต์ใช้
คณะกรรมการฯ เห็นด้วยกับข้อหารือดังกล่าว และประธานฯ ขอให้ฝ่ายเลขาฯ พิจารณาโครงสร้าง
และเนื้อหาของ เว็บไซต์ โดยให้สรุปหลักเกณฑ์ของรูปแบบที่เหมาะสม ในการนําเสนอข้อมูลบนเว็บไซต์ การ
จัดการความรู้
3.3 แผนการดําเนินการจัดทําแผนการจัดการความรู้และนําแผนไปปฏิบัติตามเกณฑ์คุณภาพการ
บริหารจัดการภาครัฐ หมวด 4 การวัดวิเคราะห์และการจัดการความรู้ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2554
เลขานุการฯ ได้นําเสนอแผนการดําเนินการจัดทําแผนการจัดการความรู้ฯ ที่ได้แก้ไขตามมติที่ประชุม
คณะกรรมฯ ในการประชุมครั้งที่ 1/2554
ผอ.กลุ่มบริการและเผยแพร่ข้อมูล ได้เสนอให้พิจารณาแก้ไข ผู้รับผิดชอบ ในกิจกรรมที่ 2 แต่งตั้ง
คณะกรรมการ ของแผนการดําเนินการจัดทําแผนการจัดการความรู้ฯ จาก CKO เป็น CEO (ผู้บริหารสูงสุด
ของส่วนราชการ)
ผอ.สํานักพัฒนาบุคลากรฯ ได้ตั้งข้อสังเกตเกี่ยวกับคาบเวลา ของกิจกรรมที่ 2 แต่งตั้งคณะกรรมการ
ของแผนการดําเนินการจัดทําแผนการจัดการความรู้ฯ ว่าไม่สอดคล้องกับคําสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการฯ ที่สั่ง ณ
วันที่ 31 มกราคม 2554 เลขานุการฯ (นางกาญจนา กระจ่างมล) ได้ชี้แจงว่า คาบเวลาที่ปฏิบัติจริงในแต่ละ
กิจกรรมอาจจะไม่ตรงกับคาบเวลาที่กําหนดในแผนก็ได้ และประธานฯ ได้กล่าวสรุปว่า ให้ฝ่ายเลขาฯ แก้ไข
แผนฯ ในกิจกรรมที่ 2 เพื่อให้สอด คล้องกับคําสั่งแต่งตั้งดังกล่าว (เอกสารแนบหมายเลข 1)
มติที่ประชุม รับทราบ
วาระที่ 4 : เรื่องเพื่อพิจารณา
4.1 แผนการจัดการความรู้และนําแผนไปปฏิบัติ ตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ หมวด
4 การวัดวิเคราะห์และการจัดการความรู้ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2554
เลขานุการฯ ได้นําเสนอแผนการจัดการความรู้ฯ ทั้ง 3 องค์ความรู้ ซึ่งในแต่ละแผนการจัดการ
ความรู้ (KM Action Plan) ประกอบด้วย กิจกรรมย่อย 8 กิจกรรม คณะกรรมการฯ ร่วมพิจารณาและมีมติ
ให้มีการปรับแก้ในบางกิจกรรมเพื่อให้เกิดความชัดเจนยิ่งขึ้น (เอกสารแนบหมายเลข 2)
4.2 การนํา เว็บไซต์ การจัดการความรู้ออกเผยแพร่ทางอินเตอร์เน็ต
ประธานฯ ให้ฝ่ายเลขาฯ นําวาระที่ 4.2 ไปเสนอเป็นเรื่องเพื่อพิจารณาในการประชุมครั้งที่ 3/2554
ในเดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2554
มติที่ประชุม รับทราบ
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