ตารางการวิเคราะห์องค์ความรู้ที่จาเป็นต้องใช้จากกระบวนการหลักของ สร.ศธ. พ.ศ. 2558
ยุทธศาสตร์
2. พัฒนาคุณภาพการ
บริหารจัดการภาครัฐ
เพื่อประสานราชการ
ทางการเมือง อย่าง
เป็นระบบต่อเนื่อง

กระบวนการหลัก
1. การสนับสนุนภารกิจ
ของรัฐมนตรีในการ
ประชุมคณะรัฐมนตรี

ขั้นตอนการทางาน
1. รับระเบียบวาระการประชุม
คณะรัฐมนตรี
2. วิเคราะห์ระเบียบวาระการประชุม
คณะรัฐมนตรี
3. แจ้งหน่วยงานเจ้าของเรื่อง/หน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง เพื่อเตรียมข้อมูล และเข้า
ชี้แจงต่อที่ประชุม ครม.
4. จัดทาบันทึกเสนอรัฐมนตรี พร้อม
ระเบียบวาระการประชุมและเอกสาร
ประกอบการประชุม
5. ประสานงาน สานักเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรี เพื่อแจ้ง รายชื่อผู้ชแี้ จง
6. ประสานงานระหว่างการประชุม
คณะรัฐมนตรี
7. รวบรวมเอกสารจากการประชุม ครม.
ส่งคืนรัฐมนตรี
8. จัดทาฐานข้อมูล

ข้อมูลทีจ่ าเป็นต้องมี
ข้อมูลสนับสนุนการดาเนินงาน
1. กฎหมาย ระเบียบ มติ ครม. ที่เกี่ยวข้อง
กับการเสนอเรื่องเข้าที่ประชุม
คณะรัฐมนตรี
1.1 กฎหมาย ระเบียบ
- พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการเสนอ
เรื่องและการประชุม ครม. พ.ศ. 2548
- ระเบียบว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการ
เสนอเรื่องต่อ ครม. พ.ศ. 2548
1.2 มติ ครม. ที่เกี่ยวข้อง
- มติ ครม. (25 ส.ค. 54) เรื่อง
แนวทางปฏิบัติในการชี้แจงต่อที่ประชุม
ครม. (มติ ครม. วันที่ 16 มิ.ย. 52) ตาม
หนังสือ สลค. ด่วนที่สุด ที่ นร 0505/ว
135 ลงวันที่ 30 ส.ค. 54
- มติ ครม. (25 ส.ค. 54) เรื่อง การจัด
ระเบียบวาระการประชุมและการเสนอเรื่อง
ต่อ ครม. เป็นวาระจร ตามหนังสือ สลค.
ด่วนที่สุด ที่ นร 0506/136 ลงวันที่ 30
ส.ค. 54
- มติ ครม. (9 ก.ย. 54) เรื่อง การจัด
ระเบียบวาระการประชุมและการเสนอเรื่อง
ต่อ ครม. เป็นวาระจร ตามหนังสือ สลค.
ด่วนที่สุด ที่ นร 0506/ว151 ลงวันที่ 9
ก.ย. 54
- มติ ครม. (4 ธ.ค. 55) เรื่อง การเสนอเรื่อง
ต่อ ครม. เป็นวาระจร การขอความเห็นหน่วยงาน
เพื่อประกอบการพิจารณาของ ครม. และการ
ติดตามและรายงานผลการดาเนินการตาม

องค์ความรู้ที่จาเป็นต้องใช้
1. เทคนิคการจัดทาบันทึกสรุปเรือ่ ง**
2. เทคนิคการคิด วิเคราะห์
- การอ่านจับใจความสาคัญ
- ข้อมูลและการหาข้อมูลเพื่อการ
วิเคราะห์
- การวิเคราะห์ และการเสนอ
ความเห็น
3. เทคนิคการประสานงาน**
4. เทคนิคการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า
5. เทคนิควิธีการสื่อสารภายในองค์กร
(การสื่อสารเพื่อการทางาน)
- ทักษะการฟัง การพูด
- การสรุปจับใจความสาคัญ
- การพูดอย่างมีวัตถุประสงค์
- การประชุมกลุม่ ใหญ่ กลุ่มย่อย
6. เทคนิคการการจัดเก็บเรื่องเพื่อการ
สืบค้น
7. เทคนิค วิธีการติดตามเรื่องที่สงั่ การ
แล้ว
- การจัดเก็บ การสืบค้นเรื่องที่สั่ง
การแล้ว
- เทคนิคการประสานงานอย่างเป็น
ทางการ / ไม่เป็นทางการ
- เทคนิคการติดตามงานอย่างเป็น
ทางการ / ไม่เป็นทางการ
8. เทคนิคการสื่อสารเพื่อการทางาน

ผู้รับผิดชอบ
กลุ่มงานสนับสนุน
วิชาการ

ยุทธศาสตร์

กระบวนการหลัก

ขั้นตอนการทางาน

ข้อมูลทีจ่ าเป็นต้องมี
มติ ครม. ตามหนังสือ สลค. ด่วนที่สุด ที่ นร
0506/ว296 ลงวันที่ 11 ธ.ค. 55
- หนังสือ สลค. ด่วนที่สดุ ที่ นร
0506/ว 93 ลงวันที่ 25 มิ.ย. 56 เรื่อง
การลดเอกสารประกอบระเบียบวาระการ
ประชุมคณะรัฐมนตรี
2. แบบฟอร์มที่เกี่ยวข้อง
- แบบแจ้งรายชื่อผู้มาชี้แจงในที่ประชุม
คณะรัฐมนตรี
- แบบบันทึกเสนอเรื่องพิจารณา/
ทราบจร
- แบบบันทึกเสนอเรื่องในห้องประชุม
คณะรัฐมนตรี
ข้อมูลผลการดาเนินงาน
1. มติคณะรัฐมนตรีที่ ศธ. เป็นเจ้าของเรื่อง
2. รายงานผลการสารวจความพึงพอใจและ
ความไม่พึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสีย

องค์ความรู้ที่จาเป็นต้องใช้

ผู้รับผิดชอบ

ตารางการวิเคราะห์องค์ความรู้ที่จาเป็นต้องใช้จากกระบวนการหลักของ สร.ศธ. พ.ศ. 2558
ยุทธศาสตร์
2. พัฒนาคุณภาพการ
บริหารจัดการภาครัฐ
เพื่อประสานราชการ
ทางการเมือง อย่าง
เป็นระบบต่อเนื่อง

กระบวนการ
2. การประสานงานการ
ตอบกระทู้ ชี้แจงญัตติ
ร่างพระราชบัญญัติ

ขั้นตอนการทางาน
1. รับระเบียบวาระการประชุมสภานิติ
บัญญัติแห่งชาติ
2. วิเคราะห์ระเบียบวาระการประชุม
สภานิตบิ ัญญัติแห่งชาติ และจัดทา
บันทึกเสนอรัฐมนตรี
3. กรณีมีเรื่องเกีย่ วข้องกับ ศธ. ต้อง
จัดทาบันทึกขอข้อมูลจากหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งให้จัดส่งเจ้าหน้าที่
ไปให้ข้อมูลเพิม่ เติม ณ รัฐสภา
4. หาข้อมูลเพิ่มเติม กรณีข้อมูลที่ได้รับ
ยัง ไม่ครบถ้วน
5. นาข้อมูลมาประมวล และบูรณาการ
เป็นข้อมูลในภาพรวมของ ศธ.
6. จัดพิมพ์คาตอบกระทู้ คาชี้แจงญัตติ
คาเสนอร่างพระราชบัญญัติ และบัญชี
รายชื่อเจ้าหน้าทีผ่ ู้ไปให้ข้อมูลเพิ่มเติม
ณ รัฐสภา
7. จัดทาบันทึกเสนอคาตอบกระทู้
คาชี้แจงญัตติ คาเสนอร่าง พ.ร.บ.
และแจ้งให้รัฐมนตรีไปตอบในที่
ประชุมสภานิติบญ
ั ญัติแห่งชาติ
8. ประสานสานักงานเลขาธิการวุฒิสภา/
สานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี เพือ่
แจ้งชื่อรัฐมนตรีผู้ตอบกระทู้ ชี้แจง
ญัตติ เสนอร่างพระราชบัญญัติ

ข้อมูลทีจ่ าเป็นต้องมี
ข้อมูลสนับสนุนการดาเนินงาน
1. กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ มติ ครม.
ที่เกี่ยวข้อง
1.) ข้อบังคับการประชุมสภานิติบัญญัติ
แห่งชาติ
2.) บัญชีรายชื่อสมาชิกสภานิตบิ ัญญัติ
แห่งชาติ
2. แบบฟอร์มที่เกี่ยวข้อง
- แบบฟอร์มการจัดทาคาตอบกระทู้ถาม
ข้อมูลผลการดาเนินงาน
1. คาตอบกระทู้ถามในราชกิจจานุเบกษา
2. พระราชบัญญัติที่ผ่านการพิจารณาของ
สภานิตบิ ัญญัติแห่งชาติ

องค์ความรู้ที่จาเป็นต้องใช้
1. เทคนิคการจัดทาบันทึกสรุปเรือ่ ง**
2. เทคนิคการคิด วิเคราะห์
- การอ่านจับใจความสาคัญ
- ข้อมูลและการหาข้อมูลเพื่อการ
วิเคราะห์
- การวิเคราะห์ และการเสนอ
ความเห็น
3. เทคนิคการประสานงาน**
4. เทคนิคการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า
5. เทคนิควิธีการสื่อสารภายในองค์กร
(การสื่อสารเพื่อการทางาน)
- ทักษะการฟัง การพูด
- การสรุปจับใจความสาคัญ
- การพูดอย่างมีวัตถุประสงค์
- การประชุมกลุม่ ใหญ่ กลุ่มย่อย
6. การจัดเก็บเรื่องเพื่อการสืบค้น
7. เทคนิค วิธีการติดตามเรื่องที่สงั่ การ
แล้ว
- การจัดเก็บ การสืบค้นเรือ่ งที่สั่งการ
แล้ว
- เทคนิคการประสานงานอย่างเป็น
ทางการ / ไม่เป็นทางการ
- เทคนิคการติดตามงานอย่างเป็น
ทางการ / ไม่เป็นทางการ
8. เทคนิคการสื่อสารเพื่อการทางาน

ผู้รับผิดชอบ
กลุ่มงานประสาน
การเมือง

ยุทธศาสตร์

กระบวนการ

ขั้นตอนการทางาน
9. เจ้าหน้าทีส่ านักงานรัฐมนตรี และ
เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องไปให้ข้อมูล
เพิ่มเติม ณ รัฐสภา
10. จัดทารายงานการตอบกระทู้ การชี้แจง
ญัตติ สรุปประเด็นการพิจารณาร่าง
พระราชบัญญัติเพื่อเสนอรัฐมนตรี
11. จัดทาฐานข้อมูล

ข้อมูลทีจ่ าเป็นต้องมี

องค์ความรู้ที่จาเป็นต้องใช้

ผู้รับผิดชอบ

ตารางการวิเคราะห์องค์ความรู้ที่จาเป็นต้องใช้จากกระบวนการหลักของ สร.ศธ. พ.ศ. 2558
ยุทธศาสตร์
2. พัฒนาคุณภาพการ
บริหารจัดการภาครัฐ
เพื่อประสานราชการ
ทางการเมือง อย่าง
เป็นระบบต่อเนื่อง

กระบวนการหลัก
ขั้นตอนการทางาน
3. การประสานติดตามผล 1. ศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลจัดทากรอบใน
การดาเนินงานตาม
การติดตามผลการดาเนินงานตาม
นโยบายของรัฐมนตรี
นโยบายของรัฐมนตรี
2. จัดทาแบบฟอร์มการรายงานผลการ
ดาเนินงาน
3. ประสานขอข้อมูลจากหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง
4. รวบรวมข้อมูลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
และจากแหล่งอื่น
5. วิเคราะห์ สรุปข้อมูล ปัญหาและ
ข้อเสนอแนะ
6. จัดทารายงานผลการติดตามนโยบาย
ของรัฐมนตรี
7. เสนอผู้บริหารทราบ
8. จัดทาฐานข้อมูล

ข้อมูลทีจ่ าเป็นต้องมี
ข้อมูลสนับสนุนการดาเนินงาน
1. นโยบายของรัฐมนตรี
2. ข้อมูลรายงานผลการดาเนินการของ
หน่วยงานที่ขับเคลื่อนนโยบายของ
รัฐมนตรี
3. ข้อมูลจากการประสานงานกับ
องค์กรหลัก องค์กรในกากับ
4. ข้อมูลข่าวประชาสัมพันธ์
5. ข้อมูลของหน่วยงานเจ้าภาพหลักในการ
ดาเนินการ ผลักดัน ขับเคลื่อนนโยบาย
ของรัฐมนตรี

ข้อมูลผลการดาเนินงาน
รายงานผลการติดตามนโยบายของรัฐมนตรี

องค์ความรู้ที่จาเป็นต้องใช้
ผู้รับผิดชอบ
1. เทคนิคการคิดวิเคราะห์
กลุ่มงานสนับสนุน
2. เทคนิคการประสานงาน
วิชาการ
3. เทคนิคการเขียนโครงการ
4. เทคนิคการวางแผนการดาเนินงาน
5. เทคนิคการจัดการความรู้
6. เทคนิคการเขียนรายงานเชิงวิชาการ
7. เทคนิค วิธีการติดตามเรื่องที่มกี ารสั่ง
การแล้ว
- การจัดเก็บ การสืบค้นเรื่องที่สั่ง
การแล้ว
- เทคนิคการประสานงานอย่างเป็น
ทางการ / ไม่เป็นทางการ
- เทคนิคการติดตามงานอย่างเป็น
ทางการ / ไม่เป็นทางการ
8. เทคนิคการสื่อสารเพื่อการทางาน
9. เทคนิคการจัดทารายงาน เพื่อเสนอ
เชิงนโยบายต่อผูบ้ ริหาร

ตารางการวิเคราะห์องค์ความรู้ที่จาเป็นต้องใช้จากกระบวนการหลักของ สร.ศธ. พ.ศ. 2558
ยุทธศาสตร์
1. พัฒนากรบริหาร
จัดการองค์กร เพื่อ
สนับสนุนภารกิจของ
รัฐมนตรีตามหลัก
ธรรมาภิบาล

กระบวนการหลัก
4. การรับเรื่องร้องทุกข์
ร้องเรียน ร้องขอความ
ช่วยเหลือต่อรัฐมนตรี
4.1 ผู้ร้องมาด้วย
ตนเอง/รับเรื่องทาง
โทรศัพท์
4.2 รับเรื่องฯ ที่เป็น
จดหมาย / หนังสือ,จาก
กลุ่มคน (mob) และทาง
เว็บไซต์
4.3 การรายงาน
ความก้าวหน้าการ
ติดตามเรื่องร้องทุกข์ฯ
รายเดือน

ขั้นตอนการทางาน
1. รับเรื่องร้องทุกข์ ร้องเรียน ร้องขอ
ความช่วยเหลือต่อรัฐมนตรี ซึ่งร้องเรียน
ผ่านช่องทางต่างๆ
2. จัดทาบันทึกสรุปเรื่องเสนอผู้บังคับบัญชา
3. รับเรื่องที่มีคาสั่งการจากงานสารบรรณ
และบันทึกคาสั่งการลงในฐานข้อมูล
4. จัดทาหนังสือแจ้งผลการพิจารณา
เบื้องต้น
5. สแกนเรื่องเก็บในระบบบริหารจัดการ
เอกสารอิเลคทรอนิกส์
6. จัดเก็บเอกสาร
7. จัดทารายงานความคืบหน้าการติดตาม
เรื่องร้องเรียนฯ รายเดือนโดยรวบรวม
ข้อมูลการร้องเรียน ร้องทุกข์ ร้องขอ
ความช่วยเหลือต่อรัฐมนตรี จาก
ฐานข้อมูลเรื่องราวร้องทุกข์
8. จัดทาบันทึกสรุปเสนอผู้บังคับบัญชา
เพื่อทราบ
9. จัดทาฐานข้อมูล

ข้อมูลทีจ่ าเป็นต้องมี
ข้อมูลสนับสนุนการดาเนินงาน
1. กฎหมาย ระเบียบ มติ ครม. ที่เกี่ยวกับ
การดาเนินการรับเรื่องราวร้องทุกข์
1.1 กฎหมาย ระเบียบ
- พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์
และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.
2546
- ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วย
หลักเกณฑ์การปฏิบัตเิ กี่ยวกับความรับผิด
ทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539
- หนังสือสานักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกา ที่ นร 0601/186 ลงวันที่ 5
มีนาคม 2541 เรื่องหารือแนวทางปฏิบัติ
เกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของ
เจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539
- หนังสือกรมเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
ที่ น 826/2482 ลงวันที่ 2 พฤษภาคม
2482 เรื่องข้าราชการต้องหาในคดีอาญา
หรือคดีแพ่ง หรือคดีล้มละลาย
- พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547
- พระราชบัญญัติระเบียบบริหาร
ราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546
- พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของ
ราชการ พ.ศ. 2540
- พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการ
พลเรือน พ.ศ. 2551

องค์ความรู้ที่จาเป็นต้องใช้
ผู้รับผิดชอบ
1. เทคนิคการจัดทาบันทึกสรุปเรื่อง** กลุ่มงานรับ
2. เทคนิคการคิด วิเคราะห์
เรื่องราวร้องทุกข์
- การอ่านจับใจความสาคัญ
- ข้อมูลและการหาข้อมูลเพื่อการ
วิเคราะห์
- การวิเคราะห์ และการเสนอ
ความเห็น
3. เทคนิคการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า
4. เทคนิคการประสานงาน**
5. เทคนิควิธีการสื่อสารภายในองค์กร
(การสื่อสารเพื่อการทางาน)
- ทักษะการฟัง การพูด
- การสรุปจับใจความสาคัญ
- การพูดอย่างมีวัตถุประสงค์
- การประชุมกลุม่ ใหญ่กลุ่มย่อย
6. เทคนิคการเจรจา ประนีประนอมกับ
ผู้ร้องเรียน
7. เทคนิคการรับฟังเรื่องร้องทุกข์
ร้องเรียน
8. การจัดเก็บเรื่อง เพื่อการสืบค้น
9. เทคนิค วิธีการติดตามเรื่องที่มกี ารสั่ง
การแล้ว
- การจัดเก็บ การสืบค้นเรื่องที่
สั่งการแล้ว
- เทคนิคการประสานงานอย่างเป็น
ทางการ / ไม่เป็นทางการ
- เทคนิคการติดตามงานอย่างเป็น
ทางการ / ไม่เป็นทางการ

ยุทธศาสตร์

กระบวนการ

ขั้นตอนการทางาน

ข้อมูลทีจ่ าเป็นต้องมี
1.2 มติ ครม.ที่เกี่ยวข้อง
- มติคณะรัฐมนตรี (22 ธ.ค. 41) เรื่อง
หลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัตเิ กี่ยวกับการ
ร้องเรียน กล่าวโทษข้าราชการและการ
สอบสวนเรื่องราวร้องเรียน กล่าวโทษ
ข้าราชการว่ากระทาผิดวินยั ตามหนังสือ
สลค. ที่ นร 0206/ว 218 (25 ธ.ค.41)
- มติคณะรัฐมนตรี (23 ก.พ. 42) เรื่อง
มาตรการให้ความคุ้มครองข้าราชการผู้ให้ข้อมูล
ที่เป็นประโยชน์ต่อราชการตามหนังสือ สลค. ที่
นร 0205/ว31 (25 ก.พ. 42)
2. ฐานข้อมูลเรื่องร้องทุกข์ ร้องเรียน ร้องขอ
ความช่วยเหลือต่อรัฐมนตรี*
3. แบบฟอร์มที่เกี่ยวข้อง
3.1 แบบฟอร์มการจัดทาบันทึกสรุปเรื่อง
3.2 แบบฟอร์มหนังสือแจ้งผลการ
พิจารณาเบื้องต้น
3.3 แบบฟอร์มการรายงานความก้าวหน้า
การติดตามเรื่องร้องเรียนฯ รายเดือน
3.4 แบบฟอร์มสรุปผลการดาเนินงาน
ประจาปี
4. กรอบแนวทางการจัดการเรื่องร้องทุกข์
ร้องเรียน หรือขอความช่วยเหลือต่อ
รัฐมนตรี
5. คู่มือการจัดการเรื่องร้องทุกข์ ร้องเรียน
หรือขอความช่วยเหลือต่อรัฐมนตรี
ข้อมูลผลการดาเนินงาน
1. รายงานความก้าวหน้าการติดตามเรื่อง
ร้องทุกข์ฯ รายเดือน
2. สรุปผลการดาเนินงานประจาปี

องค์ความรู้ที่จาเป็นต้องใช้

ผู้รับผิดชอบ

ตารางการวิเคราะห์องค์ความรู้ที่จาเป็นต้องใช้จากกระบวนการของ สร.ศธ. พ.ศ. 2558
ยุทธศาสตร์
กระบวนการ
3. พัฒนาการใช้
1. การประเมินผลการ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
ปฏิบัติราชการระดับ
ฐานข้อมูล สารสนเทศ สานัก
และเครือข่าย เพื่อ
การประสานราชการ
ทางการเมือง อย่างมี
ประสิทธิภาพ

ขั้นตอนการทางาน
1. ส่งบุคลากรเข้าร่วมประชุมเพื่อรับฟัง
การชี้แจงแนวทางการดาเนินงานตาม
คารับรองการปฏิบัตริ าชการระดับสานัก
2. แต่งตั้งคณะทางานจัดทากรอบและ
กากับติดตามการดาเนินงานตามคา
รับรองการปฏิบัติราชการระดับสานัก
3.ศึกษาวิเคราะห์ข้อมูล กรอบการ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการฯ
4. ประชุมคณะทางานฯ เพื่อจัดทากรอบ
การประเมินผลการปฏิบตั ิราชการ
5.จัดทาร่างคารับรองการปฏิบตั ิราชการ
ประจาปีของสานัก
6.เจรจาความเหมาะสมของตัวชี้วัดค่า
เป้าหมายและเกณฑ์การให้คะแนน
7. จัดทาคารับรองระดับสานัก และคู่มือ
รายละเอียดตัวชี้วัด ส่งให้ กพร.สป.
เพื่อเสนอปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
ลงนามในคารับรองฯ
8. แต่งตั้งคณะทางานดาเนินงานตามคา
รับรองการปฏิบัติราชการของ สานัก
9. ประชุมชี้แจงบุคลากร
10.ดาเนินการตามคารับรองฯ
11.จัดทารายงานผลการดาเนินงานตาม
คารับรองการปฏิบัตริ าชการรอบ 9
เดือน และ 12 เดือน และส่งให้
กพร.สป.
12.รวบรวม จัดเก็บเอกสาร/หลักฐานเพื่อ
ใช้ในการตรวจประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการ
13. จัดทาฐานข้อมูล

ข้อมูลทีจ่ าเป็นต้องมี
ข้อมูลสนับสนุนการดาเนินงาน
1. คารับรองระดับสานัก
2. คู่มือรายละเอียดตัวชี้วัดของสานัก
3.คาสั่งแต่งตั้งคณะทางาน
4. แบบฟอร์มคารับรอง
5. แบบฟอร์มการเขียนรายละเอียดตัวชี้วัด
6. แบบฟอร์มรายงานผล
ข้อมูลผลการดาเนินงาน
ผลการดาเนินงานตามคารับรองการปฏิบัติ
ราชการระดับสานัก

องค์ความรู้ที่จาเป็นต้องใช้
ผู้รับผิดชอบ
1. เทคนิคการเขียนคารับรองการปฏิบัติ กลุ่มงานสนับสนุน
ราชการ
วิชาการ
2. เทคนิคการกาหนดตัวชี้วัดในการ
ปฏิบัติงาน
3. เทคนิคการนาเสนอข้อมูล
4. เทคนิคการเจรจาต่อรอง เพื่อ
ประโยชน์ขององค์กร
5. เทคนิคการเขียนงานผลการ
ดาเนินงาน/การปฏิบตั ิราชการ
6. เทคนิคการวางแผนการดาเนินงาน
7. เทคนิคการจัดเก็บเอกสารเพื่อการ
สืบค้น /การอ้างอิง
8. การจัดการประชุม เพื่อให้บรรลุ
วัตถุประสงค์
9. เทคนิคการวิเคราะห์ข้อมูล

ตารางการวิเคราะห์องค์ความรู้ที่จาเป็นต้องใช้จากกระบวนการของ สร.ศธ. พ.ศ. 2558 (กระบวนการสนับสนุน)
ยุทธศาสตร์
4. สร้างจิตสานัก และ
พัฒนาศักยภาพ
บุคลากร เพื่อ
ยกระดับการ
ปฏิบัติงานอย่างมือ
อาชีพ

กระบวนการ
โครงการพัฒนาศักยภาพ
และประสิทธิภาพ
การบริหารจัดการ
สานักงานรัฐมนตรี

ขั้นตอนการทางาน
1. จัดทาโครงการ
2. แต่งตั้งคณะทางานดาเนินโครงการ
3. ร่างแผนการดาเนินการโครงการพัฒนา
ศักยภาพและประสิทธิภาพการบริหาร
จัดการ สานักงานรัฐมนตรี
กระทรวงศึกษาธิการ
4. เสนอความเห็นชอบ และขออนุมัติ
โครงการ
5. จัดทาปฏิทินการดาเนินการราย
กิจกรรม
6. ดาเนินการจัดกิจกรรมตามที่กาหนด
7. สรุป รายงานผลการดาเนินการและ
เผยแพร่โครงการ
8. จัดทาฐานข้อมูล

ข้อมูลทีจ่ าเป็นต้องมี
ข้อมูลสนับสนุนการดาเนินงาน
1. คาสั่งแต่งตั้งคณะทางาน
2. แผนการดาเนินการโครงการพัฒนา
ศักยภาพและประสิทธิภาพการบริหาร
จัดการ
3. หนังสือเสนอขอความเห็นชอบ และการ
ขออนุมัติโครงการ
4. หนังสือประสานงาน เชิญวิทยากรฯ
ข้อมูลผลการดาเนินงาน
รายงานผลการดาเนินงานโครงการพัฒนา
ศักยภาพประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
สานักงานรัฐมนตรี

องค์ความรู้ที่จาเป็นต้องใช้
1. เทคนิคการเขียนโครงการ
2. เทคนิคการวางแผนการดาเนินงาน
3. เทคนิคการประสานงาน
4. เทคนิคการเขียนรายงานเชิงวิชาการ
5. เทคนิคการคิดวิเคราะห์
6. เทคนิคการจัดการความรู้
7. เทคนิคการจัดทารายงานการ
ดาเนินงานโครงการ

ผู้รับผิดชอบ
คณะทางาน
โครงการพัฒนา
ศักยภาพและ
ประสิทธิภาพ
การบริหารจัดการ
สานักงานรัฐมนตรี
กระทรวงศึกษาธิการ
พ.ศ. 2558

ตารางการวิเคราะห์องค์ความรู้ที่จาเป็นต้องใช้จากกระบวนการของ สร.ศธ. พ.ศ. 2558 (กระบวนการสนับสนุน)
ยุทธศาสตร์

กระบวนการ
ขั้นตอนการทางาน
1. กระบวนการการจัดซื้อ การจัดหาพัสดุ
จัดหาและการเบิกจ่าย
1. รับทราบความต้องการใช้พัสดุ
พัสดุ
2. ตรวจสอบยอดงบประมาณคงเหลือ
เพื่อจัดซื้อพัสดุ
2.1 กรณีงบประมาณไม่เพียงพอต้อง
ดาเนินการของบประมาณ
เพิ่มเติม ไปยัง สนย.สป.
2.2 กรณีครุภณ
ั ฑ์ต่อหน่วยเกิน
5,000 บาท ต้องทาหนังสือถึง
สนย.สป. เพื่อขอโอน
เปลี่ยนแปลงงบประมาณจากงบ
ดาเนินงานเป็นงบลงทุน
2.3 กรณีครุภณ
ั ฑ์คอมพิวเตอร์ ต้อง
ขอความเห็นชอบจาก ศทก.สป.
3. ทาบันทึกขออนุมัติจัดซื้อพัสดุไปยัง
สอ.สป. พร้อมส่งรายชื่อกรรมการ
ตรวจรับพัสดุ
4. กรรมการตรวจรับพัสดุของสานักงาน
รัฐมนตรีรับมอบพัสดุ จาก สอ.สป.
5. ลงทะเบียนควบคุมพัสดุ
การเบิกจ่ายพัสดุ
1. ผู้ประสงค์ใช้พัสดุเขียนเบิก
2. จ่ายพัสดุตามใบเบิก
3. บันทึกตัดยอดพัสดุที่เบิกจ่าย
4. ตรวจสอบยอดคงเหลือ และจัดซื้อ
ทดแทน

ข้อมูลทีจ่ าเป็นต้องมี
ข้อมูลสนับสนุนการดาเนินงาน
1. กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง
กับจัดซื้อ จัดหาและการเบิกจ่ายพัสดุ
2. กรอบ แนวทาง หรือขั้นตอนในการจัดซื้อ
จัดหาและการเบิกจ่ายพัสดุ
3. ข้อมูลงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรของ
สานักงาน
4. แผนการดาเนินงานประจาปีของ
สานักงานรัฐมนตรี
5. ทะเบียนพัสดุ ครุภณ
ั ฑ์ สร.
6. บัญชีการเบิก – จ่าย พัสดุ ครุภัณฑ์
7. ข้อมูลความต้องการวัสดุ อุปกรณ์
ครุภณ
ั ฑ์ของ สร.
ข้อมูลผลการดาเนินงาน
1. ข้อมูลการจัดซื้อจัดหาพัสดุ
2. ข้อมูลการเบิกจ่ายพัสดุ
3. รายงานการเบิกจ่ายเงินงบประมาณของ
สานักงานรัฐมนตรี

องค์ความรู้ที่จาเป็นต้องใช้
1. เทคนิคการจัดซื้อจัดจ้าง
2. เทคนิคบริหารจัดการงบประมาณ
3. เทคนิคการวางแผนการปฏิบัตงิ าน
4. เทคนิคการบริหารจัดการวัสดุ
อุปกรณ์ สานักงาน
5. การจัดทาหนังสือขออนุมัติการ
ดาเนินงาน

ผู้รับผิดชอบ
กลุ่มงานบริหาร
ทั่วไป

ตารางการวิเคราะห์องค์ความรู้ที่จาเป็นต้องใช้จากกระบวนการของ สร.ศธ. พ.ศ. 2558 (กระบวนการสนับสนุน)
ยุทธศาสตร์

กระบวนการ
2.ประชาสัมพันธ์

ขั้นตอนการทางาน
1. รับวาระงานรัฐมนตรีรายสัปดาห์จาก
คณะทางานรัฐมนตรี
2. แจ้งและประสานสื่อมวลชนในการทา
ข่าวการปฏิบัติภารกิจราชการของ
รัฐมนตรี
3. ติดตามและถ่ายภาพการปฏิบตั ิภารกิจ
ราชการของรัฐมนตรี
4. รวบรวม สรุปสาระสาคัญการปฏิบัติ
ภารกิจราชการของรัฐมนตรี หาข้อมูล
ประกอบเพิ่มเติม และคัดเลือก
ภาพถ่ายเพื่อใช้ประกอบข่าว
5. จัดพิมพ์ข่าวประชาสัมพันธ์นโยบาย
ภารกิจราชการของรัฐมนตรี
6. จัดส่งข่าวแจก (Press Release) ให้
สื่อมวลชน
7. เผยแพร่ข่าวพร้อมภาพถ่ายประกอบ
ทางเว็บไซต์ข่าวสานักงานรัฐมนตรี
และเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์
กระทรวงศึกษาธิการ/เครือข่ายสังคม
ออนไลน์ (Social Network)
8. จัดพิมพ์วารสารรายเดือน (สร.สาร)

ข้อมูลทีจ่ าเป็นต้องมี
ข้อมูลสนับสนุนการดาเนินงาน
- นโยบายด้านการศึกษา
ของรัฐบาล
- พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ
พ.ศ.2540
- นโยบายด้านการศึกษาของรัฐมนตรี
- วาระงานรัฐมนตรี
- เว็บไซต์ สร.ศธ.
ข้อมูลผลการดาเนินงาน
1. ข่าวแจก (Press Release)
2. ข่าวนโยบายภารกิจราชการของรัฐมนตรี
ทางเว็บไซต์
3. วารสารรายเดือน (สร.สาร)

องค์ความรู้ที่จาเป็นต้องใช้
1. เทคนิคการประสานงาน
2. เทคนิคการจัดทาสื่อ สารสนเทศใน
การประชาสัมพันธ์
3. เทคนิคการเขียนข่าว และการ
นาเสนอ
4. เทคนิคการจัดทาเอกสาร เพื่อการ
เผยแพร่ข่าวสาร
5. การใช้เทคโนโลยีสานสรเทศในการ
ประชาสัมพันธ์

ผู้รับผิดชอบ

ตารางการวิเคราะห์องค์ความรู้ที่จาเป็นต้องใช้จากกระบวนการของ สร.ศธ. พ.ศ. 2558 (กระบวนการสนับสนุน)
ยุทธศาสตร์

กระบวนการ
3. การประสานการ
เดินทางไปราชการของ
รัฐมนตรี

ขั้นตอนการทางาน
1. รับหนังสือสั่งการแจ้งความประสงค์
การเดินทางไปราชการ
2. จัดทาร่างกาหนดการเดินทางไป
ราชการ
3. เสนอรัฐมนตรีพิจารณาร่างกาหนดการ
พร้อมรายละเอียดประกอบการ
เดินทาง
4. ประสานเรื่องพาหนะในการเดินทาง
- เครื่องบินพาณิชย์/เครื่องบินของ
ทางราชการ
- รถยนต์และรถนาขบวน
5. จัดทาหนังสือ
- ขออนุมัติการเดินทางไปราชการของ
ข้าราชการการเมือง ข้าราชการประจา
และคณะทางานของรัฐมนตรี
- ขออนุมัติใช้ยานพาหนะ
- ขอยืมเงินทดรองราชการ
6. ประสานผูย้ ืมเงินรับเงินที่กลุ่มบริหาร
การคลังและสินทรัพย์ (กคส.สป.)
7. จัดทาหนังสือและส่งให้หน่วยงานที่
เกี่ยวข้องเพื่อทราบพร้อมขอความ
อนุเคราะห์การอานวยความสะดวกใน
การเดินทางของรัฐมนตรี
8. รวบรวมเอกสารจากคณะเดินทางเพื่อ
จัดทารายงานการเดินทาง
9. จัดทาหนังสือรายงานการเดินทาง
พร้อมส่งใช้เงินยืมทดรองราชการ

ข้อมูลทีจ่ าเป็นต้องมี
ข้อมูลสนับสนุนการดาเนินงาน
1. กฎหมาย ระเบียบ ที่เกี่ยวข้องกับการ
เบิกจ่ายในการเดินทางไปราชการ, การ
อนุมัติไปราชการ
2. วาระงาน/กาหนดการเดินทางราชการ
ของรัฐมนตรี
3. กาหนดการเดินทางไปราชการ
4. ข้อมูลการประสานเรื่องพาหนะในการ
เดินทาง
5. ข้อมูลในการประสานเจ้าหน้าทีท่ ี่
เกี่ยวข้องในการเดินทางไปราชการ
6. กรอบแนวทาง หรือขั้นตอนการเดินทาง
ไปราชการ, การขออนุมัติเดินทางไป
ราชการ และการเบิกจ่ายเงินทดรอง
ราชการ เพื่อจัดทารายงานการเดินทาง
7. แบบฟอร์มการขออนุมัติใช้ยานพาหนะ/
แบบฟอร์มการขอยืมเงินทดรองราชการ/
แบบฟอร์มการขออนุมัตเิ ดินทางไป
ราชการ/แบบฟอร์มกาหนดการเดินทาง
ไปราชการ
ข้อมูลผลการดาเนินงาน
1. สรุปรายงานผลการเดินทางไปราชการ

องค์ความรู้ที่จาเป็นต้องใช้
1. เทคนิคการจัดทาหนังสือราชการ
2. เทคนิคการจัดทากาหนดการ การ
วางแผนการดาเนินงาน
3. เทคนิคการติดต่อประสานงาน
เพื่อให้บรรลุวตั ถุประสงค์
4. เทคนิคการยืมเงินทดรองราชการ

ผู้รับผิดชอบ
กลุ่มงานบริหาร
ทั่วไป

ตารางการวิเคราะห์องค์ความรู้ที่จาเป็นต้องใช้จากกระบวนการของ สร.ศธ. พ.ศ. 2558 (กระบวนการสนับสนุน)
ยุทธศาสตร์

กระบวนการ
4. การรับ - ส่งหนังสือ
ราชการ

ขั้นตอนการทางาน
การส่งหนังสือออก
1. รับหนังสือจากหน่วยงานภายในและ
ภายนอก ศธ.
2. ตรวจสอบความถูกต้องของหนังสือใน
เบื้องต้น
3. ลงทะเบียนรับหนังสือด้วยระบบสาร
บรรณอิเล็กทรอนิกส์
4. ส่งหนังสือให้กลุม่ งานที่เกี่ยวข้อง
5. จัดแฟ้มเสนอรัฐมนตรี
6. ติดตามความก้าวหน้าของหนังสือที่ได้
ลงทะเบียนรับ
การรับหนังสือเข้า
1. บันทึกคาสั่งการของรัฐมนตรีในระบบ
สารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
2. ส่งหนังสือที่สั่งการแล้วให้กลุ่มงานที่
รับผิดชอบ เพื่อตรวจสอบความ
เรียบร้อย สาเนาเรื่อง
3. รับหนังสือที่สั่งการแล้วคืนจากกลุ่ม
งาน
4. ส่งหนังสือให้หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
หรือหน่วยงานตามคาสั่งการ

ข้อมูลทีจ่ าเป็นต้องมี
ข้อมูลสนับสนุนการดาเนินงาน
1. กฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้อง (ระเบียบ
สานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงาน
สารบรรณ)
2. กรอบแนวทาง/ขั้นตอนการปฏิบัติ
เกี่ยวกับการรับส่งหนังสือราชการ
3. ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์

องค์ความรู้ที่จาเป็นต้องใช้

1. การรับ – ส่ง หนังสือราชการตาม
ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วย
งานสารบรรณ
2. การใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อ
สนับสนุนการปฏิบตั ิงาน
3. เทคนิคการจัดแฟ้ม เพื่อเสนองาน
4. เทคนิคการติดตามเรื่อง
4. หนังสือราชการที่ต้องลงทะเบียน รับ -ส่ง 5. เทคนิคการสรุปรายงานผลการ
ของ สร.ศธ.
ดาเนินงาน
6. เทคนิคการคิดวิเคราะห์ กลั่นกรอง
ข้อมูลผลการดาเนินงาน
เรื่อง
1. รายงานผลการดาเนินงานการ รับ - ส่ง
หนังสือราชการของ สร.ศธ.
2. รายงานความก้าวหน้าของหนังสือที่
รับเข้า (เป็นรายเดือน)

ผู้รับผิดชอบ
กลุ่มงาน
บริหารงานทั่วไป

