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การบ่งชี้ความรู้ (Knowledge Identification)

¡ÒÃº‹§ªÕé¤ÇÒÁÃÙŒ (Knowledge Identification)
การบงชี้ความรู เพื่อคัดเลือกองคความรู สําหรับดําเนินการจัดการความรู (Knowledge
Management) ของสํานักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ ในปงบประมาณ พ.ศ. 2554 ไดดาํ เนินการ
ในการประชุมสํานักงานรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2554 ณ หองประชุมปฏิบัติการกระทรวงศึกษาธิการ
โดยไดบรรจุเรื่องดังกลาวในระเบียบวาระการประชุม วาระที่ 2.3 เรื่องพิจารณาทบทวนการกําหนดองค
ความรู สําหรับจัดทําแผนการจัดการความรู ในปงบประมาณ พ.ศ.2554 โดยมุงเนนการคัดเลือกองค ความรูที่บุคลากรสวนใหญของสํานักงานมีความสนใจ และมีสวนเกี่ยวของในการปฏิบัติงานที่ตองใชองคความรู
ดังกลาวในการปฏิบตั ริ าชการประจําของสวนราชการ เพือ่ ใหการดําเนินการจัดการความรูไ ดรบั ความรวมมือ
จากบุคลาการ และสามารถดําเนินการไดตามเปาหมาย กลาวคือ มีผูเขารวมกิจกรรมไมนอยกวา รอยละ
90 ของบุคลากรทั้งหมด
การดําเนินการคัดเลือกองคความรูของสํานักงานรัฐมนตรี ในปงบประมาณ พ.ศ.2554
ไดดําเนินการกอนที่จะจัดทําแผนการจัดการความรู ทั้งนี้ดวยเหตุผลสําคัญคือ จํานวนบุคลากรในสํานักงาน
รัฐมนตรีฯ มีจํานวนไมมากนัก ดังนั้น การดําเนินการคัดเลือกองคความรู จึงไดกําหนดใหบุคลากรทุกคน
ไดมีสวนรวมในการพิจารณาคัดเลือก เพือ่ ใหการนําไปสูก ารปฏิบตั ติ ามกระบวนการจัดการความรูโดยเฉพาะ

ในกิจกรรมการแลกเปลี่ยนความรูดําเนินการไปดวยความรวมใจกัน ซึ่งจะสงผลใหบุคลากรของสํานักงาน
รัฐมนตรีมีความเขาใจวัตถุประสงค และเขารวมกิจกรรมตามแผนการจัดการความรู ใหบรรลุผลสําเร็จ
ตามเปาหมายทีก่ าํ หนดไวได
¼Å¡ÒÃ¾Ô¨ÒÃ³Ò¢Í§·Õè»ÃÐªØÁ ไดตกลงคัดเลือกองคความรูที่สนับสนุนยุทธศาสตรที่ 2
พัฒนาระบบการ ใหบริการที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งมีเปาประสงคเพื่อใหผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสียไดรับ
บริการทีด่ ตี ามหลักธรรมาภิบาล จึงไดเลือกองคความรูเรื่อง “¡ÒÃ¨Ñ´·íÒºÑ¹·Ö¡ÊÃØ»àÃ×èÍ§àÊ¹ÍÃÑ°Á¹µÃÕ”
โดยมีเหตุผลในการพิจารณาเลือกองคความรูดังกลาว ดังนี้
1. เปนองคความรูที่สอดคลองกับยุทธศาสตร
2. เพื่อเสริมสรางใหบุคลากรมีขีดความสามารถในการปฏิบัติภารกิจหลักในการกลั่นกรอง
เรื่องไดอยางมีประสิทธิภาพ
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ยุทธศาสตรที่

เปาประสงค

1. สนับสนุนและ
พัฒนาเครือขาย
การประสานงาน

สร. มีเครือขายการ
ประสานงานทีเ่ อือ้
ประโยชนตอ การ
ปฏิบัติงาน

2. พัฒนาระบบการ
ใหบริการที่มี
ประสิทธิภาพ

ผูรับบริการและผูมี
สวนไดสวนเสียไดรับ
บริการที่ดีตามหลัก
ธรรมาภิบาล

ภารกิจหลัก
(กลยุทธ/โครงการ/
กระบวนการ)
- งานประสานการ
เมือง
- โครงการเสริม
ศักยภาพและ
พัฒนาเครือขาย
งานการเมือง

- งานสารบรรณ
- งานประสาน
การเสนอเรือ่ ง
ตอ ครม.
- งานรับเรือ่ งราว
รองทุกข
- กิจกรรม
ประชาสัมพันธ
องคกรเพื่อสราง
ความเขาใจและ
ความพึงพอใจ
แกผูรับบริการ

องคความรู
องคความรูที่เลือก
ที่จําเปนในการ ไปจัดทําแผนการ
เหตุผลที่เลือก
ดําเนินงาน
จัดการความรู
1 การประสานงาน
ดานการเมือง
2 การประสาน
การประชุมของ
รัฐสภา
3 การดําเนินงาน
เรื่องกระทูถาม
4 การเสนอ
พระราชบัญญัติ
5 การจัดทําคํา
ชี้แจงขอหารือ
ของ ส.ส.
ฯลฯ
1 การจัดทํา
1 การจัดทํา
1. เปนองคความรู
บันทึกสรุปเรื่อง
บันทึกสรุปเรื่อง
ที่สอดคลองกับ
เสนอรัฐมนตรี
เสนอรัฐมนตรี
ยุทธศาสตร
2 การใหบริการที่ดี
2. เพื่อเสริมสรางให
3 การเสนอเรือ่ ง
บุคลากรมีขีดความ
ตอ ครม.
สามารถในการปฏิบตั ิ
4 การรับเรื่องราว
ภารกิจหลักในการ
รองทุกข
กลั่นกรองเรื่องได
อยางมีประสิทธิภาพ

ตัวชี้วัดเพื่อวัดผล
การจัดการความรู

วิธีการสราง/
แสวงหาความรู

-

-

1. รอยละของ
ผูเขารวมกิจกรรม
การจัดการความรู

1. ชีแ้ จงแนวทาง
ในการสราง
และแสวงหา
ความรู
2. ศึกษา รวบรวม
เอกสารที่
เกี่ยวของ

ผูรับผิดชอบ
ใหขอมูล/
ดําเนินการ
-

คณะทํางานจัดการ
ความรูของ
สํานักงานรัฐมนตรี

3

ยุทธศาสตรที่
3. พัฒนาระบบ
บริหารจัดการทีมี่
ประสิทธิภาพตาม
หลักธรรมภิบาล

ภารกิจหลัก
องคความรู
องคความรูที่เลือก
เปาประสงค
(กลยุทธ/โครงการ/ ที่จําเปนในการ ไปจัดทําแผนการ
กระบวนการ)
ดําเนินงาน
จัดการความรู
- สร. มีการบริหาร
- โครงการพัฒนา 1 การควบคุมการ
เบิกจายวัสดุ
ประสิทธิภาพ
จัดการตามเกณฑ
สํานักงาน
คุณภาพการบริหาร การบริหารจัดการ
สํานักงานรัฐมนตรี 2 เทคนิคการ
จัดการภาครัฐ
กลั่นกรองเรื่อง
- สร. เปนองคกรที่มี
เสนอรัฐมนตรี
วัฒนธรรมแหงการ
3 การจัดทํา
เรียนรู
กระบวนการงาน
4 คุณภาพการ
บริหารจัดการ
ภาครัฐ (PMQA)

เหตุผลที่เลือก

ตัวชี้วัดเพื่อวัดผล
การจัดการความรู

วิธีการสราง/
แสวงหาความรู

ผูรับผิดชอบ
ใหขอมูล/
ดําเนินการ

ฯลฯ

รวมวิเคราะห ทบทวน โดย : บุคลากรสํานักงานรัฐมนตรี
ในการประชุมสํานักงานรัฐมนตรี
เมือ่ วันที่ 14 มีนาคม 2554
ณ หองประชุมปฏิบตั กิ าร ศธ.

ผูเห็นชอบ : นางสาวนงศิลนิ ี โมสิกะ นักวิเคราะหนโยบายและแผนเชีย่ วชาญ
ผูบ ริหารสูงสุดดานการจัดการความรู (CKO)
สํานักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ

