สรุปการจัดกิจกรรมตามตัวชี้วัดที่ 6
ระดับความสาเร็จในการพัฒนาปรับปรุงสารสนเทศและการจัดการความรู้
ครั้งที่ ๒ ขั้นตอนการเลือกฐานความรู้และองค์ความรู้เพือ่ การดาเนินการ
วันอังคารที่ 10 กุมภาพันธ์ 2558 ณ ห้อง MOC
ผู้เข้าร่วมกิจกรรม
1. ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ สานักงานรัฐมนตรี จานวน 33 คน
2. คณะทางาน รมว.ศธ.
จานวน 4 คน

วัตถุประสงค์การจัดกิจกรรม
1. แจ้งฐานข้อมูลที่จะดาเนินการใหม่และพัฒนาปรับปรุง ในปี 2558
2. แจ้งผลการสารวจองค์ความรู้ที่จะดาเนินการจัดการความรู้ ในปี 2558
3. แลกเปลี่ยนกับคณะทางาน รมว.ศธ. ในหัวข้อ “ความต้องการ ความคาดหวัง
เพื่อภารกิจของรัฐมนตรี”

สรุปเนื้อหาสาระการจัดกิจกรรม
การพัฒนาปรับปรุงสารสนเทศ
ตามตัวชี้วัดที่ 6.1 ระดับความสาเร็จในการพัฒนาปรับปรุงสารสนเทศ กาหนดให้มีการปรับปรุง
ข้อมูล/ฐานข้อมูลที่ดาเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 อย่างน้อย 1 ฐานข้อมูล และจัดทาฐานข้อมูล/
ข้อมูลใหม่ ที่สนับสนุนการดาเนินงานตามยุทธศาสตร์/กระบวนการหลัก 2 ฐานข้อมูล (ต้องครอบคลุม ถูกต้อง
และทันสมัย) ซึ่งในส่วนของการดาเนินการจริงใน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 สานักงานรัฐมนตรี จะดาเนินการ
ปรับปรุง และจัดทาฐานข้อมูลใหม่ ดังนี้
1. ปรับปรุงข้อมูลที่ดาเนินการในปี 2557
1.1 กระบวนการสนับสนุนภารกิจของรัฐมนตรีในการประชุมคณะรัฐมนตรี
1.2 กระบวนการประสานงานการตอบกระทู้ ชี้แจงญัตติ และร่างพระราชบัญญัติ
1.3 กระบวนการรับเรื่องราวร้องทุกข์ ร้องเรียน ร้องขอความช่วยเหลือต่อรัฐมนตรี
1.4 การประเมินผลการปฏิบัติราชการระดับสานัก
1.5 การจัดการความรู้
2. จัดทาฐานข้อมูลใหม่ ที่สนับสนุนการดาเนินงานตามยุทธศาสตร์/กระบวนการหลัก
กระบวนการประสานติดตามผลการดาเนินงานตามนโยบายของรัฐมนตรี
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โดยการด าเนิ น งานร่ ว มกับ เจ้ า ของกระบวนการ/กิ จ กรรม และคณะท างานฯ เป็ น ผู้ ป ระสาน
อานวยการความสะดวกในการจัดการทาข้อมูล และให้มีการหารือถึงรูปแบบการนาเสนอฐานข้อมูล (DATABASE)
ใน www.moe-news.net ว่าจะนาเสนอฐานข้อมูล ใน 5 เมนูย่อย ได้แก่ กฎหมายน่ารู้ , กระบวนการหลัก
และสนับสนุน , การจัดการความรู้, กิจกรรม สร. และการประเมินผลการปฏิบัติราชการระดับสานัก

องค์ความรู้ที่จะดาเนินการจัดการความรู้
ตามตัวชี้วัดที่ 6.2 ระดับความสาเร็จในการจัดการความรู้ ได้กาหนดให้มีการทบทวนการจาแนก
รายการองค์ความรู้ของทุกกระบวนการหลัก และคัดเลือกองค์ความรู้ที่สนับสนุนการดาเนินงาน 2 องค์ความรู้
จาก 2 กระบวนการหลัก โดยการให้บุคลากร สร. วิเคราะห์องค์ความรู้ที่สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ตาม
กระบวนการหลักของ สร.ศธ. มีผู้ตอบกลับ 24 ราย รายละเอียดการแจกแจงความถี่ ดังนี้
องค์ความรู้
เทคนิคการคิดวิเคราะห์
เทคนิคการประสานงาน : ไปราชการ/กับสื่อมวลชน/ติดตามเรื่อง
เทคนิคการสื่อสาร : ภายในองค์การ/Social Media
เทคนิคการเขียนรายงานการประชุม/รายงานเชิงวิชาการ
เทคนิคการจัดเก็บเรื่องเพื่อการสืบค้น
เทคนิคการจัดทาบันทึกสรุปเรื่อง
เทคนิคการเขียนโครงการ
เทคนิคการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า
เทคนิคการนาเสนอข้อมูล/การรวบรวมข้อมูลในภาพรวมของ สร.

ความถี่
3
8
7
6
6
2
5
2
3

ลาดับที่
1
2
3
3
5

มีผู้เสนอองค์ความรู้ : การเจรจาประนีประนอมกับผู้ร้องเรียน, เทคนิคการสร้างเครือข่าย, การจัด
ประชุมผู้บ ริห าร, เทคนิคการให้ บ ริการที่ดี , การประยุกต์ใช้หลั กธรรมาภิบาลในการปฏิบัติงาน, การพัฒ นา
บุคลิกภาพในการทางาน, เทคนิคการทางานเป็นทีม องค์ความรู้ละ 1 ความถี่
องค์ความรู้ที่จะดาเนินการจัดการความรู้ในปี 2558
• องค์ความรู้ “เทคนิคการประสานงานในภารกิจของรัฐมนตรี”
• องค์ความรู้ “เทคนิคการสื่อสารเพื่อการทางาน”
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ความต้องการ ความคาดหวัง เพื่อภารกิจของรัฐมนตรี
เพื่อเป็นการพบปะ แลกเปลี่ยนระหว่างบุคลากร สร.ศธ. กับคณะทางาน รมว.ศธ. คณะทางาน KM
จึ ง ได้ เ ชิ ญ คณะท างาน รมว.ศธ. ซึ่ ง เป็ น ตั ว แทน รมว.ศธ. (ในฐานะผู้ รั บ บริ ก ารของ สร.) ประกอบด้ ว ย
นาวาเอก รณัชย์ เทพวัลย์, นาวาเอก วัชรพงศ์ ขาวิไล, นาวาโท ปริทัศน์ นิระฉัตรสุวรรณ์ และนาวาตรี ผรณเดช
พัฒ นาวิจ ารย์ เพื่ อเป็ น การรั บ ฟังแลกเปลี่ ยน รับฟัง และปรับปรุ งพัฒ นางานในส่ ว นของความต้องการและ
ความคาดหวังของรัฐมนตรีที่มี ต่อการปฏิบัติภารกิจของ สร.ศธ. ในภาพรวม ซึ่งต้องการและคาดหวังความ
“ราบรื่น” มีรายละเอียดจาแนกตามภารกิจ ดังนี้
ภารกิจ สร.

จุดเน้น

1. การรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ การรวบรวมข้อมูล
กลั่นกรองเรื่องและเสนอความเห็น
การวิเคราะห์กลั่นกรองเรื่อง

เป้าหมาย
ถูกต้อง ทันสมัย มีแหล่งข้อมูล
ชัดเจน ครบถ้วน
รอบด้าน ทั้งทางบวกและลบ
รอบคอบ เชื่อ มโยงกั บภารกิ จ
บ ท บ า ท ทั้ ง ปั จ จุ บั น แ ล ะ
แนวโน้มอนาคต

การเสนอข้อพิจารณา เพื่อการสั่งการ ยึ ด มั่ น ในหลั ก การ เป็ น กลาง
ชัดเจน ตรงประเด็น
ถูกใจ : เป็นระเบียบแบบแผน เรียบร้อย ก่อนกำหนดเวลำ
2. การสนับสนุนการทางานของ
รมต. ในการดาเนินงานทาง
การเมืองระหว่าง รัฐมนตรี
คณะรัฐมนตรี รัฐสภาและ
ประชาชน

ประสานงานกับหน่วยงานภายใน/
ภายนอก

- กาหนดการชัดเจน เหมาะสม
กับตาแหน่ง
- รายละเอียดครบถ้วน
- เตรียมความพร้อมสูงสุด
- แก้ ปั ญ หาเฉพาะหน้ า ได้ ดี
มีเครือข่ายการทางาน

3. การประสานการตอบกระทู้
ชี้แจงญัตติ ร่างพระราชบัญญัติ
และกิจการอื่นทางการเมือง
ถูกใจ : มีภำพรำยละเอียดล่วงหน้ำ มีเวลำเตรียมกำร
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ภารกิจ สร.
4. การประสานงานและติดตามการ
ดาเนินการตามนโยบายของ
รัฐมนตรี

จุดเน้น

เป้าหมาย

การประสานงานกับหน่วยงาน
ภายใน/ภายนอก

- เ ข้ า ใ จ เ จ ต น า ร ม ณ์ แ ล ะ
เป้าหมาย
- สื่อสารกันชัดเจน ตรงประเด็น
- รอบรู้ รอบด้าน
- ในช่ ว งที่ ป ระสาน รู้ จั ง หวะ
เวลา และกาลเทศะ

การติดตามและนาเสนอผลการ
ดาเนินงานตามนโยบาย

- เป็นระบบต่อเนื่อง
- เชื่อมโยงกับบริบทที่เกี่ยวข้อง/
การนาเสนอ บทสรุ ปผู้บริหาร
ต้องชั ดเจน ตรงประเด็น/เห็ น
ความก้าวหน้า

ถูกใจ : มีข้อเสนอแนะในกำรแก้ไขปัญหำและกำรพัฒนำนโยบำยที่ชัดเจน
5. ดาเนินการพิจารณาเรื่องร้องทุกข์ ช่องทางการร้องเรียน
ร้องเรียน หรือร้องขอความ
ช่วยเหลือต่อรัฐมนตรี
การพิจารณาดาเนินการ

ข้อมูล/การสืบค้น

- หลากหลาย/เข้ า ถึ ง ได้ ง่ า ย/
ได้รับการอานวยความสะดวก
- มี ห ลั ก การด าเนิ น การตาม
กฎหมาย/รวดเร็ว /ประสาน
แจ้งความคืบหน้า มีมาตรฐาน
การดาเนินงาน
มีระบบชัดเจน ค้นง่าย
มีการติดตามเรื่องค้างพิจารณา

ถูกใจ : ดำเนินกำรตำมระเบียบ กฎหมำย ตอบสนองควำมต้องกำรของผู้ร้อง
6. ปฏิบัติงานอื่นตามที่กฎหมาย
กาหนดให้เป็นอานาจหน้าที่ของ
สร. หรือรัฐมนตรีมอบหมาย

การข่าว

ถูกต้อง รวดเร็ว สะท้อนอนาคต

การประชาสัมพันธ์

มี ช่ อ งทางหลากหลาย/เข้ า ถึ ง
กลุ่ ม เป้ า หมาย/พร้ อ มชี้ แ จง
ข้ อ เท็ จ จริ ง แม่ น ย า/ท านาย
แนวโน้ม

การปฏิบัติการข่าวสาร

สร้ า งภาพลั ก ษณ์ อ งค์ ก รและ
รัฐมนตรี

ถูกใจ : มีระเบียบแบบแผน เสริมสร้ำงภำพลักษณ์ที่ดี มีกำลเทศะ
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องค์ประกอบของการประสานงานที่มีประสิทธิภาพ “เทคนิคการประสานงานในภารกิจของรัฐมนตรี”
ความสาเร็จ
ความร่วมมือ : ทุกฝ่ายร่วมกัน เข้าใจ มีสัมพันธภาพที่ดี

ทุกฝ่ายรับรู้ เข้าใจตรงกัน

จังหวะเวลา : เหมาะสม เป็นไปตามที่กาหนด

ดารงความสัมพันธ์ที่ดี

ความสอดคล้อง : ไม่ซ้าซ้อน ทุกคนมีเป้าหมายร่วมกัน

เห็นชอบ ยินยอมพร้อมใจ

การสื่อสาร : เข้าใจตรงกัน รวดเร็ว ราบรื่น

ช่วยเหลือ เกื้อกูลกัน

ผู้ประสานงาน : สร้างความเข้าใจ จูงใจ

ลดความขัดแย้ง รวมพลัง

องค์ประกอบทางการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ “เทคนิคการสื่อสารเพื่อการทางาน”

ผู้รับสาร (Receiver)

ผู้สอื่ สาร (Sender)
เข้ าใจเนื ้อหา/สถานการณ์

Two ways

มีขีดความสามารถในการรับสาร/

เวลา/เครื่ องมือเหมาะสม/มีทกั ษะ

Communication

เข้ าใจ เข้ าถึงเครื่ องมือ/ เท่าทัน
สถานการณ์/ มีทกั ษะในการสือ่ สาร

ในการสือ่ สาร/เข้ าใจผู้รับสาร
สือ่ (Media)

ครอบคลุม มีประสิทธิภาพ คุณภาพ
ทันสมัย ดึงดูดใจ สะดวก หลากหลาย
Information
5W 1H

และโต้ ตอบเหมาะสม
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การจัดการความรู้ (Knowledge Management)
กรอบแนวคิด แนวทางการดาเนินงานการจัดการความรู้
 กาหนดองค์ความรู้ สอดคล้องกับพันธกิจ วิสัยทัศน์ ข้อมูลสาคัญและแก้ไขปัญหาของหน่วยงาน
 ผลที่คาดหวังจากการจัดการความรู้ “คนเก่งงาน สร้างผู้เชี่ยวชาญ เพิ่มประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงาน เกิดนวัตกรรม เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้”
 KM เป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับกระบวนการปฏิบัติงาน
 ยุทธศาสตร์การทา KM ให้ประสบความสาเร็จต้องให้ KM เป็นงานประจาช่วยเพิ่มประสิทธิภาพ
 KM ต้องสอดคล้องกับกระบวนการหลักขององค์กร

อาหารสมองจากกิจกรรม ครั้งที่ 2
องค์กรประสิทธิภาพ (High Performance)










มีเป้าหมายชัดเจน : จะเป็นอะไร จะทาอะไร
สายบังคับบัญชา : สั้น/หลากหลาย
มีฐานข้อมูลสนับสนุนการบริหาร : เพื่อการตัดสินใจ
ใช้เทคโนโลยี : มีเครื่องทุ่นแรง คนไม่ต้องมาก
เน้นการปฏิบัติที่น่าเชื่อถือ/ไว้วางใจ : ทุ่มเท จริงใจ มีมาตรฐาน มีหลักการ
มีการประชาสัมพันธ์ : กระจายข่าวดี สร้างภาพลักษณ์
มีความร่วมมือ/ Teamwork : แข่งขันกันบรรลุเป้าหมาย มุ่งมั่นเพื่อองค์กร รวมพลัง
แบ่งงานชัดเจน แต่ละงานมีคุณค่า : ทุกงาน ทุกคนเป็นฟันเฟืองในองค์กร
ทาเพื่อองค์กร รักองค์กร : เน้นประโยชน์ขององค์กร ภักดีต่อองค์กร

แผนภาพ 10 วิธีแก้ง่วงตอนบ่าย
1. นอนหลับตอนกลางคืนให้เต็มอิ่ม หลับให้เต็มที่ทุกคืน
2. สัมผัสแสงแดดยามเช้า เพิ่มการไหลเวียนของโลหิต
3. จิบน้าระหว่างวัน ช่วยเพิ่มออกซิเจนในร่างกาย
4. งีบระหว่างเที่ยง 5-10 นาที เพื่อให้รู้สึกตื่นตัวยามบ่าย
5. เลี่ยงแป้ง/น้าตาลหนักๆมื้อเที่ยง ควรเพิ่มโปรตีนในอาหาร
6. บอกลาของหวาน ที่ทาให้น้าตาลในเลือดสูงและทาให้ง่วงนอน
7. ยืดเส้นยืดสายระหว่างวัน โดยลุกขึ้นเดิน ขึ้น-ลง บันได
8. ฟังเพลงกันบ้าง เพื่อทาให้มีสมาธิ เพิ่มความตื่นเต้นและสุนทรีย์
9. ฝึกลมหายใจ หายใจเข้าออกถี่ๆ เพื่อให้มีพลัง
10. ออกกาลังกายสม่าเสมอ วันละ 15-20 นาที เพื่อให้สดชื่นในทุกวัน
นายวีระ ด่านพณิชย์สกุล
นางสาวศิริรัตน์ ทิวะศิริ

บันทึก/พิมพ์
สรุป/รายงาน

