แผนการจัดการความรู้ สานักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔
แบบฟอร์ม ๑ การจาแนกองค์ความรู้ที่จาเป็นต่อการผลักดันตามประเด็นยุทธศาสตร์ของส่วนราชการ
ชื่อส่วนราชการ : สำนักงำนรัฐมนตรี กระทรวงศึกษำธิกำร
หน้ำที่ : ๑
เป้ำประสงค์
องค์ควำมรู้ที่จำเป็นต่อกำรปฏิบัติรำชกำร
ประเด็นยุทธศำสตร์
ตัวชี้วัด (KPI) ตำมคำรับรอง เป้ำหมำยของตัวชี้วัด
(Objective)
ตำมประเด็นยุทธศำสตร์
๒. พัฒนำระบบกำรให้บริกำรที่มี
ผู้รับบริกำรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ร้อยละของควำมสำเร็จในกำร
ร้อยละ ๙๕
กำรจัดทำบันทึกสรุปเรื่องเสนอรัฐมนตรี
ประสิทธิภำพ
ได้รับบริกำรที่ดีตำมหลักธรรมำภิบำล กลั่นกรองเรื่องเสนอรัฐมนตรี
องค์ควำมรู้ที่จำเป็นต่อกำรปฏิบัติรำชกำรตำมประเด็นยุทธศำสตร์ที่เลือกมำทำแผนกำรจัดกำรควำมรู้ คือ
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ : ๒ พัฒนำระบบกำรให้บริกำรที่มีประสิทธิภำพ
องค์ความรู้ที่จาเป็น : กำรจัดทำบันทึกสรุปเรื่องเสนอรัฐมนตรี
เหตุผลที่เลือกองค์ความรู้ : ๑. เป็นองค์ควำมรู้ที่สอดคล้องกับยุทธศำสตร์
๒. เพื่อเสริมสร้ำงให้บุคลำกรมีขีดควำมสำมำรถในกำรปฏิบัติภำรกิจหลักในกำรกลั่นกรองเรื่องได้อย่ำงมี
แผนกำรจัดกำรควำมรู้
ประสิทธิภำพ
แผนที่ ๑
ผลสัมฤทธิ์ขององค์ควำมรู้ที่จำเป็น : กำรจัดทำบันทึกสรุปเรื่องเสนอรัฐมนตรีมีประสิทธิภำพ
ตัวชี้วัด : ร้อยละของผู้เข้ำร่วมกิจกรรมกำรจัดกำรควำมรู้ มีควำมเข้ำใจวิธีกำรจัดทำบันทึกสรุปเรื่องเสนอรัฐมนตรีที่มีประสิทธิภำพ
ตัวชี้วัดตำมคำรับรองและเป้ำหมำยที่เลือกใช้วัดกำรทำ KM : ๒.๒ ร้อยละของควำมสำเร็จในกำรกลั่นกรองเรื่องเสนอรัฐมนตรี

ผู้ทบทวน :

นำงสำวนงศิลินี โมสิกะ
นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนเชี่ยวชำญ
สำนักงำนรัฐมนตรี
ผู้บริหำรสูงสุดด้ำนกำรจัดกำรควำมรู้ (CKO)

ผู้อนุมัติ :

นำยวีระชัย ถำวรทนต์
เลขำนุกำรรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงศึกษำธิกำร
ผู้บริหำรสูงสุดของหน่วยงำน (CEO)

แผนการจัดการความรู้ สานักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔
แบบฟอร์ม ๒ แผนการจัดการความรู้ (KM Action Plan)
ชื่อส่วนราชการ : สำนักงำนรัฐมนตรี กระทรวงศึกษำธิกำร
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ : ๒ พัฒนำระบบกำรให้บริกำรที่มีประสิทธิภำพ
องค์ความรู้ที่จาเป็น (K) : กำรจัดทำบันทึกสรุปเรื่องเสนอรัฐมนตรี
ตัวชี้วัด (KPI) ตามคารับรอง : ๒.๒ ร้อยละของควำมสำเร็จในกำรกลั่นกรองเรื่องเสนอรัฐมนตรี
เป้าหมายของตัวชี้วัดตามคารับรอง : ร้อยละ ๙๕
ลาดับ
กิจกรรมการจัดการความรู้
๑. การบ่งชี้ความรู้
 จัดประชุมสำนักงำน ร่วมกัน
พิจำรณำบ่งชี้ควำมรู้

๒.

๓.

 ตั้งคณะทำงำนดำเนินกำรจัดกำร
ควำมรู้
การสร้างและแสวงหาความรู้
 ชี้แจงแนวทำงในกำรสร้ำงและ
แสวงหำควำมรู้ และมอบหมำย
ผู้รับผิดชอบดำเนินกำร
- ศึกษำ รวบรวมเอกสำร
ที่เกี่ยวข้อง
การจัดการความรู้ให้เป็นระบบ
 จัดระบบฐานข้อมูลความรู้

หน้ำที่ : ๒

ระยะเวลา

ตัวชี้วัด

เป้าหมาย

กลุ่มเป้าหมาย

ผู้รับผิดชอบ

มี.ค.๕๔

จำนวนประเด็น
ควำมรู้

๑-๒ ประเด็น

บุคลำกรภำยใน
สำนักงำน ฯ

CKO

มี.ค.๕๔

คณะทำงำน
จัดกำรควำมรู้

๑ คณะ

คณะทำงำน
จัดกำรควำมรู้

CKO

มี.ค.๕๔ – - จำนวนเอกสำร
เม.ย.๕๔
ที่เกี่ยวข้องกับ
องค์ควำมรู้

เม.ย.๕๔

- จำนวนระบบ
ฐำนข้อมูล
ควำมรู้

๓ ชิ้น/ฉบับ

๑ ระบบ

คณะทำงำน คณะทำงำน
จัดกำรควำมรู้ จัดกำรควำมรู้

คณะทำงำน คณะทำงำน
จัดกำรควำมรู้ จัดกำรควำมรู้

เครื่องมือ

สถานะ

หมายเหตุ
KMP1,CMP 1,3
- กำรจัดประชุม ดำเนินกำร ส่งเสริมกำรมีส่วน
๑๔ มี.ค.๕๔ ร่วมของบุคลำกร
ในกำรบ่งชี้ควำมรู้
- คำสั่งแต่งตัง้
อยู่ระหว่ำง
คณะทำงำน
ดำเนินกำร
KMP2,CMP 1,3,4
-รวบรวมเอกสำร อยู่ระหว่ำง
จำกกลุ่มงำน/งำน ดำเนินกำร
/เว็บไซต์ หรือ
จำกหน่วยงำน
ที่เกี่ยวข้องกับ
องค์ควำมรู้
KMP3, CMP 3
-คอมพิวเตอร์
อยู่ระหว่ำง เพิ่มฐำนข้อมูลใน
-ระบบจัดกำร
ดำเนินกำร เว็บไซต์ สร. ใน
ฐำนข้อมูล
เมนูกำรจัดกำร
ควำมรู้

แบบฟอร์ม ๒ แผนการจัดการความรู้ (KM Action Plan)
ชื่อส่วนราชการ : สำนักงำนรัฐมนตรี กระทรวงศึกษำธิกำร
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ : ๒ พัฒนำระบบกำรให้บริกำรที่มีประสิทธิภำพ
องค์ความรู้ที่จาเป็น (K) : กำรจัดทำบันทึกสรุปเรื่องเสนอรัฐมนตรี
ตัวชี้วัด (KPI) ตามคารับรอง : ๒.๒ ร้อยละของควำมสำเร็จในกำรกลั่นกรองเรื่องเสนอรัฐมนตรี
เป้าหมายของตัวชี้วัดตามคารับรอง : ร้อยละ ๙๕
ลาดับ
กิจกรรมการจัดการความรู้
๔. การประมวลผลและกลั่นกรองความรู้
 จัดประชุมหรือสรรหำผู้เชี่ยวชำญ
มำประมวลและกลัน่ กรองควำมรู้

๕.

๖.

๗.

การเข้าถึงความรู้
 จัดให้มีช่องทำงในกำรเข้ำถึง
ควำมรู้ และประชำสัมพันธ์ให้
บุคลำกรทรำบถึงช่องทำงเข้ำถึง
องค์ควำมรู้
การแบ่งปัน แลกเปลี่ยนความรู้
 จัดกำรประชุมเพื่อแลกเปลี่ยน
ควำมรู้
การเรียนรู้
 จัดทาเอกสารคู่มือ / แนวทาง
การปฏิบัติงานที่ดี ที่เป็นผล
มาจากการแลกเปลี่ยนความรู้

หน้ำที่ : ๓

ระยะเวลา

ตัวชี้วัด

เป้าหมาย

กลุ่มเป้าหมาย

ผู้รับผิดชอบ

เครื่องมือ

สถานะ

เม.ย.๕๔

จำนวนครั้งใน
กำรจัดประชุม
กลั่นกรองควำมรู้

๒ ครั้ง

คณะทำงำน
จัดกำรควำมรู้
ร่วมกับ
ผู้เชี่ยวชำญ

คณะทำงำน - กำรจัดประชุม
จัดกำรควำมรู้

อยู่ระหว่ำง
กำรเตรียม
ดำเนินกำร

พ.ค.๕๔

จำนวนช่องทำง
ในกำรประชำสัมพันธ์

๓ ช่องทำง

บุคลำกรใน
สำนักงำนฯ

คณะทำงำน - หนังสือเวียน
จัดกำรควำมรู้ - บอร์ด
- เว็บไซต์

อยู่ระหว่ำง
ดำเนินกำร

หมายเหตุ
KMP4 , CMP 3

KMP6 , CMP 3

KMP6 , CMP 3
พ.ค. –
ก.ค. ๕๔

จำนวนครั้ง
ในกำรจัดประชุม
แลกเปลีย่ นควำมรู้

๓ ครั้ง

บุคลำกรใน
สำนักงำนฯ

คณะทำงำน - กำรจัดประชุม
จัดกำรควำมรู้

อยู่ระหว่ำง
กำรเตรียม
ดำเนินกำร
KMP7 , CMP1 , 2

ส.ค.๕๔

- จำนวนเอกสำร
คู่มือ/แนวทำง
กำรปฏิบัติงำนฯ

๑ เล่ม/ฉบับ

คณะทำงำน
จัดกำรควำมรู้

คณะทำงำน - กำรจัดทำคู่มือ
จัดกำรควำมรู้

อยู่ระหว่ำง
กำรเตรียม
ดำเนินกำร

แบบฟอร์ม ๒ แผนการจัดการความรู้ (KM Action Plan)
ชื่อส่วนราชการ : สำนักงำนรัฐมนตรี กระทรวงศึกษำธิกำร
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ : ๒ พัฒนำระบบกำรให้บริกำรที่มีประสิทธิภำพ
องค์ความรู้ที่จาเป็น (K) : กำรจัดทำบันทึกสรุปเรื่องเสนอรัฐมนตรี
ตัวชี้วัด (KPI) ตามคารับรอง : ๒.๒ ร้อยละของควำมสำเร็จในกำรกลั่นกรองเรื่องเสนอรัฐมนตรี
เป้าหมายของตัวชี้วัดตามคารับรอง : ร้อยละ ๙๕
ลาดับ

กิจกรรมการจัดการความรู้
 แจ้งเวียน/เผยแพร่คู่มือ/แนวทำง
ให้บุคลำกรทรำบ

๘.

การยกย่องชมเชยกลุ่มเป้าหมาย
 จัดกิจกรรมยกย่องชมเชย
กลุ่มเป้ำหมำยที่เข้ำร่วมกิจกรรม
กำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้

ผู้ทบทวน :

ระยะเวลา
ตัวชี้วัด
ส.ค.๕๔ - ร้อยละของ
บุคลำกรที่
เกี่ยวข้อง ได้รับ
เอกสำรคู่มือ/
แนวทำงกำร
ปฏิบัติงำนฯ
ส.ค.๕๔

- จำนวนกลุ่ม
เป้ำหมำยที่
เสนอแนะกำร
ปฏิบัติที่ดที ี่สุด
(Best practice)
ในกิจกรรมกำร
แลกเปลี่ยนเรียนรู้

นำงสำวนงศิลินี โมสิกะ
นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนเชี่ยวชำญ
สำนักงำนรัฐมนตรี
ผู้บริหำรสูงสุดด้ำนกำรจัดกำรควำมรู้ (CKO)

หน้ำที่ : ๔

เป้าหมาย
ร้อยละ ๑๐๐

กลุ่มเป้าหมาย
บุคลำกร
ในหน่วยงำน

ผู้รับผิดชอบ
เครื่องมือ
คณะทำงำน - หนังสือเวียน
จัดกำรควำมรู้

สถานะ
อยู่ระหว่ำง
กำรเตรียม
ดำเนินกำร

๓ คน

บุคลำกร
ในหน่วยงำน

คณะทำงำน - รำงวัลสำหรับ
จัดกำรควำมรู้ ผู้ได้รับกำร
ยกย่องชมเชย

อยู่ระหว่ำง
กำรเตรียม
ดำเนินกำร

ผู้อนุมัติ :

นำยวีระชัย ถำวรทนต์
เลขำนุกำรรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงศึกษำธิกำร
ผู้บริหำรสูงสุดของหน่วยงำน (CEO)

หมายเหตุ

CMP 6

ตารางแสดงความสัมพันธ์ (Matrix) ระหว่าง KMP และ CMP
1.การเตรียมการ 2. การสื่อสาร 3. กระบวนการ 4.การฝึก อบรม
และการปรับ
และเครื่องมือ และเรียนรู้
เปลี่ยนพฤติกรรม

CMP
KMP

1.การบ่งชี้
ความรู้
2.การสร้าง
และแสวงหา
ความรู้
3.การจัด
ความรู้
ให้เป็นระบบ
4.การประมวล
และกลั่นกรอง
ความรู้
5.การเข้าถึง
ความรู้
6.การแบ่งปัน
แลกเปลี่ยน
ความรู้
7.การเรียนรู้
หมายเหตุ

หมำยถึง มีผลกระทบ หรือควำมเชื่อมโยงในระดับมำก
หมำยถึง มีผลกระทบ หรืเชื่อมโยงในระดับปำนกลำง
KMP : Knowledge Management Process
CMP : Change Management Process

5.การวัดผล

6.การยกย่อง
ชมเชย และ
การให้รางวัล

การนาแผนการจัดการความรู้สู่การปฏิบัติ
ผลการวิเคราะห์จากตารางแสดงความสัมพันธ์ระหว่าง KMP และ CMP
ความสัมพันธ์ของ
KMP และ CMP
KMP1 + CMP 1
KMP1 + CMP 3
KMP2 + CMP 1
KMP2 + CMP 3

KMP2 + CMP 4

KMP3 + CMP 3
KMP4 + CMP 3
KMP5 + CMP 2
KMP5 + CMP 3
KMP5 + CMP 4
KMP5 + CMP 5
KMP6 + CMP 1

กิจกรรมการจัดการความรู้
เลือกแนวทำงดำเนินกำรเพื่อบ่งชี้ควำมรู้

แนวทางการดาเนินการ

- จัดประชุมสำนักงำน
- ตั้งคณะทำงำน
เลือกกระบวนกำร และเครื่องมือในกำรบ่งชี้
- จัดประชุมเพื่อบ่งชี้ควำมรู้
ควำมรู้
โดยบุคลำกรในสำนักงำนมีส่วนร่วม
เลือกวิธีกำรเตรียมกำรในกำรสร้ำงและแสวงหำ - ชี้แจงแนวทำงในกำรสร้ำงและ
ควำมรู้
แสวงหำควำมรู้
เลือกกระบวนกำรและเครื่องมือในกำรสร้ำง
- จัดประชุม
และแสวงหำควำมรู้
- มอบหมำยผู้รับผิดชอบแต่ละกลุ่ม ในกำรสร้ำง
และแสวงหำควำมรู้
- รวบรวมเอกสำรจำกเว็บไซต์ หรือหน่วยงำน
ที่เกี่ยวข้อง
เลือกวิธีกำรฝึกอบรมและเรียนรู้ในกำรสร้ำง
- จัดประชุมชี้แจงแนวทำงกำรสร้ำงและแสวงหำ
และแสวงหำควำมรู้
ควำมรู้
- จัดหำหลักสูตรให้บุคลำกรได้เข้ำรับกำรอบรม
เพื่อแสวงหำควำมรู้
เลือกกระบวนกำรและเครื่องมือในกำรจัดกำร - จัดทำระบบฐำนข้อมูลควำมรู้
ควำมรู้ให้เป็นระบบ
เลือกกระบวนกำรและเครื่องมือในกำรประมวล - จัดประชุมหรือสรรหำผู้เชี่ยวชำญมำประมวล
และกลั่นกรองควำมรู้
และกลั่นกรองควำมรู้
เลือกวิธีกำรสื่อสำรให้ผู้เกี่ยวข้องเข้ำถึงองค์
- ประชำสัมพันธ์ด้วยวิธีกำรต่ำง ๆ ให้บุคลำกร
ควำมรู้ที่จำเป็น
ทรำบช่องทำงเข้ำถึงองค์ควำมรู้
เลือกกระบวนกำรและเครื่องมือในกำรเข้ำถึง - ใช้เว็บไซต์ บอร์ดประชำสัมพันธ์ หนังสือเวียน
องค์ควำมรู้
กำรจัดประชุมชี้แจง
เลือกวิธีกำรฝึกอบรมและเรียนรู้ในกำรเข้ำถึง - อบรมแนะนำกำรใช้ช่องทำงเข้ำถึงองค์ควำมรู้
องค์ควำมรู้
ในเว็บไซต์
เลือกวิธีกำรวัดผลในกำรเข้ำถึงองค์ควำมรู้
- สำรวจจำกทะเบียนกำรได้รับข้อมูลแจ้งเวียน
- สำรวจกำรเข้ำใช้ข้อมูลองค์ควำมรู้ในเว็บไซต์
เลือกวิธีกำรเตรียมกำรและปรับเปลี่ยน
- CKO มอบนโยบำยในกำรเข้ำร่วมกิจกรรมกำร
พฤติกรรมบุคลำกรในกำรแลกเปลี่ยนควำมรู้
แลกเปลี่ยนเรียนรู้
- สร้ำงแรงจูงใจ/กระตุ้นเพื่อปรับเปลี่ยน
พฤติกรรม

ความสัมพันธ์ของ
KMP และ CMP
KMP6 + CMP 2
KMP6 + CMP 3

กิจกรรมการจัดการความรู้
เลือกวิธีกำรสื่อสำรในกำรแบ่งปันแลกเปลี่ยน
ควำมรู้
เลือกกระบวนกำรและเครื่องมือในกำรแบ่งปัน
แลกเปลี่ยนควำมรู้

KMP6 + CMP 4

เลือกวิธีกำรฝึกอบรมและเรียนรู้ในกำรแบ่งปัน
แลกเปลี่ยนควำมรู้

KMP6 + CMP 5
KMP7 + CMP 2

เลือกวิธีกำรวัดผลในกำรแบ่งปันแลกเปลี่ยน
ควำมรู้
เลือกวิธีกำรสื่อสำรในกำรเรียนรู้

KMP7 + CMP 3

เลือกกระบวนกำรและเครื่องมือในกำรเรียนรู้

KMP7 + CMP 4
KMP7 + CMP 5

เลือกวิธีกำรฝึกอบรมและเรียนรู้ในกำรเรียนรู้
เลือกวิธีกำรวัดผลในกำรเรียนรู้

แนวทางการดาเนินการ
- ประชำสัมพันธ์
- จัดประชุมรับทรำบผลกำรแลกเปลี่ยนควำมรู้
- Cops
- กำรจัดเวทีสัมมนำ
- กำรประชุมสัมมนำ
- กำร Coaching
- จัดอบรมให้ควำมรู้เกี่ยวกับกระบวนกำร
แลกเปลี่ยนเรียนรู้
- จัดทำเอกสำรเผยแพร่เกี่ยวกับวิธีกำรแบ่งปัน
แลกเปลี่ยนควำมรู้
- กำรประเมินผลกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้
โดยใช้แบบสอบถำมควำมคิดเห็น
- กำรแจ้งเวียน
- จัดทำเอกสำรเผยแพร่
- จัดประชุมชี้แจง / กำรถ่ำยทอดควำมรู้
- จัดทำเอกสำรเผยแพร่
- เผยแพร่ข้อมูลในเว็บไซต์
- ฝึกอบรม / ชี้แจง
- ประเมินผลกำรปฏิบัติงำน

ตารางรายงานการวิเคราะห์ ทบทวน องค์ความรู้ที่สอดรับตรงกับประเด็นยุทธศาสตร์
สานักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔
ยุทธศาสตร์ที่

เป้าประสงค์

๑. สนับสนุนและ
พัฒนำเครือข่ำย
กำรประสำนงำน

สร. มีเครือข่ำยกำร
ประสำนงำนที่เอื้อ
ประโยชน์ต่อกำร
ปฏิบัติงำน

๒. พัฒนำระบบกำร
ให้บริกำรที่มี
ประสิทธิภำพ

ผู้รับบริกำรและผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียได้รับ
บริกำรที่ดตี ำมหลัก
ธรรมำภิบำล

ภารกิจหลัก
องค์ความรู้
องค์ความรู้ที่เลือก
(กลยุทธ์/โครงการ/ ที่จาเป็นในการ ไปจัดทาแผนการ
กระบวนการ)
ดาเนินงาน
จัดการความรู้
- งำนประสำนกำร ๑ กำรประสำนงำน
เมือง
ด้ำนกำรเมือง
- โครงกำรเสริม
๒ กำรประสำน
ศักยภำพและ
กำรประชุมของ
พัฒนำเครือข่ำย
รัฐสภำ
งำนกำรเมือง
๓ กำรดำเนินงำน
เรื่องกระทู้ถำม
๔ กำรเสนอ
พระรำชบัญญัติ
๕ กำรจัดทำคำ
ชี้แจงข้อหำรือ
ของ ส.ส.
- งำนสำรบรรณ
- งำนประสำน
กำรเสนอเรื่อง
ต่อ ครม.
- งำนรับเรื่องรำว
ร้องทุกข์
- กิจกรรม
ประชำสัมพันธ์
องค์กรเพื่อสร้ำง
ควำมเข้ำใจและ
ควำมพึงพอใจ
แก่ผู้รับบริกำร

เหตุผลที่เลือก

ตัวชี้วัดเพื่อวัดผล
การจัดการความรู้

วิธีการสร้าง/
แสวงหาความรู้

-

-

-

๑. ร้อยละของ
ผู้เข้ำร่วมกิจกรรม
กำรจัดกำรควำมรู้

๑. ชี้แจงแนวทำง
ในกำรสร้ำง
และแสวงหำ
ควำมรู้
๒. ศึกษำ รวบรวม
เอกสำรที่
เกี่ยวข้อง

๑ กำรจัดทำ
๑ กำรจัดทำ
๑. เป็นองค์ควำมรู้
บันทึกสรุปเรื่อง
บันทึกสรุปเรื่อง
ที่สอดคล้องกับ
เสนอรัฐมนตรี
เสนอรัฐมนตรี
ยุทธศำสตร์
๒ กำรให้บริกำรที่ดี
๒. เพื่อเสริมสร้ำงให้
๓ กำรเสนอเรื่อง
บุคลำกรมีขีดควำม
ต่อ ครม.
สำมำรถในกำรปฏิบตั ิ
๔ กำรรับเรื่องรำว
ภำรกิจหลักในกำร
ร้องทุกข์
กลั่นกรองเรื่องได้
อย่ำงมีประสิทธิภำพ

ผู้รับผิดชอบ
ให้ข้อมูล/
ดาเนินการ
-

คณะทำงำนจัดกำร
ควำมรู้ของ
สำนักงำนรัฐมนตรี

๒
ยุทธศาสตร์ที่
๓. พัฒนำระบบ
บริหำรจัดกำรทีม่ ี
ประสิทธิภำพตำม
หลักธรรมภิบำล

ภารกิจหลัก
องค์ความรู้
องค์ความรู้ที่เลือก
เป้าประสงค์
(กลยุทธ์/โครงการ/ ที่จาเป็นในการ ไปจัดทาแผนการ
กระบวนการ)
ดาเนินงาน
จัดการความรู้
- สร. มีกำรบริหำร
- โครงกำรพัฒนำ ๑ กำรควบคุมกำร
จัดกำรตำมเกณฑ์
ประสิทธิภำพ
เบิกจ่ำยวัสดุ
คุณภำพกำรบริหำร กำรบริหำรจัดกำร สำนักงำน
จัดกำรภำครัฐ
สำนักงำนรัฐมนตรี ๒ เทคนิคกำร
- สร. เป็นองค์กรที่มี
กลั่นกรองเรื่อง
วัฒนธรรมแห่งกำร
เสนอรัฐมนตรี
เรียนรู้
๓ กำรจัดทำ
กระบวนกำรงำน
๔ คุณภำพกำร
บริหำรจัดกำร
ภำครัฐ (PMQA)

ร่วมวิเคราะห์ ทบทวน โดย :
บุคลำกร สำนักงำนรัฐมนตรี ศธ.
ในกำรประชุมสำนักงำนรัฐมนตรี ศธ.
เมื่อวันที่ ๑๔ มีนำคม ๒๕๕๔

เหตุผลที่เลือก

ผู้เห็นชอบ :

ตัวชี้วัดเพื่อวัดผล
การจัดการความรู้

วิธีการสร้าง/
แสวงหาความรู้

นำงสำวนงศิลินี โมสิกะ
นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนเชี่ยวชำญ
สำนักงำนรัฐมนตรี
ผู้บริหำรสูงสุดด้ำนกำรจัดกำรควำมรู้ (CKO)

ผู้รับผิดชอบ
ให้ข้อมูล/
ดาเนินการ

