
 

สรุปการจัดกิจกรรมตามตัวช้ีวัดท่ี 6 

ระดับความสําเร็จในการพัฒนาปรับปรุงสารสนเทศและการจัดการความรู 

ครั้งท่ี1 ข้ันตอนการทบทวน/วิเคราะหขอมูล 

วันอังคารท่ี 13 มกราคม 2558 ณ หอง MOC 

 

ผูเขารวมกิจกรรม 

ขาราชการ เจาหนาท่ี สํานักงานรัฐมนรี ศธ. จํานวน 35 คน 

วัตถุประสงคการจัดกจิกรรม 

1. เพ่ือสรางความเขาใจ ชี้แจงแนวทางการดําเนินงานตามตัวชี้วัดท่ี 6 ระดับความสําเร็จในการ

พัฒนาปรับปรุงสารสนเทศและการจัดการความรู 

2. เพ่ือขอความรวมมือในการดําเนินงานในดานขอมูล และการมีสวนรวมในการจัดกิจกรรม 

สรุปเนื้อหาสาระการจัดกิจกรรม 

 

นําเสนอภาพรวม กรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ

ระดับสํานัก ประจําป 2558 

การประเมินประสิทธิผล   รอยละ 35 

ตัวช้ีวัดท่ี 1 ความสําเร็จในการบรรลุเปาหมายตามนโยบายสําคัญ/บทบาทภาครัฐ/แผนปฏิบัติราชการ 

  1.1 ระดับความสําเร็จในการจัดประชุมผูบริหารองคกรหลัก   (10) 

         (กําพล/วันจันทร) 

  1.2 ระดับความสําเร็จของการเผยแพรขาวนโยบายภารกิจ 

            ของรัฐมนตรีทางเว็ปไซต สร.ศธ.      (10) 

       (บัลลังก/นวรัตน)    

  1.3 ระดับความสําเร็จในการประสานงานเพ่ือใหรัฐมนตรี 

                  เสนอ/ชี้แจงรางพระราชบัญญัติในข้ันตอนนิติบัญญัติ   (10) 

         (ดวงรัตน/ประภัสสร)       

  1.4 รอยละเฉลี่ยความพึงพอใจของคณะทํางานรัฐมนตรีท่ีมี 

         ตอการดําเนินงานสวนลวงหนาในภารกิจของรัฐมนตรี   (5) 

         (ญาณทัธ/เอมอร) 
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การประเมินประสิทธิภาพ  รอยละ 20 

      ตัวช้ีวัดท่ี 2 รอยละเฉล่ียถวงน้ําหนักผลสัมฤทธิ์การสนับสนุนการดําเนนิงานมิติภายใน 

     ตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของ สป.  

  2.1 รอยละความสําเร็จของการเบิกจายงบประมาณรายจายภาพรวม  (5) 

  2.2 ระดับความสําเร็จของการดําเนินงานตามมาตรการประหยัดพลังงาน 

           ของสวนราชการ       (3) 

  2.3 การพัฒนาสมรรถนะองคการ    

   2.3.1 ระดับความสําเร็จของการจัดทํารายงานลักษณะสําคัญ 

                 ขององคการ      (5) 

   2.3.2 ระดับความสําเร็จของการพัฒนาองคการ   (7) 

        (ญาณทัช/จงดี ,วีระวัลย ,ชาญชัย ,ธิติกาญจน) 

การพัฒนาองคการ   รอยละ 45 

      ตัวช้ีวัดท่ี 3 ระดับความสําเร็จในการสนับสนุนการนําองคกรของ สป.  

  3.1 ระดับความสําเร็จในการสนับสนุนการกําหนดทิศทางขององคการ  (1) 

  3.4 ระดับความสําเร็จในการดําเนินการจัดการผลกระทบทางลบท่ีเกิด 

           ข้ึนตอสังคม        (1) 

  3.5 ระดับความสําเร็จในการสนับสนุนและเสริมสรางความเขมแข็ง  

         ใหแกชุมชนท่ีสําคัญตอสวนราชการ     (1) 

  3.6 การทบทวน/ปรับปรุงลักษณะสําคัญขององคการ   (1) 

        (ดวงรัตน/ธิติกาญจน) 

       ตัวช้ีวัดท่ี 4 ระดับความสําเร็จในการสนับสนุนการวางแผนเชิงยุทธศาสตรของ สป. (4) 

        (กําพล/ชาญชัย) 

  ตัวช้ีวัดท่ี 5 ระดับความสําเร็จในการจัดการความสัมพันธกับผูรับบริการและ 

               ผูมีสวนไดสวนเสีย       (4) 

        (วิริยา/ชาญชัย) 

 ตัวช้ีวัดท่ี 6 ระดับความสําเร็จในการพัฒนาปรับปรุงสารสนเทศและการจัดการความรู 

  6.1 ระดับความสําเร็จในการพัฒนาปรับปรุงสารสนเทศ   (4) 

  6.2 ระดับความสําเร็จในการจัดการความรู      

   6.2.1 ระดับความสําเร็จในการจัดการความรู ประจําป 2558 (2) 

   6.2.2 รอยละเฉลี่ยถวงน้ําหนักความสําเร็จตามผลสัมฤทธิ์ของ 

               การดําเนินการตามแผนการจัดการความรู ป 2557  (2) 

        (ศิริรัตน/นรินทร) 
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      ตัวช้ีวัดท่ี 7 ระดับความสําเร็จในการพัฒนาบุคลากร     (5) 

       (แจมจิตต/ธิติกาญจน) 

     ตัวช้ีวัดท่ี 8 ระดับความสําเร็จในการพัฒนาการจัดการกระบวนการ    

  8.1 ระดับความสําเร็จในการจัดการกระบวนการหลัก    (7) 

  8.2 ระดับความสําเร็จในการจัดการกระบวนการสนับสนุน    (3) 

  8.3 ระดับความสําเร็จในการดําเนินงานของกระบวนการหลัก   (5) 

       (นงศิลินี/ดรุณี) 

      ตัวช้ีวัดท่ี 9 ระดับความสําเร็จของการนําคานิยมองคการ (TEAM WINS) 

                ไปผลักดันการดําเนินงานของสํานัก      (5) 

       (กําพล/แจมจิตต) 

 สร.ศธ. ไดมีคําสั่งท่ี 41/2557 เรื่องแตงตั้งคณะทํางานดําเนินงานตามคํารับรองการปฏิบัติ

ราชการของสํานักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ ลงวันท่ี 17 ธันวาคม 2557 จากคําสั่ง มีผูเก่ียวของ 

3 กลุม มีอํานาจหนาท่ีดําเนินการตามคํารับรองฯ ดังนี้ 

1. ผูบริหาร/ผูเช่ียวชาญ ทําหนาท่ีกํากับ ดูแล ผลักดัน สนับสนุนใหเกิดการขับเคลื่อนการ

ดําเนินงานอยางเปนระบบ ทันเวลา เกิดผลตอการพัฒนาการทํางานของบุคลากรและ

องคการ 

2. ผูรับผิดชอบรายตัวช้ีวัด ทําหนาท่ีจัดทําปฏิทินการปฏิบัติงาน จัดกิจกรรม/ดําเนินการตาม

รายละเอียดของตัวชี้วัดเขารวมกิจกรรมกับเจาภาพตัวชี้วัด จัดทําขอมูล และรายงาน 

3. เจาของงานคํารับรองฯ ทําหนาท่ีจัดทําปฏิทินกํากับการดําเนินงานในภาพรวมทุกตัวชี้วัด 

ประสานงานและอํานวยความสะดวกในการดําเนินการรายตัวชี้วัด สนับสนุนการดําเนินงาน

ตางๆ แบบฟอรม ,ประสาน ก.พ.ร. ฯลฯ 
 

การทบทวนพัฒนาปรับปรุงสารสนเทศ สร.ศธ. 

 สํานักงานรัฐมนตรี ศธ. ไดดําเนินการจัดทําฐานขอมูลแลว ดังนี้ 

 ฐานขอมูลท่ีดําเนินการแลวในป 2556 (กระบวนการหลัก/ยุทธศาสตร) 

• กระบวนการสนับสนุนภารกิจของรัฐมนตรีในการประชุมคณะรัฐมนตรี 

• กระบวนการผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการระดับสํานัก 

• การจัดการความรู 

ฐานขอมูลท่ีดําเนินการแลวในป 2557 (กระบวนการหลัก/ยุทธศาสตร) 

• การสนับสนุนภารกิจของรัฐมนตรีในการประชุมคณะรัฐมนตรี (กระบวนการหลัก) 

• การประสานงานการตอบกระทู ชี้แจงญัตติ และราง พ.ร.บ. (กระบวนการหลัก) 

• การรับเรื่องรองทุกข รองเรียน รองขอความชวยเหลือตอรัฐมนตรี (กระบวนการหลัก) 
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• การจัดการความรู  

• ผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการระดับสํานัก  

 

   ฐานขอมูลท่ีดําเนินการแลวยังไมเปนหมวดหมู ไมครบถวน ไมทันสมัย และใน

กระบวนการหลัก “การประสานงานและติดตามการดําเนินการตามนโยบายของรัฐมนตรี” ยังไมได

ดําเนินการ 

ฐานขอมูลที่จะดําเนินการในป 2558 

1. ปรับปรุงฐานขอมูล/ฐานขอมูลท่ีดําเนินการใน ป 2557 อยางนอย จํานวน 1 ฐานขอมูล 
1.1 กระบวนการสนับสนุนภารกิจของรัฐมนตรีในการประชุมคณะรัฐมนตรี 

1.2 กระบวนการประสานงานการตอบกระทู ชี้แจงญัตติ และราง พ.ร.บ. 

1.3 กระบวนการรับเรื่องราวรองทุกข รองเรียน รองขอความชวยเหลือตอรัฐมนตรี 

1.4 กระบวนการ ผลการประเมินผล ผลปฏิบัติราชการระดับสํานัก 

1.5 การจัดการความรู 

2. จัดทําฐานขอมูล/ฐานขอมูลใหม ท่ีสนับสนุนการดําเนินงานตามยุทธศาสตร/กระบวนการหลัก 

อยางนอย 2 ฐานขอมูล 
2.1 การประสานงานและติดตามผลการดําเนินงานตามนโยบายของรัฐมนตรี (ไมซํ้าป 57) 

2.2 ...... 
 

การทบทวนการจัดการความรู สร.ศธ. 

 สํานักงานรัฐมนตรี ศธ. ไดดําเนินการจัดการความรูในองคความรูตางๆแลว ดังนี้ 

ป 2554 การจัดทําบันทึกสรุปเรื่องเสนอรัฐมนตรี 

      ป 2555 การจัดทําบันทึกสรุปเรื่อง 

       ป 2556 เทคนิคการจัดทําบันทึกสรุปเรื่อง/เทคนิคการประสานงานในภารกิจของรัฐมนตรี 

       ป 2557 เทคนิคการคิดวิเคราะห/เทคนิควิธีการติดตามเรื่องท่ีมีคําสั่งการแลว 

 

องคความรูทีจ่ะดําเนินการจัดการความรูในป 2558 

1. องคความรู “เทคนิคการประสานงานในภารกิจของรัฐมนตรี” 

2. องคความรู “เทคนิคการส่ือสารเพ่ือการทํางาน” 

 

ขอสังเกต 
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อาหารสมองจากกิจกรรม คร้ังที่ 1 

1. องคการที่มีชีวิต (Organic Organization/Living Organization) 

องคการท่ีมีชีวิต หมายถึง องคการท่ีมีการปรับ เปลี่ยน และคนในองคการปรับตัวไดดี เปน

องคการท่ีมีประสิทธิภาพ กาวสูเปาหมายอยางงดงาม 

ลักษณะขององคการท่ีมีชีวิต 

- ยอมรับความเปลี่ยนแปลง 

- เปดโลก เปดกะลา เปดวิสัยทัศน 

- ไมมีอัตตา ไมบาอํานาจ ไมบาพลัง 

  

2. แผนภาพใน 1 วันคุณทํางานกี่ช่ัวโมง  

• ชวนพูดคุย  ในชีวิตประจําวัน ทํางานวันละ 8 ชั่วโมง 

เราไดใชเวลาเพ่ือการทํางานใหบรรลุเปาหมายขององคการ

อยางไร 

• ตัวเลขชวนคิด 

- ในแตละวันทํางาน 08.30 – 16.30 น. 

จํานวน 8 ชั่วโมง เชา 3 ชัว่โมงครึ่ง พักรับประทานอาหาร

กลางวัน 1 ชั่วโมง บาย 3 ชั่วโมงครึ่ง 

- ในแตละเดือนมีวันทํางานประมาณ 20 วันๆ ละ 

8 ชั่วโมง เฉลี่ย จํานวนชั่วโมงทํางาน 20 วัน x 8 ชั่วโมง รวม

ชั่วโมงทํางานเดือนละ 160 ชั่วโมง 

• ในแตละเดือน แตละคนมีรายได และเฉลี่ยคาตอบแทนรายชั่วโมง ดังนี้ 

รายได 15,000 บาท/160 ชั่วโมง เฉลี่ยคาตอบชั่วโมงละ  93.75    บาท 

รายได 20,000 บาท/160 ชั่วโมง เฉลี่ยคาตอบชั่วโมงละ  125    บาท 

รายได 30,000 บาท/160 ชั่วโมง เฉลี่ยคาตอบชั่วโมงละ  187.50 บาท 

รายได 40,000 บาท/160 ชัว่โมง เฉลี่ยคาตอบชั่วโมงละ  250    บาท 

รายได 50,000 บาท/160 ชั่วโมง เฉลี่ยคาตอบชั่วโมงละ  312.50 บาท 

• จากตัวเลขชวนคิด กับแผนภาพใน 1 วันคุณทํางานก่ีชั่วโมง 

สรุปวา ราชการมีคาตอบแทนการทํางานทุกชั่วโมง ทุกนาที เราทํางานใหราชการไดทุกนาที 

ทุกชั่วโมง คุมกับเวลาท่ีลวงเลยไปแลวหรือยัง 

 

 
นายวีระ  ดานพณิชยสกุล  บันทึก/พิมพ 

นางสาวศิริรัตน  ทิวะศิริ สรุป/รายงาน 


