
สรุปการจัดกิจกรรมตามตัวช้ีวัดที่ 6 
ระดับความส าเร็จในการพัฒนาปรับปรุงสารสนเทศและการจัดการความรู้ 
ครั้งที่ ๒ ขั้นตอนการเลอืกฐานความรู้และองค์ความรู้เพือ่การด าเนินการ 

วันอังคารที่ 10 กุมภาพันธ์ 2558 ณ ห้อง MOC 
 
 

ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 
1. ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ ส านักงานรัฐมนตรี จ านวน 33 คน 
2. คณะท างาน รมว.ศธ.    จ านวน   4  คน 

 

วัตถุประสงค์การจัดกจิกรรม 
1. แจ้งฐานข้อมูลที่จะด าเนินการใหมแ่ละพัฒนาปรับปรุง ในปี 2558 
2. แจ้งผลการส ารวจองค์ความรู้ที่จะด าเนินการจัดการความรู้ ในปี 2558 
3. แลกเปลี่ยนกับคณะท างาน รมว.ศธ. ในหัวข้อ “ความต้องการ ความคาดหวัง  

เพ่ือภารกิจของรัฐมนตรี” 
 

สรุปเนื้อหาสาระการจดักิจกรรม 
 

การพัฒนาปรับปรุงสารสนเทศ 
 ตามตัวชี้วัดที่ 6.1 ระดับความส าเร็จในการพัฒนาปรับปรุงสารสนเทศ ก าหนดให้มีการปรับปรุง
ข้อมูล/ฐานข้อมูลที่ด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 อย่างน้อย 1 ฐานข้อมูล และจัดท าฐานข้อมูล/
ข้อมูลใหม่ ที่สนับสนุนการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์/กระบวนการหลัก 2 ฐานข้อมูล (ต้องครอบคลุม ถูกต้อง 
และทันสมัย) ซึ่งในส่วนของการด าเนินการจริงใน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ส านักงานรัฐมนตรี จะด าเนินการ 
ปรับปรุง และจัดท าฐานข้อมูลใหม่ ดังนี้  

1. ปรับปรุงข้อมูลที่ด าเนินการในปี 2557 
1.1 กระบวนการสนับสนุนภารกิจของรัฐมนตรีในการประชุมคณะรัฐมนตรี 
1.2 กระบวนการประสานงานการตอบกระทู้ ชี้แจงญัตติ และร่างพระราชบัญญัติ 
1.3 กระบวนการรับเรื่องราวร้องทุกข์ ร้องเรียน ร้องขอความช่วยเหลือต่อรัฐมนตรี 
1.4 การประเมินผลการปฏิบัติราชการระดับส านัก 
1.5 การจัดการความรู้ 

2. จัดท าฐานข้อมูลใหม่ ที่สนับสนุนการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์/กระบวนการหลัก 
กระบวนการประสานติดตามผลการด าเนินงานตามนโยบายของรัฐมนตรี 
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 โดยการด าเนินงานร่วมกับเจ้าของกระบวนการ/กิจกรรม และคณะท างานฯ เป็นผู้ประสาน 
อ านวยการความสะดวกในการจัดการท าข้อมูล และให้มีการหารือถึงรูปแบบการน าเสนอฐานข้อมูล (DATABASE)   
ใน www.moe-news.net ว่าจะน าเสนอฐานข้อมูลใน 5 เมนูย่อย ได้แก่ กฎหมายน่ารู้ , กระบวนการหลัก
และสนับสนุน, การจัดการความรู้, กิจกรรม สร. และการประเมินผลการปฏิบัติราชการระดับส านัก 
 

องค์ความรู้ที่จะด าเนินการจัดการความรู้ 
 ตามตัวชี้วัดที่ 6.2 ระดับความส าเร็จในการจัดการความรู้ ได้ก าหนดให้มีการทบทวนการจ าแนก
รายการองค์ความรู้ของทุกกระบวนการหลัก และคัดเลือกองค์ความรู้ที่สนับสนุนการด าเนินงาน 2 องค์ความรู้
จาก 2 กระบวนการหลัก โดยการให้บุคลากร สร. วิเคราะห์องค์ความรู้ที่สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ตาม
กระบวนการหลักของ สร.ศธ. มีผู้ตอบกลับ 24 ราย รายละเอียดการแจกแจงความถี่ ดังนี้ 

องค์ความรู้ ความถี ่ ล าดับที ่ 
   เทคนิคการคิดวิเคราะห์  
   เทคนิคการประสานงาน : ไปราชการ/กับสื่อมวลชน/ติดตามเรื่อง  
   เทคนิคการสื่อสาร : ภายในองค์การ/Social Media 
   เทคนิคการเขียนรายงานการประชุม/รายงานเชิงวิชาการ  
   เทคนิคการจัดเก็บเรื่องเพื่อการสืบค้น  
   เทคนิคการจัดท าบันทึกสรุปเรื่อง  
   เทคนิคการเขียนโครงการ  
   เทคนิคการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า  
   เทคนิคการน าเสนอข้อมูล/การรวบรวมข้อมูลในภาพรวมของ สร.  

3  
8  
7  
6  
6  
2  
5  
2  
3  

 
1  
2  
3  
3 
 
5  

 
 มีผู้เสนอองค์ความรู้ : การเจรจาประนีประนอมกับผู้ร้องเรียน, เทคนิคการสร้างเครือข่าย, การจัด
ประชุมผู้บริหาร, เทคนิคการให้บริการที่ดี, การประยุกต์ใช้หลักธรรมาภิบาลในการปฏิบัติงาน, การพัฒนา
บุคลิกภาพในการท างาน, เทคนิคการท างานเป็นทีม องค์ความรู้ละ 1 ความถี่ 
 
 องค์ความรู้ที่จะด าเนินการจัดการความรู้ในปี 2558  

•  องค์ความรู้ “เทคนิคการประสานงานในภารกิจของรัฐมนตรี” 
•  องค์ความรู้ “เทคนิคการสื่อสารเพ่ือการท างาน” 

 
 
 
 
 

http://www.moe-news.net/
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ความต้องการ ความคาดหวัง เพื่อภารกิจของรัฐมนตรี 
 เพ่ือเป็นการพบปะ แลกเปลี่ยนระหว่างบุคลากร สร.ศธ. กับคณะท างาน รมว.ศธ. คณะท างาน KM 
จึงได้เชิญคณะท างาน รมว.ศธ. ซึ่งเป็นตัวแทน รมว.ศธ. (ในฐานะผู้รับบริการของ สร.) ประกอบด้วย            
นาวาเอก รณัชย์ เทพวัลย์, นาวาเอก วัชรพงศ์ ข าวิไล, นาวาโท ปริทัศน์ นิระฉัตรสุวรรณ์ และนาวาตรี ผรณเดช 
พัฒนาวิจารย์ เพ่ือเป็นการรับฟังแลกเปลี่ยน รับฟังและปรับปรุงพัฒนางานในส่วนของความต้องการและ     
ความคาดหวังของรัฐมนตรีที่มีต่อการปฏิบัติภารกิจของ สร.ศธ. ในภาพรวม ซึ่งต้องการและคาดหวังความ 
“ราบรื่น” มีรายละเอียดจ าแนกตามภารกิจ ดังนี้ 

ภารกิจ สร. จุดเน้น เป้าหมาย 

1. การรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์
กลั่นกรองเรื่องและเสนอความเห็น 

 
 
 
 

การรวบรวมข้อมูล 
 
 

การวิเคราะห์กลั่นกรองเรื่อง 
 
 
 
 

การเสนอข้อพิจารณา เพ่ือการสั่งการ 
 

ถูกต้อง ทันสมัย มีแหล่งข้อมูล
ชัดเจน ครบถ้วน 
 

รอบด้าน ทั้งทางบวกและลบ 
รอบคอบ เชื่อมโยงกับภารกิจ 
บ ท บ า ท  ทั้ ง ปั จ จุ บั น แ ล ะ
แนวโน้มอนาคต 
 

ยึดมั่นในหลักการ เป็นกลาง 
ชัดเจน ตรงประเด็น 
 

ถกูใจ : เป็นระเบียบแบบแผน เรียบร้อย ก่อนก ำหนดเวลำ 

2. การสนับสนุนการท างานของ 
รมต. ในการด าเนินงานทาง
การเมืองระหว่าง รัฐมนตรี   
คณะรัฐมนตรี รัฐสภาและ
ประชาชน 

 

 

ประสานงานกับหน่วยงานภายใน/
ภายนอก 
 

 

- ก าหนดการชัดเจน เหมาะสม
กับต าแหน่ง 

- รายละเอียดครบถ้วน  
- เตรียมความพร้อมสูงสุด  
- แก้ปัญหาเฉพาะหน้ า ได้ดี     

มีเครือข่ายการท างาน 

3. การประสานการตอบกระทู้   
ชี้แจงญัตติ ร่างพระราชบัญญัติ 
และกิจการอ่ืนทางการเมือง 

 

  

ถกูใจ : มีภำพรำยละเอียดล่วงหน้ำ มีเวลำเตรียมกำร 
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ภารกิจ สร. จุดเน้น เป้าหมาย 

4. การประสานงานและติดตามการ
ด าเนินการตามนโยบายของ
รัฐมนตรี 

การประสานงานกับหน่วยงาน
ภายใน/ภายนอก 
 
 
 
 
 

การติดตามและน าเสนอผลการ
ด าเนินงานตามนโยบาย 

- เ ข้ า ใ จ เ จ ต น า ร ม ณ์ แ ล ะ
เป้าหมาย  

- สื่อสารกันชัดเจน ตรงประเด็น  
- รอบรู้ รอบด้าน 
- ในช่วงที่ประสาน รู้จังหวะ

เวลา และกาลเทศะ 
 

- เป็นระบบต่อเนื่อง  
- เชื่อมโยงกับบริบทที่เกี่ยวข้อง/

การน าเสนอ บทสรุปผู้บริหาร
ต้องชัดเจน ตรงประเด็น/เห็น
ความก้าวหน้า 

 

ถกูใจ : มีข้อเสนอแนะในกำรแก้ไขปัญหำและกำรพัฒนำนโยบำยท่ีชัดเจน 

5. ด าเนินการพิจารณาเรื่องร้องทุกข์ 
ร้องเรียน หรือร้องขอความ
ช่วยเหลือต่อรัฐมนตรี 

ช่องทางการร้องเรียน 
 
 

การพิจารณาด าเนินการ 
 
 
 
 

ข้อมูล/การสืบค้น 

- หลากหลาย/เข้าถึงได้ง่าย/ 
ได้รับการอ านวยความสะดวก 

 

- มีหลักการด าเนินการตาม
กฎหมาย/รวดเร็ว/ประสาน
แจ้งความคืบหน้า มีมาตรฐาน
การด าเนินงาน 

 

มีระบบชัดเจน ค้นง่าย 
มีการติดตามเรื่องค้างพิจารณา  
 

ถกูใจ : ด ำเนินกำรตำมระเบียบ กฎหมำย ตอบสนองควำมต้องกำรของผู้ร้อง 

6. ปฏิบัติงานอ่ืนตามที่กฎหมาย
ก าหนดให้เป็นอ านาจหน้าที่ของ 
สร. หรือรัฐมนตรีมอบหมาย 

การข่าว 
 

การประชาสัมพันธ์ 
 
 
 
 

การปฏิบัติการข่าวสาร 

ถูกต้อง รวดเร็ว สะท้อนอนาคต 
 

มีช่องทางหลากหลาย/เข้าถึง
กลุ่ม เป้ าหมาย/พร้อมชี้ แจง
ข้อเท็จจริง แม่นย า/ท านาย
แนวโน้ม 
 

สร้างภาพลักษณ์องค์กรและ
รัฐมนตรี 
 

   ถกูใจ : มีระเบียบแบบแผน เสริมสร้ำงภำพลักษณ์ที่ดี มีกำลเทศะ 
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องค์ประกอบของการประสานงานที่มีประสิทธิภาพ “เทคนิคการประสานงานในภารกิจของรัฐมนตรี” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

องค์ประกอบทางการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ “เทคนิคการสื่อสารเพื่อการท างาน” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สือ่   (Media) 

ครอบคลมุ มีประสทิธิภาพ คณุภาพ

ทนัสมยั ดงึดดูใจ สะดวก หลากหลาย 

Information 

5W 1H 

ความร่วมมือ : ทุกฝ่ายร่วมกัน เข้าใจ มีสัมพันธภาพที่ดี 

จังหวะเวลา : เหมาะสม เป็นไปตามที่ก าหนด 

ความสอดคล้อง : ไม่ซ้ าซ้อน ทกุคนมีเป้าหมายร่วมกัน 

การสื่อสาร : เข้าใจตรงกัน รวดเร็ว ราบรื่น 

ผู้ประสานงาน : สร้างความเข้าใจ จูงใจ 

ความส าเร็จ 

ทุกฝ่ายรับรู้ เข้าใจตรงกัน 

ด ารงความสัมพันธ์ที่ดี 

เห็นชอบ ยินยอมพร้อมใจ 

ช่วยเหลือ เกื้อกูลกัน 

ลดความขัดแย้ง รวมพลัง 

 
Two ways 

Communication 

ผู้สือ่สาร (Sender) ผู้ รับสาร  (Receiver) 

เข้าใจเนือ้หา/สถานการณ์       

เวลา/เคร่ืองมือเหมาะสม/มีทกัษะ

ในการสือ่สาร/เข้าใจผู้ รับสาร 

มีขีดความสามารถในการรับสาร/ 

เข้าใจ เข้าถงึเคร่ืองมือ/ เทา่ทนั

สถานการณ์/ มีทกัษะในการสือ่สาร 

และโต้ตอบเหมาะสม 
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การจัดการความรู้ (Knowledge Management) 
 กรอบแนวคิด แนวทางการด าเนินงานการจัดการความรู้ 

 ก าหนดองค์ความรู้ สอดคล้องกับพันธกิจ วิสัยทัศน์ ข้อมูลส าคัญและแก้ไขปัญหาของหน่วยงาน 

 ผลที่คาดหวังจากการจัดการความรู้  “คนเก่งงาน สร้างผู้เชี่ยวชาญ เพ่ิมประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงาน เกิดนวัตกรรม เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้” 

 KM เป็นการสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับกระบวนการปฏิบัติงาน 

 ยุทธศาสตร์การท า KM ให้ประสบความส าเร็จต้องให้ KM เป็นงานประจ าช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพ 

 KM ต้องสอดคล้องกับกระบวนการหลักขององค์กร 
 

อาหารสมองจากกิจกรรม ครั้งที่ 2 
 องค์กรประสิทธิภาพ (High Performance) 

 มีเป้าหมายชัดเจน : จะเป็นอะไร จะท าอะไร 

 สายบังคับบัญชา : สั้น/หลากหลาย 

 มีฐานข้อมูลสนับสนุนการบริหาร : เพ่ือการตัดสินใจ 

 ใช้เทคโนโลยี : มีเครื่องทุ่นแรง คนไม่ต้องมาก 

 เน้นการปฏิบัติที่น่าเชื่อถือ/ไว้วางใจ : ทุ่มเท จริงใจ มีมาตรฐาน มีหลักการ 

 มีการประชาสัมพันธ์ : กระจายข่าวดี สร้างภาพลักษณ์ 

 มีความร่วมมือ/ Teamwork : แข่งขันกันบรรลุเป้าหมาย มุ่งม่ันเพื่อองค์กร รวมพลัง 

 แบ่งงานชัดเจน แต่ละงานมีคุณค่า : ทุกงาน ทุกคนเป็นฟันเฟืองในองค์กร 

 ท าเพื่อองค์กร รักองค์กร : เน้นประโยชน์ขององค์กร ภักดีต่อองค์กร 
 

 แผนภาพ 10 วิธีแก้ง่วงตอนบ่าย 
1. นอนหลับตอนกลางคืนให้เต็มอ่ิม หลับให้เต็มที่ทุกคืน 
2. สัมผัสแสงแดดยามเช้า เพ่ิมการไหลเวียนของโลหิต 
3. จิบน้ าระหว่างวัน ช่วยเพิ่มออกซิเจนในร่างกาย 
4. งีบระหว่างเที่ยง 5-10 นาที เพื่อให้รู้สึกตื่นตัวยามบ่าย 
5. เลี่ยงแป้ง/น้ าตาลหนักๆม้ือเที่ยง ควรเพิ่มโปรตีนในอาหาร 
6. บอกลาของหวาน ที่ท าให้น้ าตาลในเลือดสูงและท าให้ง่วงนอน 
7. ยืดเส้นยืดสายระหว่างวัน โดยลุกข้ึนเดิน ขึ้น-ลง บันได 
8. ฟังเพลงกันบ้าง เพ่ือท าให้มีสมาธิ เพ่ิมความตื่นเต้นและสุนทรีย์ 
9. ฝึกลมหายใจ หายใจเข้าออกถ่ีๆ เพ่ือให้มีพลัง 
10. ออกก าลังกายสม่ าเสมอ วันละ 15-20 นาที เพื่อให้สดชื่นในทุกวัน 

 

นายวีระ  ด่านพณิชย์สกุล             บันทึก/พิมพ์ 
นางสาวศิริรัตน์  ทิวะศิริ               สรุป/รายงาน 


