รายงานการดาเนินงาน

บทสรุปผู้บริหาร
โครงการพั ฒ นาศั ก ยภาพและประสิ ท ธิ ภ าพการบริ ห ารจั ด การ ส านั ก งานรั ฐ มนตรี
กระทรวงศึกษาธิการประจาปีงบประมาณ 2556 มีวัตถุประสงค์เพื่อให้มีการจัดการความรู้ เพิ่มพูนความรู้
ทักษะ และสมรรถนะในการปฏิบัติงานประสานราชการทางการเมือง มีการพัฒนาและปรับปรุงการจัด
กระบวนการภายในสานักงานให้มีประสิทธิภาพ กาหนดจัดกิจกรรม 3 กิจกรรม ได้แก่ กิจกรรมที่ 1 การ
จั ด การความรู้ กิ จ กรรมที่ 2 การพั ฒ นาและปรั บ ปรุ ง การจั ด กระบวนการและ กิ จ กรรมที่ 3 การ
ประชาสัมพันธ์เชิงรุกด้านนโยบายการศึกษา
ในการดาเนิ นงานได้จั ดทารายละเอียด ปฏิทินการจัดกิจกรรม เสนอขออนุ มัติดาเนินการทั้ง 3
กิจกรรม หากแต่สามารถดาเนินการได้ 2 กิจกรรม ส่วนกิจกรรมที่ 3 ไม่อาจดาเนินการตามรายละเอียดที่
กาหนดได้ เนื่องจากงบประมาณไม่เพียงพอ
การดาเนินงานในกิจกรรมที่ 1 การจัดการความรู้ ได้มีการทาแผนการจัดการความรู้ ดาเนินการ
ตามแผนใน 2 องค์ความรู้ ได้แก่ เทคนิคการจัดทาบันทึกสรุปเรื่อง เทคนิคการประสานงานในภารกิจของ
รัฐมนตรี มีการดาเนินการ 8 ขั้นตอนตามแผนการจัด การความรู้ วิเคราะห์และประมวลองค์ความรู้ การ
สร้างและแสวงหาความรู้การจัดระบบความรู้ มีระบบฐานข้อมูลความรู้ การประมวล การเข้าถึงองค์ความรู้
การแบ่งปันแลกเปลี่ยนความรู้ การจัดทาคู่มือ เผยแพร่ และการยกย่องชมเชยกลุ่มเป้าหมายที่ร่วมกิจกรรม
การดาเนินงานในกิจกรรมที่ 2 การพัฒนาและปรับปรุงการจัดกระบวนการ ได้ดาเนินการตาม
กรอบแนวทางตามตั ว ชี้ วั ด ที่ 3 ระดั บ ความส าเร็ จ ในการปรั บ ปรุ ง การจั ด กระบวนการหลั ก ใน 4
กระบวนการหลัก ได้แก่
กระบวนการสนับสนุนภารกิจของรัฐมนตรีในการประชุมคณะรัฐมนตรี
กระบวนการประสานงานการตอบกระทู้ ชี้แจงญัตติ ร่างพระราชบัญญัติ
กระบวนการประสาน ติดตาม และประชาสัมพันธ์เชิงนโยบายของรัฐมนตรี
กระบวนการรับเรื่องร้องทุกข์ ร้องเรียน ร้องขอความช่วยเหลือต่อรัฐมนตรี
มีการวิเคราะห์บทบาท ภารกิจ ผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของหน่วยงาน การกาหนด
กลุ่ มผู้ รับ บริ การและผู้ มีส่ว นได้ส่ ว นเสีย (การวิเคราะห์ SIPOC) การวิเคราะห์ช่องทางการรับฟังความ
ต้องการของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย การวิเคราะห์ประเภท/ช่องทางการรวบรวมข้อมูลเพื่อใช้ใน
การจัดทาข้อกาหนดที่สาคัญของกระบวนการ การวิเคราะห์ข้อมูลในการจัดทาข้อกาหนดที่สาคัญของ
กระบวนการ การจัดทาข้อกาหนดและตัวชี้วัดของกระบวนการ ระบบการประเมินผลตัวชี้วัดในกระบวนการ
การออกแบบกระบวนการและผังกระบวนการและมาตรฐานการปฏิบัติงานทั้ง 4 กระบวนการหลัก

มีผลการดาเนินงานกิจกรรมที่ 1 และกิจกรรมที่ 2 ในภาพรวม ดังนี้
1. การประชุมบุคลากรสานักงานรัฐมนตรี ชี้แจงทาความเข้าใจ ให้ความรู้ในการดาเนินงาน และ
ติดตามการดาเนินงานเป็นระยะๆ จานวน 5 ครั้ง
2. การดาเนินการตามแผนการจัดการความรู้ การแลกเปลี่ยนความรู้ จานวน 2 ครั้ง
3. การประชุมสัมมนา ศึกษาดูงาน และพัฒนาองค์การ (OD) จานวน 1 ครั้ง
ผลการประเมินตามตัวชี้วัด
ตัวชี้วัดที่ 1 จานวนบุคลากรสานักงานรัฐมนตรี ที่เข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 (28 คน)
มีการประชุมบุคลากรสานักงานรัฐมนตรี การดาเนินการตามแผนการจัดการความรู้ การแลกเปลี่ยนความรู้
และการประชุมสัมมนา ศึกษาดูงาน และพัฒนาองค์การ (OD) รวม 8 ครั้ง เฉลี่ยผู้เข้าร่วมกิจกรรม 28.75 คน
ตัวชี้วัดที่ 2 ระดับความพึงพอใจในการเข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 85 จากผลการประเมิน
ความพึงพอใจและไม่พึงพอใจ ในการเข้าร่วมกิจกรรมของบุคลากรสานักงานรั ฐมนตรี ตลอดโครงการรวม
8 ครั้ง ที่ผู้ตอบแบบสอบถาม 30 คน มีระดับความพึงพอใจเฉลี่ย 4.37 คิดเป็นร้อยละ 87.4

สารบัญ
หน้า

บทสรุปผู้บริหาร
ตอนที่ 1 เกริ่นนา
ตอนที่ 2 การดาเนินงาน กิจกรรมที่ 1 และกิจกรรมที่ 2
การประชุมบุคลากร สร. 22 กุมภาพันธ์ 2556
การประชุมคณะทางานโครงการฯ 28 กุมภาพันธ์ 2556
การประชุมบุคลากร สร. 29 มีนาคม 2556
การประชุมบุคลากร สร. 24 เมษายน 2556
การประชุมคณะทางาน ตัวชี้วัดที่ 3, 4,และ 5 วันที่ 14 พฤษภาคม 2556
การประชุ มบุ คลากร สร. เพื่อแบ่ง ปัน แลกเปลี่ ย นความรู้ ครั้งที่ 1 วั นที่ 28
พฤษภาคม 2556
การประชุ มบุ คลากร สร. เพื่อแบ่ง ปัน แลกเปลี่ ย นความรู้ ครั้งที่ 2 วั นที่ 21
มิถุนายน 2556
การประชุมบุคลากร สร. 8 กรกฎาคม 2556

ตอนที่ 3 การประชุมสัมมนา ศึกษาดูงาน และพัฒนาองค์การ (OD)
บรรยายพิเศษ เทคนิคการประสานงานอย่างมีประสิทธิภาพ
กิจกรรมกลุ่ม การพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการทางาน
บรรยายพิเศษ การประชาสัมพันธ์เชิงรุกให้บรรลุเป้าหมาย
การเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน สวนพฤกษศาสตร์วรรณคดีภาคกลาง จังหวัดราชบุรี
การเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน โรงงานเซรามิค เถ้า ฮง ไถ่

ตอนที่ 4 สรุป ประเมินผลการดาเนินงาน
สรุปการดาเนินงาน
ผลการประเมินความพึงพอใจและไม่พึงพอใจในการเข้าร่วมกิจกรรม
ผลการประเมินตามตัวชี้วัด
รายชื่อบุคลากรเข้าร่วมกิจกรรมตามโครงการฯ

ภาคผนวก
โครงการพัฒนาศักยภาพและประสิทธิภาพการบริหารจัดการ สร.ศธ.
กิจกรรมที่ 1 การจัดการความรู้
กิจกรรมที่ 2 การพัฒนาและปรับปรุงการจัดการกระบวนการ
กิจกรรมประชุมสัมมนา ศึกษาดูงาน และพัฒนาองค์การ (OD)
คาสั่งสานักงานรัฐมนตรี ที่ 6/2556
แผนการจัดการความรู้ สานักงานรัฐมนตรี

1
3
3
7
8
9
10
11
13
15
16
16
18
20
21
22
23
23
24
25
26
28
29
33
37
41
46
49

๑

ตอนที่ 1
เกริ่นนา
ส านั ก งานรั ฐ มนตรี ได้ บ รรจุ โ ครงการพั ฒ นาศั ก ยภาพและประสิ ท ธิ ภ าพการบริ ห ารจั ด การ
สานักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ ไว้ในแผนปฏิบัติราชการประจาปี โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้
1. เพื่อให้มีการจัดการความรู้ ในการประสานราชการทางการเมืองอย่างต่อเนื่อง ทั่วทั้งองค์กร
2. เพื่อเพิ่มพูน ความรู้ ทักษะ สมรรถนะของบุคลากรสานักงานรัฐมนตรี ให้มีขีดความสามารถใน
การปฏิบัติราชการที่สูงขึ้น ตามวิสัยทัศน์และค่านิยมร่วมขององค์กร
3. เพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการกระบวนการในสานักงานรัฐมนตรี ให้มีประสิทธิภาพ
4. เพื่อพัฒ นาส านั ก งานรั ฐ มนตรี ให้ เป็ นส่ ว นราชการที่มี ภ าพลั กษณ์ที่ดี บุ คลากรมีคุณภาพ
ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีความพึงพอใจ
โดยกาหนดจัดกิจกรรม 3 กิจกรรม ได้แก่ 1) การจัดการความรู้ 2) การพัฒนาและปรับปรุง
การจัดการกระบวนการ และ 3) การประชาสัมพันธ์เชิงรุกด้านนโยบายการศึกษา
ในการดาเนินการกิจกรรมที่ 1) และกิจกรรมที่ 2) ได้มีแผนการดาเนินการร่วมกัน โดยจัดทา
ปฏิทินการดาเนินงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ และสอดคล้องกับกรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการตาม
คารับรองการปฏิบัติราชการ สานักงานรัฐมนตรี ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ดังนี้
ตัวชี้วัดที่ 1.4 ร้อยละเฉลี่ยความสาเร็จของการดาเนินกิจกรรมตามโครงการพัฒ นาศักยภาพและ
ประสิทธิภาพการบริหารจัดการ สานักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ เทียบกับเป้าหมาย
ตัว ชี้วัดที่ 3 ระดับ ความส าเร็ จในการปรับปรุงการจัดการกระบวนการหลั ก ดาเนินการใน 4
กระบวนการหลัก ได้แก่
กระบวนการสนับสนุนภารกิจของรัฐมนตรีในการประชุมคณะรัฐมนตรี
กระบวนการประสานงานการตอบกระทู้ ชี้แจงญัตติ ร่างพระราชบัญญัติ
กระบวนการประสาน ติดตาม และประชาสัมพันธ์นโยบายของรัฐมนตรี
กระบวนการรับเรื่องร้องทุกข์ ร้องเรียน ร้องขอความช่วยเหลือต่อรัฐมนตรี
ระดั บ ที่ 1 วิ เ คราะห์ / ทบทวนการวิ เ คราะห์ เพื่อ ก าหนดกระบวนการหลั ก ได้ ค รอบคลุ ม
ครบถ้วน ตามหน้าที่ บทบาท ภารกิจตามที่กฎหมายกาหนด
ระดับที่ 2 จาแนกกลุ่มผู้รั บบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ตามแบบวิเคราะห์ SIPOC ได้
ครบถ้วนทุกกระบวนการหลัก

๒
ระดับที่ 3 จัดทาข้อกาหนดที่สาคัญของทุกกระบวนการหลักครบทุกกระบวนการ โดยแสดง
วิธีการออกแบบที่ชี้ให้ เห็ น ได้ว่าน าข้อกาหนดที่ส าคัญมาใช้ในการออกแบบกระบวนการ เพื่อให้ บรรลุ
ข้อกาหนดที่สาคัญเหล่านั้น
ระดับ ที่ 4 ออกแบบ/ทบทวนการออกแบบ กระบวนการหลักทุกกระบวนการ โดยแสดง
วิธีการออกแบบที่ชี้ให้ เห็ น ว่าได้น าข้อกาหนดที่ส าคัญมาใช้ในการออกแบบกระบวนการ เพื่อให้ บรรลุ
ข้อกาหนดที่สาคัญเหล่านั้น
ระดับที่ 5 จัดทา/ทบทวนมาตรฐาน การปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับข้อกาหนดที่สาคัญและ
ตัวชี้วัดภายในกระบวนการครบถ้วนทุกกระบวนการหลัก
ตัวชี้วัดที่ 4 ระดับความสาเร็จในการพัฒนาปรับปรุงการให้บริการของกระบวนการหลักของ
หน่ ว ยงาน ส านั ก งานรั ฐ มนตรี ได้ เ ลื อ กกระบวนการหลั ก เพื่ อ การพั ฒ นาปรั บ ปรุ ง การให้ บ ริ ก าร 2
กระบวนการ ได้แก่
กระบวนการ สนับสนุนภารกิจของรัฐมนตรีในการประชุมคณะรัฐมนตรี
กระบวนการ รับเรื่องราวร้องทุกข์ ร้องเรียน ร้องขอความช่วยเหลือต่อรัฐมนตรี
ระดั บ ที่ 1 แจ้ งรายชื่ อ กระบวนการหลั กของหน่ ว ยงานให้ กพร.สป. ทราบภายในเดื อ น
กุมภาพันธ์ 2556
ระดับที่ 2 คัดเลือกกระบวนหลัก จานวน 2 กระบวนการ มาจัดทาแบบสารวจความพึงพอใจ
และความไม่พึงพอใจของผู้รับบริการ และ/หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ระดับ 3 สารวจและจัดทารายงานผลการสารวจความพึงพอใจและไม่พึงพอใจของผู้รับบริการ
และ/หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ระดับที่ 4 นาผลการสารวจความพึงพอใจและความไม่พึงพอใจของผู้รับบริการ และ/หรือผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย ไปปรับปรุงการให้บริการของทุกกระบวนการหลักของหน่วยงาน
ระดับที่ 5 สารวจความพึงพอใจและความไม่พึงพอใจของผู้รับบริการ
ตัวชี้วัดที่ 5 ระดับความสาเร็จของการจัดการความรู้ สานักงานรัฐมนตรี ได้เลือกองค์ความรู้ เพื่อ
การจัดการความรู้ 2 องค์ความรู้ ได้แก่
เทคนิคการจัดทาบันทึกสรุปเรื่อง
เทคนิคการประสานงานในภารกิจของรัฐมนตรี
ระดับที่ 1 มีการทบทวนการจาแนกรายการองค์ความรู้ของหน่วยงาน
ระดับที่ 2 คัดเลือกองค์ความรู้ที่สนับสนุนการดาเนินงานของกระบวนการหลักที่คัดเลือกไว้
กระบวนการละ 1 องค์ความรู้ มาจัดทาแผนการจัดการความรู้ตามแนวทางที่ กพร. กาหนด
ระดับที่ 3 ดาเนินการตามแผนการจัดการความรู้ได้สาเร็จทุกกิจกรรม
ระดับที่ 4 เข้าร่วมกิจกรรม KM Day ตามแนวทางที่ สป. กาหนด
ระดับที่ 5 จัดส่งข้อมูลองค์ความรู้ที่ถอดบทเรียนสมบูรณ์แล้วให้ กพร.สป. 30 ก.ย. 56

๓

ตอนที่ 2
การดาเนินงาน
กิจกรรมที่ 1 การจัดการความรู้
กิจกรรมที่ 2 การพัฒนาและปรับปรุงการจัดการกระบวนการ
คณะทางานโครงการพัฒนาศักยภาพและประสิทธิภาพและการบริหารจัดการ สานักงานรัฐมนตรี
กระทรวงศึกษาธิการ ได้กาหนดแผนและปฏิทินการดาเนินงาน เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการ ฯ
และกิจกรรม โดยมีการจัดประชุมบุคลากรสานักงานรัฐมนตรี และการประชุมคณะทางานใน แต่ละภารกิจ
มีสรุปสาระสาคัญในการประชุมแต่ละครั้ง ดังนี้
การประชุมบุคลากรสานักงานรัฐมนตรี วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2556 เพื่อรับฟังการชี้แจงกรอบ
การดาเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ 2556 และการดาเนินงานตามตัวชี้วัดระดับ
สานัก ประจาปีงบประมาณ 2556
เหตุผลที่ต้องดาเนินการ
 ส่ว นราชการต้องดาเนิ น การตามกรอบแนวทางที่กฎหมายกาหนด โดยพระราชกฤษฎีกา
ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 ได้กาหนดไว้ ดังนี้
มาตรา 9 การบริหารราชการเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ : ต้องจัดทาแผนปฏิบัติ
ราชการไว้เป็นการล่วงหน้า
มาตรา 11 ส่วนราชการ มีหน้าที่พัฒนาความรู้ในส่วนราชการ : เพื่อให้มีลักษณะเป็นองค์กร
แห่งการเรียนรู้ อย่างสม่าเสมอ
มาตรา 12 เพื่ อ ประโยชน์ ใ นการปฏิ บัติ ร าชการให้ เ กิ ด ผลสั ม ฤทธิ์ ก.พ.ร. อาจเสนอต่ อ
คณะรัฐมนตรีเพื่อกาหนดมาตรการกากับการปฏิบัติราชการ โดยวิธีการจัดทาความตกลงเป็นลายลักษณ์
อักษร หรือโดยวิธีการอื่นใด เพื่อแสดงความรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการ
 คณะรั ฐ มนตรี มีมติ เมื่อ 30 กันยายน 2546 เห็ นชอบในหลั กการและรายละเอียดของ
แนวทางและวิธีการสร้างแรงจูงใจ เพื่อเสริมสร้างการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ซึ่ง ก.พ.ร. ได้เสนอให้
ทุกส่วนราชการต้องพัฒนาการปฏิบัติราชการ และทาข้อตกลงผลงานกับผู้บังคับบัญชา และคณะกรรมการ
เจรจาตกลงและประเมินผล และจะได้รับสิ่งจูงใจตามระดับผลงานที่ตกลงไว้

๔
อานาจหน้าที่ของสานักงานรัฐมนตรี ศธ.
ตามกฎกระทรวงการแบ่งส่วนราชการ สานักงานรัฐมนตรี ได้กาหนดอานาจหน้าที่ของ สานักงาน
รัฐมนตรีไว้ ดังนี้
1. รวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ กลั่นกรองเรื่อง เพื่อเสนอต่อรัฐมนตรี รวมทั้งเสนอความเห็น
ประกอบการวินิจฉัยสั่งการของรัฐมนตรี
2. สนั บ สนุ น การท างานของรั ฐ มนตรี ใ นการด าเนิ น งานทางการเมื อ งระหว่ า งรั ฐ มนตรี
คณะรัฐมนตรี รัฐสภา และประชาชน
3. ประสานงานการตอบกระทู้ ชี้แจงญัตติ ร่างพระราชบัญญัติและกิจการอื่นทางการเมือง
4. ประสานงานและติดตามผลการดาเนินการ ตามนโยบายของรัฐมนตรีกับส่วนราชการในสังกัด
และองค์กรในกากับของกระทรวง
5. ดาเนินการพิจารณาเรื่องร้องทุกข์ ร้องเรียน หรือร้องขอความช่วยเหลือต่อรัฐมนตรี
6. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กฎหมายกาหนดให้เป็นอานาจหน้าที่ของสานักงานรัฐมนตรี หรือตามที่
รัฐมนตรี หรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย
วิสัยทัศน์ สร.ศธ
“เป็นองค์กรนาในการสนับสนุนภารกิจ และประสานราชการทางการเมืองของรัฐมนตรี”
พันธกิจ
1. สนับสนุนภารกิจของรัฐมนตรีและประสานราชการทางการเมือง
2. พัฒนาองค์กรให้มีประสิทธิภาพ ตามหลักธรรมาภิบาล
3. พัฒนาบุคลากรให้มีศักยภาพในการปฏิบัติงานอย่างมีคุณธรรม
ยุทธศาสตร์
1. เสริมสร้างความเข้มแข็งในภารกิจการประสานราชการทางการเมือง
2. พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐให้มีประสิทธิภาพ
3. ยกระดับและพัฒนาสมรรถนะบุคลากรเพื่อการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
ตัวชี้วัดความสาเร็จในแผนปฏิบัติราชการของสานักงานรัฐมนตรี
1. ระดั บ ความส าเร็ จ ในการด าเนิ น งานเพื่ อ สนั บ สนุ น ภารกิ จ และประสานงานราชการ
ทางการเมืองของรัฐมนตรี โดยกลุ่มงานประสานการเมือง กลุ่มงานสนับสนุนวิชาการ และงานบริหารทั่วไป
ของสานักงานรัฐมนตรี
2. ระดับความสาเร็จในการดาเนินงานตามเกณฑ์การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ
3. ระดับความสาเร็จในการพัฒนาปรับปรุงวัฒนธรรมองค์การ
4. ร้อยละของบุคลากร สร. ที่ได้รับการพัฒนา

๕
กรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคารับรองการปฏิบัติราชการ สานักงานรัฐมนตรี ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2556
การประเมินประสิทธิผล
1. ความสาเร็จในการบรรลุเป้าหมายตามนโยบายสาคัญ / แผนปฏิบัติราชการ / ตัวชี้วัด
ตามคารับ รองการปฏิบัติราชการของกระทรวง / สานักงานปลั ดกระทรวง และแผนปฏิบัติราชการของ
หน่วยงาน
1.1 ร้ อ ยละของความส าเร็ จ ในการวิ เ คราะห์ ก ลั่ น กรองเรื่ อ งและเสนอความเห็ น
ประกอบการวินิจฉัยสั่งการของรัฐมนตรี
1.2 ร้อยละของความสาเร็จในการเผยแพร่ข่าวภารกิจของรัฐมนตรีบนเว็บไซต์สานักงาน
รัฐมนตรี
1.3 ร้อยละความพึงพอใจในการแจ้งวาระการประชุมคณะรัฐมนตรีให้หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
1.4 ร้อยละเฉลี่ยความสาเร็จของการดาเนินกิจกรรมตามโครงการพัฒนาศักยภาพและ
ประสิทธิภาพการบริหารการจัดการ สานักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ เทียบกับเป้าหมาย
การประเมินประสิทธิภาพ
2. ความส าเร็ จ ในการบรรลุ เ ป้ า หมายของผลลั พ ธ์ ก ารด าเนิ น งานสนั บ สนุ น ตั ว ชี้ วั ด ตาม
คารับรองการปฏิบัติราชการของสานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
2.1 ระดับความสาเร็จของการจัดทาต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต
2.2 ร้อยละความสาเร็จของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ
2.2.1 ร้อยละความสาเร็จของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุน
2.2.2 ร้อยละความสาเร็จของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวม 6 เดือนแรก
2.2.3 ร้อยละความสาเร็จของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวม 12 เดือนแรก
2.2.4 ร้อยละความสาเร็จของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณตามแผน
2.3 ระดับความสาเร็จของปริมาณผลผลิตที่ทาได้จริงเปรียบเทียบกับเป้าหมายผลผลิต
ตามเอกสารงบประมาณรายจ่าย
2.4 ระดับความสาเร็จของการดาเนินการตามมาตรการประหยัดพลังงานของส่วนราชการ
2.5 ระดับความสาเร็จของการพัฒนาบุคลากร
2.6 ระดับความสาเร็จของการพัฒนาปรับปรุงสารสนเทศ
2.7 ระดับความสาเร็จของการพัฒนาปรับปรุงวัฒนธรรมองค์การ
การพัฒนาองค์การ
3. ระดับความสาเร็จในการปรับปรุงการจัดการกระบวนการ
4. ระดับความสาเร็จในการพัฒนาปรับปรุงการให้บริการของกระบวนการหลักของหน่วยงาน
5. ระดับความสาเร็จของการจัดการความรู้

๖
สรุปการบรรยายพิเศษ : ฉลาดวางแผน (SMART Planning)
- Specific, Measurable, Actionable, and Relevant & Time based โดย นางสาวนงศิลินี โมสิกะ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนเชี่ยวชาญ
สานักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ, จากเอกสารทางวิชาการของ
ดร.ประทีป วีระพัฒนนิรันดร์ มูลนิธิพลังนิเวศและชุมชน
 คุณภาพของ “คน” กาหนดความเป็นไปและอนาคตขององค์กร
 คนทุกคนมี “คุณค่า” แต่คุณค่าของคนไม่เท่ากัน แบ่งได้เป็น 3 เกรด
ได้แก่
เกรด A ทางานอนาคต มีวิสัยทัศน์กว้างไกล ก้าวไปข้างหน้าได้ มุ่งมั่น
กล้าหาญ ทางานด้วยใจ เน้นคุณค่าของงาน มีความรับผิดชอบ
เกรด B ทางานปัจจุบัน แก้ปัญหาเฉพาะหน้า ประเภทหาเช้ากินค่า คิดไม่เป็น รอรับแต่คาสั่ง
ทางานตามหน้าที่ให้หมดเวลาไปวันๆ
เกรด C ทางานในอดีต สะสมแต่ปัญหา ประเภท “ดินพอกหางหมู” ขาดจิตสานึกรับผิดชอบ
ในงาน คอยมองหาแต่เหตุผลแก้ตัวในความผิดพลาดทุกเรื่อง
“ฉลาดวางแผน” คือกระบวนการวางแผนกลยุทธ์แบบมีส่วนร่วม : ผู้รับผิดชอบงานเป็น
ผู้จั ดทาแผนและนาแผนงานนั้ น ไปปฏิบั ติ พึ่งตนเองในการทางาน มีส่ ว นร่วม และตรวจสอบปัญหาใน
สถานการณ์จริง แก้ปัญหา วัดผล และวิจัยพัฒนา
แผนภูมิ การฉลาดวางแผน ต้องกาหนด / คาดการณ์ ตลอดกระบวนการ
จุดเด่น
วิสัยทัศน์

ประเด็นยุทธศาสตร์
ระยะสั้น / ระยะยาว

ภารกิจที่เป็น
รูปธรรมวัดผลได้

จุดวิกฤต /
ปัญหา

ตัวชี้วัด
เป้าหมาย

สรุปการบรรยายพิเศษ : คุณลักษณะของความเป็นมืออาชีพ (Professional)
โดย นางสาวศิริรัตน์ ทิวะศิริ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการ
พิเศษ สานักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ
1. แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้อย่างมีประสิทธิผล
2. ใช้สติปัญญาในการทางาน
3. ต้องการความมีอิสระในการปฏิบัติงานสูง
4. ใส่ใจต่อคุณภาพการตัดสินใจ และใช้วิจารณญาณ
5. มีความรู้พื้นฐานที่คนอื่นไม่มี เป็นต้นคิดในการพัฒนาความรู้
6. มีความสามารถในการแยกแยะ ประมวลผล วิเคราะห์ วินิจฉัย
7. ใคร่ ครวญความรู้ ข้อมูลข่าวสาร เพื่อ สร้ า งความรู้ ข้อมูลข่า วสาร
ที่ลึกซึ้งกว่าเดิม

กิจกรรม /
โครงการ

๗
การประชุ ม คณะท างานโครงการพั ฒ นาศั ก ยภาพและประสิ ท ธิ ภ าพการบริ ห ารจั ด การ
สานักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2556 โดยเน้นย้าภารกิจของคณะทางาน
เพื่อการจัดกิจกรรมในโครงการ ได้แก่
กิจกรรมที่ 1 การจัดการความรู้
กิจกรรมที่ 2 การพัฒนา และปรับปรุงการจัดการกระบวนการ
กิจกรรมที่ 3 การประชาสัมพันธ์เชิงรุกตามนโยบายการศึกษา
อนึ่ ง ในการดาเนิน การตามกิจกรรมของโครงการ ฯ ดังกล่าว จะส่ งผลให้ บรรลุ วัตถุประสงค์ และการ
ดาเนินการตามตัวชี้วัดระดับสานัก ด้านการพัฒนาองค์การ ด้วย
ในการประชุมครั้ ง นี้ ได้มีการทาความเข้าใจในภารกิจ การดาเนินการตามตัว ชี้วัดคารับรอง
การปฏิบัติราชการ รวมทั้งการมอบหมาย บุคลากรให้ดาเนินการตามแบบฟอร์ม และระยะเวลาที่ กพร.สป.
กาหนด

๘
การประชุมบุคลากรสานักงานรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2556 เป็นการประชุมทบทวน
การวิเคราะห์กระบวนการหลัก และเสนอการวิเคราะห์ SIPOC ข้อกาหนดที่สาคัญ และทบทวนการจาแนก
รายการองค์ความรู้ตามตัวชี้วัดที่ 5 (การจัดการความรู้ KM) โดยผู้รับผิดชอบกระบวนการหลัก ได้แก่
กระบวนการที่ 1 การจัดทาบันทึกสรุปเรื่อง โดย งานบริหารทั่วไป (จงดี / ทิวะดี)
กระบวนการที่ 2 การสนับสนุนภารกิจของรัฐมนตรีในการประชุมคณะรัฐมนตรี และรัฐสภา
โดยกลุ่มสนับสนุนวิชาการ / กลุ่มงานประสานการเมือง (บุษยากร / ดวงรัตน์)
กระบวนการที่ 3 การประสานงานการตอบกระทู้ ชี้แจงญัตติ
ร่างพระราชบัญญัติ โดยกลุ่มงานประสานการเมือง (ดวงรัตน์)
กระบวนการที่ 4 การประสาน ติดตามและประชาสัมพันธ์นโยบายของรัฐมนตรี โดยกลุ่มงาน
ประชาสัมพันธ์ (บัลลังก์ / นวรัตน์)
กระบวนการที่ 5 การรับเรื่องร้องทุกข์ ร้องเรีย นขอความช่วยเหลือต่อรัฐมนตรี โดยกลุ่มงาน
รับเรื่องราวร้องทุกข์ (ศิริรัตน์)
ในการประชุ มครั้ งนี้ ได้ พิ จ ารณา การจั ดท าตามแบบฟอร์ มการจั ดการกระบวนการ ในราย
กระบวนการหลัก แบบฟอร์มที่ 1 - 5 และให้ผู้รับผิดชอบได้พิจารณาทบทวนการจัดทาแบบฟอร์มดังกล่าว
อีกครั้ง

๙
การประชุมบุคลากรสานักงานรัฐมนตรี
เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2556 เป็น การประชุม
เพื่อทบทวนการวิเคราะห์กระบวนการหลัก และ
การวิเคราะห์ SIPOC ข้อกาหนดที่สาคัญ ทบทวน
การจาแนกรายการองค์ความรู้และคัดเลือกองค์
ความรู้ เพื่อจั ดทาแผนการจั ดการความรู้ (KM)
ครั้งที่ 2
ในการประชุมครั้งนี้ ได้เชิญนายต่อศักดิ์
สวัสดิ์เสริมศรี จาก กพร.สป. มาเป็นวิทยากร ให้
ข้อสังเกตมีสาระสาคัญ สรุปได้ดังนี้
1. รายชื่อกระบวนการหลักที่ สร. จัดส่ง
ให้ กพร.สป. 5 กระบวนการ เป็ น ไปตาม
กาหนดเวลา หากประสงค์จะเปลี่ยนแปลงให้แจ้ง
กพร.สป. ภายใน 10 มิ.ย. 56
2. วิทยากรได้ให้ข้อสังเกตการดาเนินการ
ตามแบบฟอร์ม ในกระบวนการหลัก ตั้งแต่แบบฟอร์ม
ที่ 1 - 9
3. ชี้แจงทาความเข้าใจ การวิเคราะห์องค์ความรู้ ตามตัวชี้วัดที่ 5 การจัดการความรู้
ข้อสรุปเพื่อการดาเนินงานที่ได้จากการประชุม
1. ได้เรียนรู้และเข้าใจ วิธีการในการดาเนินงาน การพัฒนาและปรับปรุงการจัดการกระบวนการ
(ตัวชี้วัดที่ 3) ตามแบบฟอร์มที่ 1 - 9
2. การวิเคราะห์กาหนดองค์ความรู้ เพื่อนาไปจัดทาแผนการจัดความรู้ KM (ตัวชี้วัดที่ 5)
3. พิจารณาตามข้อเสนอของวิทยากร เรื่อง กระบวนการหลักของ สร. จากเดิม 5 กระบวนการ
เป็ น 4 กระบวนการ โดยกระบวนการจัด ทาบัน ทึกสรุปเรื่ อง พบว่า ได้เป็ นกระบวนการย่ อยอยู่ ในทุ ก
กระบวนการหลักแล้ว

๑๐

การประชุมคณะทางาน ตัวชี้วัดที่ 3 , 4 และ 5 เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2556 เป็นการ
ประชุม คณะทางาน เพื่อพิจารณาตามข้อเสนอของวิทยากร ประเด็น กระบวนการหลักของสานักงาน
รัฐมนตรีการพิจารณาตัวชี้วัดที่ 4 การพัฒนาการให้บริการของกระบวนการหลัก ( 2 กระบวนการ) และ
ตัวชี้วัดที่ 5 การจัดการความรู้ ดาเนินการ 2 องค์ความรู้ มีสาระสาคัญดังนี้
1. กระบวนการหลักของสานักงานรัฐมนตรี ที่เคยเสนอ กพร.สป. เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ 2556
วิทยากร (นายต่อศักดิ์ สวัสดิ์เสริมศรี) ได้ให้ข้อสังเกตเพื่อพิจารณา ทบทวน การปรับปรุงกระบวนการหลัก
และสานักงานรัฐมนตรี ได้พิจารณาปรับปรุงกระบวนการหลักจาก 5 กระบวนการ เป็น 4 กระบวนการ
โดยกระบวนการจัดทาบันทึกสรุปเรื่องของ สร. เป็นกระบวนการที่สอดแทรกอยู่ในทุกกระบวนการอยู่แล้ว
และแจ้งการปรับปรุงกระบวนการหลักไปยัง กพร.สป.
2. คณะทางานได้สรุ ป และเสนอหั วหน้าส านั กงานรัฐมนตรี เพื่อพิจารณาการดาเนินการตาม
ตัวชี้วัดที่ 4 ระดับการสาเร็จในการพัฒนาการให้บริการของกระบวนการหลักของหน่วยงาน และตัวชี้วัด
ที่ 5 ระดับความสาเร็จของการจัดการความรู้ (KM) และหัวหน้าสานักงานรัฐมนตรีได้พิจารณา ดังนี้
ตัวชี้วัดที่ 4 ระดับความสาเร็จในการพัฒนาการให้บริการของกระบวนการหลัก
เลือก 2 กระบวนการได้แก่
การสนับสนุนภารกิจของรัฐมนตรีในการประชุมคณะรัฐมนตรี ( ตัดคาว่า และรัฐสภา)
การรับเรื่องร้องทุกข์ ร้องเรียน ร้องขอความช่วยเหลือต่อรัฐมนตรี
ตัวชี้วัดที่ 5 ระดับความสาเร็จของการจัดการความรู้
เลือกองค์ความรู้ในกระบวนการตามตัวชี้วัดที่ 4 กระบวนการละ 1 องค์ความรู้ ได้แก่
องค์ความรู้ เทคนิคการประสานงานในภารกิจของรัฐมนตรี
องค์ความรู้ เทคนิคการจัดทาบันทึกสรุปเรื่อง
3. ข้อสรุปเพื่อการดาเนินการต่อเนื่อง
3.1 ตั ว ชี้ วั ดที่ 4 มอบหมายผู้ รั บ ผิ ด ชอบตามกระบวนการ เพื่อ จั ด ท าแบบส ารวจความ
พึงพอใจและความไม่พึงพอใจของผู้รับบริการ และ / หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย สารวจเก็บรวบรวมข้อมูลจาก
กลุ่มเป้าหมาย จัดทารายงานผลการสารวจครั้งที่ 1 นาผลการสารวจครั้งที่ 1 ไปปรับปรุงการให้ บริการ
ของกระบวนการ ส ารวจความพึง พอใจและความไม่พึ งพอใจ ฯ หลั งการปรับ ปรุง การให้ บริ การ และ
สรุปรายงานผล เสนอผู้บริหารทราบ ภายใน 30 กันยายน 2556
3.2 ตัวชี้วัดที่ 5 มอบหมายผู้รับผิดชอบ เสนอแผนปฏิบัติการการจัดการความรู้เพื่อหัวหน้า
สานักงานรัฐมนตรี อนุมัติแผน และดาเนินการตามแผนปฏิบัติการ

๑๑
การประชุมบุคลากรสานักงานรัฐมนตรี เพื่อแบ่งปันแลกเปลี่ยนความรู้ ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 28
พฤษภาคม 2556 ใน 2 องค์ความรู้ มีสาระสาคัญ ดังนี้
องค์ความรู้ที่ 1 เทคนิคการประสานงานในภารกิจของรัฐมนตรี
ความจาเป็นที่ต้องประสานงาน
1. เป็นการสนับสนุนการทางานของรัฐมนตรี ซึ่งเป็นภารกิจหลักของสานักงานรัฐมนตรี ที่ต้อง
ดาเนินการ สรุป วิเคราะห์ กลั่นกรองเรื่องเสนอรัฐมนตรี ให้มีความครบถ้วน สมบูรณ์ที่สุด
2. ข้อจากัดของการเสนอเรื่องรัฐมนตรี ในเรื่องเวลา ความต้องการเร่งด่วนเฉพาะกิจ เฉพาะกาล
รวมทั้งการขอข้อมูลรายละเอียดเพิ่มเติม
วิธีการประสานงานให้บรรลุภารกิจของรัฐมนตรี
1. ความพร้อมของผู้ปฏิบัติงานประสานงาน
 ต้องรู้อานาจหน้าที่ขององค์กรหลัก / องค์กรใน
กากับ / หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อจะได้ประสานงานให้สอดคล้อง
กับภารกิจ อานาจหน้าที่
 ต้ อ งรู้ อ าน าจ ห น้ า ที่ ขอ งรั ฐ มน ตรี ว่ า จ ะ
มอบหมายหน่วยงานใด อย่างไร หรือขอความอนุเคราะห์ไปยังหน่วยงาน บุคลากรอย่างไร
 ต้องวางแผนในการประสานงาน มีเป้าหมายชัดเจนว่าต้องการอะไร จากการประสานงาน
ในภารกิจของรัฐมนตรี ต้องคิดคาพูดก่อนการยกหูโทรศัพท์
 เข้าใจขั้นตอน วิธีการประสานงานเพื่อให้ได้ข้อมูล ต้องตระหนักว่าเราคือผู้ประสานงาน
เพื่อให้เป็นไปตามคาสั่งของรัฐมนตรี ( เราประสานงานตามคาบัญชา ผู้มีอานาจคือรัฐมนตรี)
 ต้องรู้ว่าเรื่องอะไร ต้องประสานกับใคร บางครั้งต้องอดทน อดกลั้น และประสานงาน
หลายขั้นตอนกว่าจะบรรลุวัตถุประสงค์
2. พฤติกรรมท่าทีของผู้ปฏิบัติงานประสานงาน
 ต้องแนะนาตัว บอกสถานภาพ ใช้กิริยาวาจาสุภาพ เหมาะสม
พู ด ความจริ ง พู ด ชั ด เจน มี ค วามจริ ง ใจและกล่ า วขอบคุ ณ ในการ
ประสานงานทุกครั้ง
 การประสานงานในแต่ ล ะกรณี อาจใช้ โ ทรศั พ ท์ โทรสาร
E-mail และ / หรือ การไปพบด้วยตนเอง ให้บรรลุวัตถุประสงค์ อาจ
ต้องประสานงานหลายคน หลายครั้ง จึงต้องมีความอดทน
 บุคลากรสานักงานรัฐมนตรี ในฐานะผู้ประสานงาน ต้องอ่อน
น้อมถ่อมตน แต่ต้องมุ่งมั่นและชัดเจนในภารกิจ บางครั้งอาจต้องขอให้
คณะทางานหน้าห้องรัฐมนตรี ประสานงานเพื่อเร่งรัดอีกทางหนึ่งด้วย
 การประสานงานเพื่อปรับปรุง แก้ไขเอกสาร บุคลากรสานักงานรัฐมนตรี ต้องทาโดยรอบคอบ
และจาเป็นต้องแก้ไขจริง ๆ ทั้งความถูกต้องในการพิสูจน์อักษร สาระสาคัญของเรื่อง รูปแบบการพิมพ์โดย
ต้องประสานเพื่อการแก้ไขอย่างสุภาพ และให้เบ็ดเสร็จในคราวเดียว ไม่ควรแก้ไขมากกว่า 1 ครั้ง

๑๒
3. ระบบสนับสนุนเพื่อการประสานงานให้ได้ผล
 มีทาเนียบ รายชื่อ เบอร์โทรศัพท์ ทั้งสานักงานและผู้บริหาร องค์กรหลัก / องค์กรในกากับ /
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 มีเครือข่ายเพื่อการประสานงาน ในภารกิจต่าง ๆ ทั้งที่เป็นทางการ / ไม่เป็นทางการ
ทั้งในระดับสานักงานรัฐมนตรี / กลุ่ม / งาน และระดับบุคคล
 ในแต่ละกลุ่ม / งาน ของสานักงานรัฐมนตรี ควรมีทีมประสานงาน เป็นตัวหลัก ตัวรอง
เพื่อให้การประสานงานต่อเนื่อง ไม่หยุดชะงัก และหัวหน้ากลุ่ม / งาน ต้องเป็นหลัก ให้คาแนะนา ปรึกษา
ผู้ปฏิบัติงาน
องค์ความรู้ที่ 2 เทคนิคการจัดทาบันทึกสรุปเรื่อง
ความจาเป็นที่ต้องจัดทาบันทึกสรุปเรื่อง
1. สานักงานรัฐมนตรี มีภารกิจหลักใน
การรวบรวมข้ อ มู ล วิ เ คราะห์ กลั่ น กรองเรื่ อ ง
รวมทั้งเสนอความเห็นประกอบการวินิจฉัยสั่งการ
ของรัฐมนตรี การสรุปเฉพาะประเด็นสาคัญของ
เรื่ อ ง และเสนอข้ อ พิ จ ารณา เป็ น การช่ ว ย
บริหารเวลาและเสนอข้อมูล ทางเลือกในการ
วินิจฉัยสั่งการของรัฐมนตรี
2. การจั ดทาบั น ทึก สรุ ป เรื่ อง เป็ น
ช่องทางการสื่อสาร ระหว่างสานักงานรัฐมนตรี
กั บ รั ฐ มนตรี ในการเสนอความคิ ด เห็ น ที่ เ ป็ น
กลาง และ / หรือ ในภาพรวมของกระทรวงศึกษาธิการ
3. ในช่ว งปีงบประมาณ 2554 – 2555 ส านักงานรัฐ มนตรี ได้มีการจัดการความรู้ ( KM)
เรื่องการจัดทาบันทึกสรุปเรื่องต่อเนื่องมา พบว่าประเด็นความต้องการของรัฐมนตรีในฐานะของผู้รับบริการ
ของสานักงานรัฐมนตรีต้องปรับปรุงพัฒนาให้สอดคล้องกับสภาพการณ์ปัจจุบันอยู่เสมอ
วิธีการจัดทาบันทึกสรุปเรื่องให้ดี มีประสิทธิภาพ
1. จัดทาบันทึกสรุปเรื่องทันทีที่ได้รับเรื่อง โดยอ่านให้จบอย่างละเอียดรอบคอบ อย่างน้อย 1 จบ
ถ้าเป็นเรื่องต่อเนื่อง ให้แนบเรื่องเดิมประกอบการเสนอเรื่องด้วย
2. ในการดาเนินการสรุปสาระสาคัญของเรื่อง เสนอข้อพิจารณา ข้อเสนอ เมื่อพิมพ์เสร็จแล้ว
ให้บุคลากรสานักงานรัฐมนตรี (เจ้าของเรื่อง) และหัวหน้ากลุ่ม / งาน ตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วน ของ
การพิสูจน์อักษร เนื้อหาสาระ ก่อนเสนอหัวหน้าสานักงานรัฐมนตรี และรัฐมนตรี ทุกครั้ง หากเรื่องนั้น ๆ
มีความซับซ้อน คลุมเครือ หรือไม่แน่ใจ ต้องหารือเพื่อนร่วมงาน หัวหน้ากลุ่ม หรือบางครั้งอาจต้องประสาน
ขอความชัดเจนจากเจ้าของเรื่องที่เสนอ
3. บุคลากรสานักงานรัฐมนตรี ทุกคน ทุกระดับ ต้องตระหนักว่า สานักงานรัฐมนตรี มีหน้าที่สรุป
วิเคราะห์ กลั่นกรองเรื่อง เพื่อให้รัฐมนตรี “สั่งการ” ดังนั้น ต้องให้ความสาคัญกับการสรุปเรื่อง วิเคราะห์
การเสนอข้อพิจารณา และข้อเสนอ ว่าถูกต้องตามกฎหมาย เป็นไปตามอานาจหน้าที่ของรัฐมนตรี และ
มีความเหมาะสม

๑๓
4. บุ ค ลากรส านั ก งานรั ฐ มนตรี ต้ อ งมี ค วามชั ด เจนในขอบเขตอ านาจหน้ า ที่ ข องรั ฐ มนตรี
การเสนอข้อพิจารณา เป็นข้อมูลทางเลือกในการสั่งการ ต้องอ้างอิงระเบียบ กฎหมาย และมีความเป็นกลาง
มองภาพรวมของกระทรวง
5. มีการปรับปรุง พัฒนาแบบฟอร์มการจัดทาบันทึกสรุปเรื่อง ให้สอดคล้องกับความต้องการของ
ผู้รับบริการ และสถานการณ์ที่เป็นปัจจุบัน
การประชุมบุคลากรสานักงานรัฐมนตรี เพื่อแบ่งปันแลกเปลี่ยนความรู้ ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 21
มิถุนายน 2556 เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์ เทคนิควิธีการปฏิบัติงาน ใน 2 องค์ความรู้ เพิ่มเติมจาก
การแลกเปลี่ยนความรู้ครั้งที่แล้ว โดยให้แต่ละกลุ่ม / งาน แบ่งปันแลกเปลี่ยนความรู้ ทาให้ได้ประเด็นการ
เรียนรู้ในแต่ละกลุ่ม / งาน ดังนี้
ประเด็นการเรียนรู้
กลุ่มบริหารงานทั่วไป
1. ผู้ปฏิบัติงานต้องมีความรับผิดชอบ รู้อานาจหน้าที่ของ
องค์กรหลัก / องค์กรที่เกี่ยวข้อง เพื่อเสนอรัฐมนตรีได้ถูกต้อง
2. การใช้ภาษาที่สุภาพ เหมาะสมในหนังสือราชการ
กลุ่มช่วยอานวยการ
3. งานช่ ว ยอ านวยการ เป็ น เรื่ อ งละเอี ย ดอ่ อ น เชิ ง
ภาพพจน์ของรัฐมนตรี ผู้ปฏิบัติงาน หัวหน้างาน / กลุ่ม และหัวหน้า
สานักงานรัฐมนตรี ต้องใส่ใจให้ความสาคัญ
4. สาร คากล่าว คานิยม เป็นเอกสารตัวแทนภาพลักษณ์
อัตลักษณ์ ของรัฐมนตรี ต้องให้ความสาคัญ และต้องทาด้วยความ
รับผิดชอบสูงมาก
กลุม่ งานประสานการเมือง
5. ประสานงานเพื่อหวังผลสาเร็จของงาน ต้องพูดกับเขาดี ๆ พูดให้รู้เรื่อง
6. บุ คลากรส านั กงานรั ฐ มนตรี ที่ ทาหน้าที่ประสานงาน ต้องแต่งกาย
สุภาพเรียบร้อย ท่าทีเป็นมิตร มีไหวพริบ สติปัญญา เพื่อให้ได้สิ่งที่ต้องการ (งาน)
7. ในการประสานงาน ต้องจาคู่สนทนา คนที่เราจะประสานให้ได้ รู้ชื่อ รู้
หน้า รู้เบอร์โทร
8. เพื่อให้การไปพบ เพื่อการประสานงานด้วยตัวเองได้ผล จะส่งโทรสาร (Fax) ไปก่อนแล้วจึงไปพบ
9. ในการประสานงานเพื่อการนัดหมาย หากมีการเปลี่ยนแปลง ยกเลิก ต้องประสานแจ้งให้
ครบถ้วน อย่าให้มีใครต้องไปเก้อ
10. ผู้ประสานงาน ต้องเรียนรู้วัฒนธรรมองค์กรของหน่วยงานที่ประสาน เพื่อให้งานได้ผล

๑๔
กลุม่ งานประชาสัมพันธ์
11. กลุ่ มประชาสั มพัน ธ์ มีบุ คลากรไม่ส มดุล กับงาน ได้ใช้บริการเครือข่าย
สังคม (Social Network) ในการสื่อสารเพื่อการประสานงาน และส่งมอบงาน
12. บุคลากรของสานักงานรัฐมนตรี ต้องไวต่อการเปลี่ยนแปลง หรือเรียนรู้
สิ่งใหม่เพื่อปรับปรุง
กลุม่ งานรับเรื่องราวร้องทุกข์
13. กลุ่ มรั บเรื่ องราวร้องทุกข์ จะใช้แบบฟอร์มเพื่อช่วยในการสรุปเรื่องที่มี
ลักษณะคล้ายคลึงกัน เช่น รายงานความรับผิดทางละเมิด รายงานข้าราชการต้องหาคดี
การแจ้งผลการพิจารณาเบื้องต้น
14. ในการเสนอเรื่อง เสนอความเห็น ร้องเรียนหน่วยงานภายนอก หรือเรื่องที่
ต้องให้รั ฐมนตรี ลงนามในหนังสือแจ้ง หนังสือตอบขอบคุณ จะเสนอพร้อมการบันทึกสรุปเรื่องในคราว
เดียวกัน
15. กรณีเอกสารที่จะให้รัฐมนตรีลงนามมีความผิดพลาด ต้องให้หน่วยงานต้นเรื่องแก้ไข บุคลากร
สานักงานรัฐมนตรีต้องมีความละเอียดรอบคอบ ตรวจสอบจุดที่ต้องปรั บปรุงแก้ไขให้ครบถ้วน แล้วให้แก้ ไข
ให้แล้วเสร็จภายในครั้งเดียว กรณีเรื่องที่จะแก้ไขมีความเร่งด่วน จะประสานโดยส่ง File ข้อมูล ทาง E-mail
เพื่อแก้ไขแล้วเสนอได้ทันที
กลุ่มงานสนับสนุนวิชาการ
16. ในช่ ว งการประชุ มคณะรั ฐ มนตรี (ก่ อ น - ระหว่ า ง - หลั งการประชุ ม )
การประสานงานในแต่ ล ะช่ ว งตอนของกระบวนการจะเน้น ความถู ก ต้อ ง รวดเร็ ว
ให้ทันเวลา
17. การประสานงานต้ อ งมี เ ครื อ ข่า ยเพื่ อ การประสานงาน ทั้ ง ในส่ ว นของ
สานักงานรัฐมนตรี แต่ละกระทรวง และองค์กรหลัก / องค์กรในกากับ / หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง
18. ผู้ ป ระสานงาน ณ ห้ อ งประชุ ม คณะรั ฐ มนตรี ต้ อ งมี ไ หวพริ บ ปฏิ ภ าณในการแก้ ไ ขปั ญ หา
เฉพาะหน้า การตัดสินใจเพื่อให้งานบรรลุผล ต้องมีทีมงานเพื่อเรียนรู้และทางานประสานงานการประชุม
คณะรัฐมนตรีให้มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง
19. สานักงานรัฐมนตรี ควรมีการสอนงานกัน เพื่อให้ทางานแทนกันได้อย่างต่อเนื่อง

๑๕
การประชุ ม บุ ค ลากรส านั ก งานรั ฐ มนตรี เมื่ อ วั น ที่ 8 กรกฎาคม 2556 เพื่ อ ติ ด ตามการ
ดาเนินงานกิจกรรมตามโครงการพัฒนาศักยภาพและการบริหารจัดการ สร.ศธ. และตัวชี้วัดระดับสานัก
รอบ 9 เดือน เป็นการทบทวนการดาเนินงานตัวชี้วัดระดับสานัก ตามกรอบเงื่อนไขความสาเร็จ รายตัวชี้วัด
พร้อมให้คาแนะนาในการดาเนินการในส่วนที่ยังต้องเร่งรัดดาเนินการ และการจัดเตรียมเอกสารเพื่อการ
ตรวจประเมิน

๑๖

ตอนที่ 3
การประชุมสัมมนา ศึกษาดูงาน และพัฒนาองค์การ (OD)
คณะท างานโครงการพั ฒ นาศั ก ยภาพและ
ประสิ ท ธิ ภ าพการบริ ห ารจั ด การ สร.ศธ. ได้ ก าหนดจั ด
กิจกรรมการประชุมสัมมนา ศึกษาดูงาน และการพัฒนา
องค์กร (OD) เมื่อวันที่ 2 – 3 สิงหาคม 2556 ในพื้นที่
จังหวัดราชบุรี ประกอบด้วยกิจกรรมวิชาการ การศึกษา
ดูงาน และการกิจกรรมกลุ่ม ดังนี้
บรรยายพิเศษ
“เทคนิคการประสานงานอย่างมีประสิทธิภาพ”
โดย ว่ าที่ ร.ต. จั ก รพงษ์ ธรรมพงษ์ บ วร คณะพลศึ ก ษา
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ปัญหา อุปสรรคในการทางาน / การประสานงาน
 หิว : หิวข้าว หิวน้า ทางานจนลืมเวลากิน
 ง่วง : พักผ่อนไม่เพียงพอ ทางานไม่มีวันหยุด
 เหนื่อย : งานมาก วันหยุดก็ไม่ได้หยุด มีงาน
นอกเวลา เหนื่อยกาย เหนื่อยใจ
 ไม่สบาย : มีปัญหาส่วนตัว ปัญหาครอบครัว
ไม่สบายตัว ไม่สบายใจ
 เบื่อ : เบื่องาน เบื่อนโยบาย เบื่อนาย เบื่อเพื่อนร่วมงาน
หลักในการทางานเป็นทีม การช่วยกัน ประสานงานกันให้
ประสบผลสาเร็จ
 ยิ้มแย้ม แจ่มใส
 ให้เกียรติซึ่งกันและกัน
 สื่อสารชัดเจน
 เพื่อประโยชน์ส่วนรวม
 มุ่งมั่นในภารกิจเป้าหมายขององค์กร

๑๗
ประสิทธิภาพของคนทางานที่ประสบความสาเร็จ
1. ทาตามหน้าที่ : สิ่งที่ต้องปฏิบัติด้วยความรับผิดชอบ โดยไม่อาจหลีกเลี่ยง
2. ทาด้วยจิตสานึก : รู้ว่าอะไรควรทา อะไรไม่ควรทา มีน้าใจในการทางาน
3. ทาด้วยจิตวิญญาณ : ทางานในหน้าที่ นอกหน้าที่ ด้วยความเสียสละ มุ่งมั่นให้สาเร็จ
ทักษะการสื่อสาร เพื่อความสาเร็จ พัฒนาการทางาน
ทักษะการฟัง
 การตั้งใจฟัง จะเพิ่มความรู้สึกที่ดีกับผู้พูด ทาให้ผู้พูดกล้าที่จะนาเสนอ กล้าเสี่ยง กล้าพูดอย่าง
เปิดเผย และสร้างสรรค์
 ข้อค้นพบจากงานวิจัย : ผู้ฟังรับรู้สารเพียง ร้อยละ 25
 การตั้งใจฟัง Active Learning จึงเป็นเรื่องสาคัญ
ทักษะการพูด
 ต้องคิดก่อนพูดเสมอ และจาไว้ว่า
คาพูด
มีความหมาย
น้าเสียง
มีความหมาย
ภาษาท่าทาง
มีความหมาย

ร้อยละ 7
ร้อยละ 38
ร้อยละ 55

การประสานราชการทางการเมืองของ สร.ศธ. อย่างมีประสิทธิภาพ
 รู้ เ ขารู้ เ รา รู้ ข อบเขตอ านาจหน้ า ที่ ข องรั ฐ มนตรี ขององค์ ก รหลั ก องค์ ก รในก ากั บ ของ
สานักงานรัฐมนตรี
 มีความจริงใจ มุ่งมั่น วัตถุประสงค์ชัดเจน
 ต้องตระหนักอยู่เสมอว่า เป็นผู้ประสานงาน ไม่ใช่ ผู้ใช้อานาจ
 อ่อนน้อม ถ่อมตน กาย วาจา สุภาพ บุคลิกภาพน่าเชื่อถือ

๑๘
การระดมความคิดเห็น กิจกรรมกลุ่ม
การพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการทางาน
โดย คณะวิทยากร
ว่าที่ ร.ต. จักรพงษ์ ธรรมพงษ์บวร นางสาวจิตพิสุทธิ์ หงษ์ขจร นายคณิตพัฒน์ กิจอรุณกูล
นายปริญญา หล่อพัฒนาพรชัย และนางสาววรรณพิมล ชุมศรี
การบริหารจัดการองค์การ
การบริหารงาน 

การบริหารคน



การบริหารเวลา 

องค์ประกอบ ความรู้
ความเข้าใจ
วัตถุประสงค์
เป้าหมาย
ความแตกต่างระหว่างบุคคล
แรงจูงใจในการทางาน แต่ละคนไม่เท่ากัน
การสื่อสาร การสร้างสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
การสร้างขวัญ กาลังใจ แรงกระตุ้นเพื่อการทางาน
ภารกิจ ต้องการประสิทธิภาพ
รวดเร็ว
 ถูกต้อง
รวดเร็ว
 ผิดพลาด
ช้า
 ถูกต้อง
ช้า
 ผิดพลาด

วิธีการปฏิบัติงานที่ดี ( Best Practices)
 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ วิธีการทางาน
 ทางานเป็นทีม ( Team work) เป็นตัวหลัก ตัวรอง ในการทางานแต่ละเรื่อง
 เป็นหัวหน้า เป็นพี่ ต้องมีการสอนงานกัน ( Coaching)
 มีตัวอย่างที่ดีเป็นแบบอย่างในการทางาน
 มีการพัฒนางานอย่างต่อเนื่อง

๑๙
กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์
 สร้างความรู้จักกัน รู้หน้าไม่รู้ใจ
 เน้นพื้นฐานการทางานร่วมกัน
 สร้างความไว้เนื้อเชื่อใจ รับฟัง ปรึกษาหารือกัน
 เป็นเครื่องมือในการสร้างมิตรภาพ Team work

กิจกรรม
สัมพันธ์

Team Work

การลด
ตัวตน

กลุ่ม
สัมพันธ์
ละลาย
พฤติกรรม

การพัฒนาปรับปรุงกระบวนการทางาน
 ต้องรู้ ภารกิจหลัก ภารกิจรอง
 จัดลาดับความสาคัญของงาน
 มีความรับผิดชอบต่องานในหน้าที่
 มีศาสตร์และศิลปะในการทางาน
 มีความคิดในการทางาน




คิดนอกกรอบ
คิดวิเคราะห์
คิดอย่างเป็นระบบ

๒๐
บรรยายพิเศษ
“การประชาสัมพันธ์เชิงรุกให้บรรลุเป้าหมาย”
โดย ว่าที่ ร.ต.จักรพงษ์ ธรรมพงษ์บวร
ก า ร ป ร ะ ช า สั ม พั น ธ์ เ ชิ ง รุ ก :
Proactive PR หมายถึง การประชาสัมพันธ์ ที่
ดาเนินการเพื่อสร้างความเข้าใจล่วงหน้า สร้าง
ความรู้สึกที่ดีและจริงใจ ทาให้เกิดความร่วมมือ
ไม่คัดค้าน ไม่ตีรวน

Philip kotler เสนอชุดเครื่องมือสาหรับนักประชาสัมพันธ์เชิงรุก “PENCILS”
P Publication
 การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้วยวิธีที่หลากหลาย
E Event
 จัดเหตุการณ์ กิจกรรมพิเศษ
N News
 นาเสนอข่าวผ่านสื่อมวลชน
C Communication Involvement Activities
 จัดกิจกรรมที่เกี่ยวกับชุมชน
I Identity Media
 ใช้สื่อเฉพาะที่สะท้อนความเป็นเอกลักษณ์ขององค์กร
L Lobbying Activities  กิจกรรมที่มีลักษณะเป็นความพยายามใช้การโน้มน้าวใจ
จูงใจ
S Social Responsibility  กิจกรรมที่แสดงถึงความรับผิ ดชอบ สร้างชื่อเสียง
ภาพลักษณ์ขององค์กร

๒๑
การเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน สวนพฤกษศาสตร์วรรณคดีภาคกลาง จังหวัดราชบุรี
 ความเป็นมาสวนพฤกษศาสตร์ 
ปี พ.ศ. 2528 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้จัดสร้างสวนพฤกษาศาสตร์วรรณคดีประจาภาค
ต่างๆ ภาคละ 1 แห่ง เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในวโรกาสมหามงคลสมัย
พระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษาครบ 5 รอบ และพระราชพิธีรัชมังคลาภิเษก วันที่ 2 กรกฎาคม 2531
และสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ทรงเสด็จพระราชดาเนิน เป็นองค์ประธานในพิธีเปิด
สวนพฤกษศาสตร์ ฯ
ปัจจุบันสวนพฤกษศาสตร์วรรณคดี ฯ เป็นหน่วยงานในสังกัดสานักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 3
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 วัตถุประสงค์ 
เพื่อเป็นแหล่งรวบรวมพรรณไม้ในวรรณคดี
เป็นสถานที่สาหรับพักผ่อนหย่อนใจ และเป็นแหล่งศึกษา
ความรู้ทางวิชาการและด้านพฤกษศาสตร์
 สภาพทั่วไป 
สวนพฤกษศาสตร์วรรณคดีภาคกลาง ตั้งอยู่ที่
ตาบลปากช่อง อาเภอจอมบึง ตาบลหินกอง อาเภอเมือง
จังหวัดราชบุรี พื้นที่ 1,287 ไร่
ลักษณะพื้นที่เป็นที่ราบล้อมภูเขาประทับช้าง
เป็นดินร่วนปนทราย สภาพป่าเป็นป่าเต็งรัง ป่าดิบแล้ง และป่าเบญจพรรณ
สวนพฤกษศาสตร์ฯ เป็นแหล่งรวบรวมจัดปลูกพรรณไม้ในวรรณคดีตามบทร้อยกรอง 10 เรื่อง
ได้แก่ อิเหนา ขุนช้างขุนแผน ดาหลัง พระอภัยมณี รามเกียรติ์ ลิลิตพระลอ ลิลิตตะเลงพ่าย อุณรุท กาพย์เห่เรือ ฯ
นิราศเมืองเพชร และต้นไม้ในพุทธประวัติ แบ่งเป็น 33 แปลง รวมพรรณไม้ 357 ชนิด เป็นสถานที่สาหรับ
ศึ ก ษาความรู้ ด้ า นทรั พ ยากรป่ า ไม้ แ ละพฤกษศาสตร์ กิ จ กรรมค่ า ยพั ก แรม ฐานเรี ย นรู้ ท างธรรมชาติ
ท่องเที่ยวพักผ่อน จัดประชุม อบรม แก่ นักเรียน นักศึกษาและประชาชนผู้สนใจทั่วไป
 กิจกรรรม 
บุคลากรสานักงานรัฐมนตรี ได้รับฟังบรรยาย
สรุ ป จากนายสมหมาย นามสว่ า ง นั ก วิ ช าการป่ า ไม้
ชานาญการพิเศษ หัว หน้าสวนพฤกษศาสตร์ว รรณคดี
ภาคกลาง จ.ราชบุรี และ ผศ.แชล่ม บุญลุ่ ม อาจารย์
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง นาคณะขี่จักรยาน
เยี่ยมชมสวนพฤกษศาสตร์วรรณคดีภาคกลาง ระยะทาง
6 กิโลเมตร และทากิจกรรม “คืนกล้วยไม้ สู่ไพรพฤกษ์”
โดยนากล้ากล้วยไม้ป่า จากการเพาะเนื้อเยื่อ ไปปลูกกับ
ต้นไม้ใหญ่

๒๒
การเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน โรงงานเซรามิค เถ้า ฮง ไถ่
โรงงานเซรามิค เถ้า ฮง ไถ่ เดิมเป็นโรงงานเครื่องปั้นดินเผาผลิตโอ่งมังกร แห่งแรก อายุเกือบ 80 ปี
ปัจ จุ บั น ได้มีการปรั บ ปรุ ง พัฒ นาผลิ ตภัณฑ์ให้ ร่ว มสมัย และใช้ประโยชน์ในชีวิตประจาวัน โดยมุ่งเน้น
ผลิตภัณฑ์เพื่อการประดับตกแต่ง อาทิ กระถาง อ่างบัว แจกัน โอ่ง โต๊ะ เก้าอี้ ตุ๊กตาประดับตกแต่ง เป็นต้น
จุดเด่นของผลิตภัณฑ์ เถ้า ฮง ไถ่ คือการนารูปทรงดั้งเดิมมาประยุ กต์ ใช้สีสันร่วมสมัย เป็นการ
ผสมผสานระหว่างอดีตกับปัจจุบัน และมีการสร้างสรรค์ผลงานรูปแบบใหม่ ๆ ออกมาทุก 1 – 2 เดือน
รูปแบบผลิตภัณฑ์
1. เครื่องปั้นดินเผา แบบเดียวกับโรงงานต่างๆในจังหวัดราชบุรี
2. เครื่องปั้นดินเผา แบบไม่เคลือบสีแดงตามรูปแบบของไทย
3. เครื่องปั้นดินเผา แบบกวางตุ้งของจีนซึ่งมีทั้งสีเดียว และหลายสีในชิ้นเดียวกัน
4. เครื่องปั้นดินเผา แบบปังโคย โดยเขียนสีน้าเงิน หรือลายสีใต้เคลือบ
5. เครื่องปั้นดินเผา แบบกังไสย มีทั้งชนิดแตกลายงาและแบบไม่แตกลายงา
โรงงานเซรามิค เถ้า ฮง ไถ่ ตั้งอยู่ที่ 234/1 ถนนเจดีย์หัก ต.เจดีย์หัก อ.เมือง จ.ราชบุรี
www.thtceramic.com

๒๓

ตอนที่ 4
สรุปประเมินผลการดาเนินงาน
สรุปการดาเนินงาน
การดาเนินงานโครงการพัฒนาศักยภาพและประสิทธิภาพการบริหารจัดการ สานักงานรัฐมนตรี
กระทรวงศึกษาธิการ ได้มีการแต่งตั้งคณะทางาน เพื่อรับผิดชอบการดาเนินงานรายกิจกรรม ซึ่งกิจกรรมที่
1 การจัดการความรู้ และกิจกรรมที่ 2 การพัฒนาและปรับปรุงการจัดกระบวนการ ได้ดาเนินการร่วมกัน
โดยกาหนดปฏิทินการดาเนินและแผนการจัดการความรู้ เพื่อผลการดาเนินงานในภาพรวมและตอบสนอง
ตัวชี้วัด ด้านการพัฒนาองค์การ (ตัวชี้วัดที่ 3, 4 และ 5) ของสานักงานรัฐมนตรี ได้แก่
1. การประชุมบุคลากรสานักงานรั ฐมนตรี เพื่อชี้แจงทาความเข้าใจ ให้ความรู้ในการดาเนินงาน
ตามแบบฟอร์มการจัดการกระบวนการ การจัดการความรู้ และติดตามการดาเนินงานเป็นระยะ จานวน 5
ครั้ง
2. การดาเนินการตามแผนการจัดการความรู้ มีการแลกเปลี่ยนความรู้ จานวน 2 ครั้ง
3. การประชุมสัมมนา ศึกษาดูงาน และพัฒนาองค์การ (OD) จานวน 1 ครั้ง
โดยมีการประชุมบุคลากรสานักงานรัฐมนตรี เพื่อสรุปภาพรวมการจัดกิจกรรมที่ 1, 2 ตลอด
โครงการฯ การยกย่ องชมเชยบุ ค ลากรกลุ่ ม /งาน ที่มี ส่ ว นร่ว มในกิจ กรรมการจัด การความรู้ และการ
ประเมินผลความพึงพอใจและไม่พึงพอใจในการเข้าร่วมกิจกรรม มีผลการประเมิน ดังนี้

๒๔
ผลประเมินความพึงพอใจและไม่พึงพอใจในการเข้าร่วมกิจกรรม
โครงการพัฒนาศักยภาพและประสิทธิภาพการบริหารจัดการ สานักงานรัฐมนตรี ศธ.
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2556

แบบประเมินความพึงพอใจข้าราชการและบุคลากรสานักงานรัฐมนตรีในการเข้าร่วมกิจกรรมโครงการ
พัฒนาศักยภาพและประสิทธิภาพการบริหารจัดการ สานักงานรัฐมนตรี ศธ.ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของตัวชี้วัดที่ 1.4
ร้อยละเฉลี่ยความสาเร็จของการดาเนินกิจกรรมตามโครงการพัฒนาศักยภาพและประสิทธิภาพการบริหาร
จัดการ สานักงานรัฐมนตรี ศธ.เทียบกับเป้าหมาย ซึ่งประกอบด้วย
กิจกรรมที่ 1 การจัดการความรู้
กิจกรรมที่ 2 การพัฒนาและปรับปรุงการจัดการกระบวนการ
กิจกรรมที่ 3 การประชาสัมพันธ์เชิงรุกด้านนโยบายการศึกษา
โดยเข้าร่ ว มกิจ กรรมรวม 8 ครั้ง ตั้งแต่กุมภาพันธ์ -สิ งหาคม 2556 มีผู้ ตอบแบบสอบถาม
จานวน 30 คน มีผลการประเมินตามรายการประเมินและข้อเสนอแนะ ดังนี้
ตอนที่ 1 ความพึงพอใจในการเข้าร่วมกิจกรรม
รายการประเมิน
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

สถานที่ที่จัดกิจกรรม
วัน – เวลา ที่จัดกิจกรรม
การแจ้งกาหนดการจัดกิจกรรมล่วงหน้า
อาหารว่าง-อาหาร ระหว่างการจัดกิจกรรม
การมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรม
ได้รับความรู้ ทักษะในการทางานเพิ่มขึ้น
ได้เรียนรู้งานของกลุ่ม/งานอื่น
ประโยชน์ที่ได้จากการเข้าร่วมกิจกรรม
ความพึงพอใจในคุณภาพการจัดกิจกรรม
ความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรม ในภาพรวม

ระดับความคิดเห็นเฉลี่ย
4.37
4.00
4.37
4.20
4.47
4.37
4.37
4.47
4.47
4.57

ตอนที่ 2 ความไม่พึงพอใจและข้อเสนอแนะในการจัดกิจกรรม
-ไม่ม-ี
ข้อเสนอแนะ

1. เห็นด้วยให้มีการจัดกิจกรรมทุกปี อย่างน้อย 1 ครั้ง เพื่อสร้างจิตสานึก “คน สร.”
2. ให้มีการจัดต่อเนื่องโดยจัดกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์และวิชาการ
3. ควรจัดในช่วงต้นปีงบประมาณ เพื่อไม่ให้มีปัญหาในการบริหารงบประมาณ

๒๕
ผลการประเมินตามตัวชี้วัด
ความสาเร็จของการดาเนินกิจกรรมตามโครงการพัฒนาศักยภาพและประสิทธิภาพการบริหาร
จัดการ สานักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ พิจารณาจากตัวชี้วัดกิจกรรมในโครงการ ดังนี้
ตัวชี้วัดที่ 1 จานวนบุคลากร สานักงานรัฐมนตรี ที่เข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 (28 คน)
มีการประชุมบุคลากรสานักงานรัฐมนตรี การดาเนินการตามแผนการจัดการความรู้ การแลกเปลี่ยนความรู้
และการประชุมสัมมนา ศึกษาดูงาน และพัฒนาองค์การ (OD) รวม 8 ครั้ง เฉลี่ยผู้เข้าร่วมกิจกรรม 28.75 คน
ตัวชี้วัดที่ 2 ระดับความพึงพอใจในการเข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 85
จากผลการประเมินความพึงพอใจและไม่พึงพอใจในการเข้าร่วมกิจกรรมของบุคลากรสานักงานรัฐมนตรี
ตลอดโครงการ รวม 8 ครั้ง มีผู้ตอบแบบสอบถาม 30 คน มีระดับความพึงพอใจเฉลี่ย 4.37 คิดเป็นร้อยละ 87.4

๒๖
รายชื่อบุคลากรสานักงานรัฐมนตรี
เข้าร่วมกิจกรรมตามโครงการพัฒนาศักยภาพและประสิทธิภาพการบริหารจัดการ สร.ศธ.
ที่

ชื่อ-สกุล

กิจกรรมตามโครงการฯ
22
ก.พ.56

29
มี.ค.56

24
เม.ย.56

28
พ.ค.56

21
มิ.ย.56

8
ก.ค.56

2-3
ส.ค.56

20
ส.ค.56











1

นางรักขณา ตัณฑวุฑโฒ





2

น.ส.นงศิลินี โมสิกะ

















3

น.ส.ศิริรัตน์ ทิวะศิริ

















4

นางดวงรัตน์ นิรัตติวงศกรณ์

















5

น.ส.วิริยา ไชยคุปต์















6

นายญาณทัธ สิริวัฒน์





7

นายกาพล พลาอุไรกุล







8

นายบัลลังก์ โรหิตเสถียร



9

นางแจ่มจิตต์ สุคนธสาร



10 น.ส.จงดี ห่วงทรัพย์


















































11 นางอาศิรา สุสันหกนก

















12 นายสุรศักดิ์ สุวรรณไฉไล













13 น.ส.ศริญญา กุลประดิษฐ์













14 น.ส.ชัญญากาญจน์ โคตรพัฒน์

























15 นางทัศนี นิมิตสมานจิตต์





หมายเหตุ

16 น.ส.เอมอร ชัยพล

















17 น.ส.บุษยากร กิตติวานิช

















18 น.ส.อิสรีย์ ฤทธิ์นิ่ม

















19 น.ส.ทิวะดี ทองดี

















20 นางวีระวัลย์ พรหมมานุวัติ

















21 น.ส.นวรัตน์ รามสูต















22 ว่าที่ ร.ต. นรินทร์ ก้อนแก้ว

















23 นายภูมิศักดิ์ ภูมิเขียว













24 นายธิติกาญจน์ ยิ้มสงวน

















25 นายชาญชัย เตียวัฒนรัฐติกาล









































บรรจุ 16 พ.ค.56

28 น.ส.กุณฑิกา พัชรชานนท์





บรรจุ 15 ก.ค.56

29 น.ส.ปานัดดา พลวิเศษ





บรรจุ 15 ก.ค.56





26 นายสิงหา พรมเพ็ง
27 นางสาววันจันทร์ จงโวหาร

30 นายอภิสรณ์ แสนปลื้ม













โอนไป กศน.
5 เม.ย. 56

๒๗

ที่

ชื่อ-สกุล

กิจกรรมตามโครงการฯ
22
ก.พ.56

29
มี.ค.56

24
เม.ย.56

31 นายณรงค์ มีถาวร

28
พ.ค.56

21
มิ.ย.56

8
ก.ค.56

2-3
ส.ค.56

20
ส.ค.56















32 นายพีรวัส มีมาก
33 นางสมบัติ ศิริมาตย์



34 น.ส.ปิยาธร สืบต่อ





























35 น.ส.นงลักษณ์ เนียมท้วม



36 นายทวี เทพมาลัย



37 นายปณิธาน ศรีศุภวุฒิ



รวม

24

26

26

28

29

29

36

หมายเหตุ

คณะทางาน
รมว.ศธ.
คณะทางาน
รมว.ศธ.
คณะทางาน
รมว.ศธ.
32

๒๘

ภาคผนวก

๒๙
กลยุทธ์ สป. ที่ ๑. พัฒนาระบบบริหารจัดการการศึกษา
๑. ชื่อโครงการ

พั ฒ นาศั ก ยภาพและประสิ ท ธิ ภ าพการบริ ห ารจั ด การส านั ก งานรั ฐ มนตรี
กระทรวงศึกษาธิการ

๒. หลักการเหตุผล
ส านั ก งานรั ฐ มนตรี กระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร ในฐานะส่ ว นราชการในส่ ว นกลางของ
กระทรวงศึกษาธิการ ที่มีหัวหน้าส่วนราชการขึ้นตรงต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิ การ ตามมาตรา
10 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546 ได้กาหนด ให้มีอานาจ
หน้าที่เกี่ยวกับราชการทางการเมือง เพื่อสนับสนุนภารกิจของรัฐมนตรี ประสานนโยบายระหว่างกระทรวง
ซึ่งเป็นภารกิจสาคัญที่สานักงานรัฐมนตรีต้องปฏิบัติให้บรรลุผลสาเร็จอย่างมีประสิทธิภาพ ประกอบกับพระ
ราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 ที่กาหนดว่าการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดี ตามมาตรา 6 การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี ได้แก่ การบริหารราชการเพื่อบรรลุ
เป้าหมาย ดังต่อไปนี้
1. เกิดประโยชน์สุขของประชาชน
2. เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ
3. มีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ
4. ไม่มีขั้นตอนการปฏิบัติงานเกินความจาเป็น
5. มีการปรับปรุงภารกิจของส่วนราชการให้ทันต่อสถานการณ์
6. ประชาชนได้รับการอานวยความสะดวก และได้รับการตอบสนองความต้องการ
7. มีการประเมินผลการปฏิบัติราชการอย่างสม่าเสมอ
ดังนั้น เพื่อให้สานักงานรัฐมนตรี ในฐานะส่วนราชการที่มีภารกิจหลักในการประสานราชการทาง
การเมืองเป็นส่วนราชการที่มีระบบบริหารจัดการที่ดี บุคลากรมีศักยภาพเพื่อปฏิบัติราชการทางการเมือง
อย่างมีประสิทธิภาพ สานักงานรัฐมนตรี จึงได้จัดโครงการพัฒนาศักยภาพและประสิทธิภาพการบริหาร
จัดการสานักงานรัฐมนตรี ขึ้น
๓. วัตถุประสงค์
๓.๑ เพื่อให้มีการจัดการความรู้ ในการประสานราชการทางการเมืองอย่างต่อเนื่อง ทาทั้งองค์กร
๓.๒ เพื่อเพิ่มพูน ความรู้ ทักษะ สมรรถนะของบุคลากรสานักงานรัฐมนตรี ให้มีขีดความสามารถ
ในการปฏิบัติราชการที่สูงขึ้น ตามวิสัยทัศน์และค่านิยมร่วมขององค์กร
3.3 เพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการกระบวนการในสานักงานรัฐมนตรี ให้มีประสิทธิภาพ
3.4 เพื่อพัฒนาสานักงานรัฐมนตรี ให้เป็นส่วนราชการที่มีภาพลักษณ์ที่ดี บุคลากรมีคุณภาพ
ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีความพึงพอใจ

๓๐
๔. เป้าหมาย
๔.๑ เชิงคุณภาพ
4.1.1 สานักงานรัฐมนตรี มีการพัฒนาและปรับปรุงการบริหารจัดการกระบวนการภายใน
องค์กรอย่างเป็นระบบต่อเนื่อง
๔.๑.๒ บุคลากรสานักงานรัฐมนตรี ได้รับการยกระดับสมรรถนะ และพัฒนาศักยภาพในการ
ปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง
4.1.3 ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มีความพึงพอใจต่อการให้บริการของสานักงาน
รัฐมนตรี
๔.๒ เชิงปริมาณ
๔.๒.๑ สานักงานรัฐมนตรีจัดกิจกรรม 3 กิจกรรม ได้แก่
กิจกรรมที่ 1 การจัดการความรู้
กิจกรรมที่ 2 การพัฒนาและปรับปรุงการจัดการกระบวนการ
กิจกรรมที่ 3 การประชาสัมพันธ์เชิงรุกด้านนโยบายการศึกษา
4.2.2 บุคลากรสานักงานรัฐมนตรี ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ได้รับการพัฒนาความรู้ ทักษะ
และสมรรถนะในงาน
4.2.3 ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 มีความพึงพอใจต่อการ
ให้บริการของสานักงานรัฐมนตรี
๕. วิธีการดาเนินการ/ขั้นตอนการดาเนินการ
เพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายของโครงการฯ สานักงานรัฐมนตรี ได้กาหนด การจัด
กิจกรรม 3 กิจกรรม ดังนี้
กิจกรรมที่ 1 การจัดการความรู้
กิจกรรมที่ 2 การพัฒนาและปรับปรุงการจัดการกระบวนการ
กิจกรรมที่ 3 การประชาสัมพันธ์เชิงรุกด้านนโยบายการศึกษา
โดยกาหนดขั้นตอนการดาเนินการในแต่ละกิจกรรม ดังนี้
ขั้นตอนที่ ๑ เสนอขอความเห็นชอบโครงการ และขออนุมัติโครงการ
ขั้นตอนที่ ๒ แต่งตั้งคณะทางานดาเนินโครงการ
ขั้นตอนที่ 3 จัดทาปฏิทินการดาเนินการรายกิจกรรม
ขั้นตอนที่ 4 ดาเนินการจัดกิจกรรมตามที่กาหนด
ขั้นตอนที่ 5 สรุปรายงานผลการดาเนินการและเผยแพร่โครงการ
๖. ระยะเวลาดาเนินการ (เดือน/ปี)
กาหนดดาเนินโครงการในปีงบประมาณ พ.ศ.2556 (1 ตุลาคม 2555 – 30 กันยายน 2556)
โดยกาหนดระยะเวลาการจัดรายละเอียดในแต่ละกิจกรรม ดังนี้

๓๑
กิจกรรมหลัก

ระยะเวลาดาเนินการ (เดือน)
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

๑. เสนอขอความเห็ นชอบและ
ขออนุมัติโครงการ
๒ . แ ต่ ง ตั้ ง ค ณ ะ ท า ง า น /
มอบหมายงาน
๓. กิจกรรมการจัดการความรู้
๔. กิ จ กรรมการพั ฒ นาและ
ปรับปรุงการบริหารจัดการ
กระบวนการ
๕. กิจกรรมการประชาสัมพันธ์
เชิงรุกนโยบายด้านการศึกษา
๖. จั ด ท าสรุ ป รายงานการ
ด า เ นิ น โ ค ร ง ก า ร ฯ ร า ย
กิจกรรม และเผยแพร่
๗. งบประมาณ
โครงการพั ฒ นาศั ก ยภาพและประสิ ท ธิ ภ าพการบริ ห ารจั ด การส านั ก งานรั ฐ มนตรี
กระทรวงศึกษาธิการ ได้กาหนดกรอบงบประมาณ จานวน 1,05๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งล้านห้าหมื่นบาทถ้วน)
โดยจาแนกรายกิจกรรมได้ ดังนี้
กิจกรรมที่ 1 การจัดการความรู้
งบประมาณ 250,000 บาท
กิจกรรมที่ 2 การพัฒนาและปรับปรุงการจัดการกระบวนการ งบประมาณ 250,000 บาท
กิจกรรมที่ 3 การประชาสัมพันธ์เชิงรุกด้านนโยบายการศึกษา งบประมาณ 550,000 บาท
(สื่อมวลชนด้านการศึกษาสัญจร/ปรับปรุงเว็บไซต์)
ทั้งนี้ สามารถถัวจ่ายในแต่ละกิจกรรมตามความจาเป็น ภายในกรอบงบประมาณของโครงการ
๘. หน่วยงานรับผิดชอบ
ทุกกลุ่มงานในสานักงานรัฐมนตรี ร่วมรับผิดชอบดาเนินการในรู ปแบบคณะทางานดาเนินการ
โครงการ โดยมีคณะกรรมการดาเนินการรายกิจกรรม

๓๒
๙. ตัวชี้วัดความสาเร็จ
9.1 ระดับความสาเร็จในการจัดกิจกรรมตามโครงการ (3 กิจกรรม)
9.2 บุคลากรสานักงานรัฐมนตรีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ได้รับการพัฒนาความรู้ ทักษะ และสมรรถนะ
ในงาน
9.3 ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 มีความพึงพอใจต่อการให้บริการ ของ
สานักงานรัฐมนตรี
๑๐. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
10.1 บุคลากรสานักงานรัฐมนตรีได้รับการพัฒนาศักยภาพ และขีดความสามารถในการประสาน
ราชการทางการเมืองอย่างต่อเนื่อง
10.2 สานักงานรัฐมนตรี เป็นองค์กรคุณภาพในการประสานราชการทางการเมือง
----------------------------------------------

๓๓
รายละเอียดกิจกรรม
ชื่อโครงการ: พัฒนาศักยภาพและประสิทธิภาพการบริหารจัดการสานักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ
กิจกรรมที่ 1 การจัดการความรู้
ส านั ก งานรั ฐ มนตรี กระทรวงศึ กษาธิการ ได้จัดท าแผนปฏิ บัติร าชการประจ าปีง บประมาณ
พ.ศ. ๒๕๕๖ ของส านั ก งานรั ฐ มนตรี และได้ รั บ ความเห็ น ชอบจากเลข านุ ก ารรั ฐ มนตรี ว่ า การ
กระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร เมื่ อ วั น ที่ ๒๗ พฤศจิ ก ายน ๒๕๕๕ แล้ ว โดยมี โ ครงการพั ฒ นาศั ก ยภาพและ
ประสิ ทธิ ภ าพการบริ ห ารจั ด การ ส านั กงานรั ฐ มนตรี กระทรวงศึ กษาธิก าร ที่จ ะต้ องด าเนิน การใน ๓
กิจกรรม ได้แก่
กิจกรรมที่ 1 การจัดการความรู้
กิจกรรมที่ 2 การพัฒนาและปรับปรุงการจัดการกระบวนการ
กิจกรรมที่ 3 การประชาสัมพันธ์เชิงรุกด้านนโยบายการศึกษา
ในส่วนของกิจกรรมที่ 1 เนื่องจากสานักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ ได้ให้ความสาคัญ
กับภารกิจการประสานราชการทางการเมือง ให้บรรลุวัตถุประสงค์อย่างสมบูรณ์แบบ ได้มีการมอบหมาย
งาน แบ่งความรับผิดชอบเพื่อให้ดาเนินงานได้สอดประสานกันอย่างราบรื่นและเกิดประสิทธิภาพต่อภารกิจ
ของรัฐมนตรี จึงได้กาหนดให้มีการจัดการความรู้เรื่องการสรุปเรื่องเสนอรัฐมนตรี โดยการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ให้แนวคิด แนวทางในการสรุป วิเคราะห์ กลั่นกรองเรื่อง เพื่ออานวยความสะดวกในการวินิจฉัยสั่งการ
ของรัฐมนตรี/ผู้มีอานาจในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 ต่อเนื่องปีงบประมาณ พ.ศ.2555 มีการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้วิธีการปฏิบัติงานที่ดี (Best Practices) จัดทาคู่มือการบันทึกสรุปเรื่อง เพื่อเป็นกรอบแนวทางในการ
พัฒนาคุณภาพการประสานราชการทางการเมืองอย่างเป็นเอกภาพ
อนึ่ ง เพื่ อ ให้ ก ารสนั บ สนุ น ภารกิ จ ทางการเมื อ งในด้ า นการประสานราชการทางการเมื อ ง
เป็ น ไปอย่ างต่อเนื่ องและมีป ระสิ ทธิภ าพ สอดคล้ อ งกับความต้องการของรัฐ มนตรี/ผู้ มีอานาจ รวมทั้ ง
การปรั บ เปลี่ ย นวิสั ย ทัศน์ การท างานของบุคลากรส านักงานรั ฐ มนตรี ให้ มีเจตคติ ที่ดี มีความตระหนั ก
และปรับ เปลี่ ยนพฤติกรรมเพื่อการพัฒ นาศักยภาพในการปฏิบัติราชการ ในด้านการประสานราชการ
ทางการเมืองให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ควบคู่กับการจัดทาบันทึกสรุปเรื่องที่ดาเนินการต่อเนื่องมาแล้ว นั้น
จึงเห็นสมควรให้มีการจัดการความรู้เรื่อง การประสาน (งาน) ราชการทางการเมืองขึ้น
วัตถุประสงค์
1. เพื่อจัดกิจกรรมตามแผนการจัดการความรู้ของสานักงานรัฐมนตรี
2. เพื่อส่งเสริมการทางานเป็นทีม (Team Work) และพัฒ นาความรู้ เพิ่มพูนทักษะในการ
ปฏิบัติงานของสานักงานรัฐมนตรี
3. เพื่ อ เสริ ม สร้ า งประสบการณ์ ใ นการแลกเปลี่ ย นเรี ย นรู้ และต่ อ ยอดประสบการณ์ ในการ
ประสานราชการทางการเมืองให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

๓๔
วิธีดาเนินการ
ประชุมสัมมนา ศึกษาดูงาน พัฒนาองค์การ (OD) และจัดกิจกรรมตามแผนการจัดการความรู้
ของสานักงานรัฐมนตรี ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ดังนี้
1. การบ่งชี้ความรู้ : ประชุมบุคลากรสานักงานรัฐมนตรี เพื่อชี้แจงกรอบแนวคิด วิสัยทัศน์
ภารกิจของสานักงาน และประมวลประเด็นความรู้ที่จาเป็น
2. การสร้ า งและแสวงหาความรู้ : ประชุ ม ชี้ แ จง แนวทางในการสร้ า งและแสวงหาความรู้
มอบหมายผู้รับผิดชอบดาเนินการ
3. การจัดการความรู้ให้เป็นระบบ : จัดระบบฐานข้อมูลความรู้ในเว็บไซด์สานักงานรัฐมนตรี
4. ประมวลผลและกลั่นกรองความรู้ : ประชุมให้ความรู้ที่จาเป็นโดยผู้ทรงคุณวุฒิ ประมวลผล
และกลั่นกรองความรู้ให้เป็นหมวดหมู่
5. การเข้าถึงความรู้ : จัดให้มีช่องทางการเข้าถึงความรู้ บอร์ดประชาสัมพันธ์ การแจ้งเวียน
การเผยแพร่องค์ความรู้ที่จาเป็นทางเว็บไซด์
6. การแบ่งปัน แลกเปลี่ยนความรู้ : ประชุมแลกเปลี่ยนความรู้ เรื่องการประสาน (งาน) ราชการ
ทางการเมือง กลุ่มละ 1 ครั้ง (งานบริหารทั่วไป, กลุ่มช่วยอานวยการ, กลุ่มการเมือง, กลุ่มประชาสัมพันธ์,
กลุ่มรับเรื่องราวร้องทุกข์ และกลุ่มสนับสนุนวิชาการ)
7. การเรียนรู้ : จัดทาเอกสาร คู่มือการดาเนินงาน สรุปรายงานผลการดาเนินงานการจัดการ
ความรู้ของสานักงานรัฐมนตรี
8. การยกย่ อง ชมเชย : จั ดกิจกรรมยกย่องชมเชย มอบเกียรติบัตร ยกย่องผู้ มีส่ วนร่ว มการ
จัดการความรู้
ระยะเวลาดาเนินการ
ด าเนิ น การตามแผนการจั ด การความรู้ ข องส านั ก งานรั ฐ มนตรี ปี ง บประมาณ พ.ศ.2556
โดยเริ่มตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน – กันยายน 2556
งบประมาณ
ใช้ง บประมาณจากโครงการพัฒ นาศักยภาพและประสิ ท ธิภ าพการบริห ารจั ดการส านัก งาน
รัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งได้รับอนุมัติวงเงินสาหรับดาเนินกิจกรรม 3 กิจกรรม จานวน 1,050,000
บาท (หนึ่งล้านห้าหมื่นบาทถ้วน)
ประมาณการขอใช้งบประมาณกิจกรรมที่ 1 การจัดการความรู้เรื่อง การประสาน (งาน) ราชการ
ทางการเมือง จานวน 250,000 บาท (สองแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) รายละเอียดดังประมาณการที่แนบ
ผู้รับผิดชอบกิจกรรม
คณะทางานโครงการพัฒนาศักยภาพและประสิทธิภาพการบริหารจัดการ สานักงานรัฐมนตรี
กระทรวงศึกษาธิการ กิจกรรมที่ 1 การจัดการความรู้ เรื่อง การประสาน (งาน) ราชการทางการเมือง

๓๕
ตัวชี้วัดกิจกรรม
1. บุคลากรสานักงานรัฐมนตรีเข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 90
2. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความพึงพอใจในการจัดกิจกรรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 85
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. บุคลากรสานักงานรัฐมนตรี มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้วิธีการปฏิบัติงาน ได้รับการยกระดับ
สมรรถนะและพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง
2. สานักงานรัฐมนตรี ใช้กระบวนการจัดการความรู้ เพื่อพัฒนาคุณภาพการสนับสนุนภารกิจและ
ประสานราชการทางการเมืองให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น

๓๖

ปฏิทินการดาเนินงานตามแผนการจัดการความรู้ สานักงานรัฐมนตรี
ปีงบประมาณ พ.ศ.2556
เดือน

ลาดับที่/กิจกรรม

มกราคม-กุ ม ภาพั น ธ์ 1. ประชุมบุคลากร สร. เพื่อชี้แจงกรอบการดาเนินงานตามตัวชี้วัดระดับสานัก
2556
และแนวคิ ด วิ สั ย ทั ศ น์ ภารกิ จ สร.พิ จ ารณาคั ด เลื อ กองค์ ค วามรู้ ที่ จ าเป็ น
(22 ก.พ.2556)
2. แต่งตั้งคณะทางาน การจัดการความรู้ สร.
3. ประชุ ม คณะท างาน จั ด ท าแผนการจั ด การความรู้ สร. (28 ก.พ.2556)
4. ประมวลผลและกลั่นกรองความรู้
มี น าคม – เมษายน 5. ประชุมบุคลากร สร. ชี้แจงแนวทางการแสวงหาความรู้
2556
บรรยายพิเศษ (26 เม.ย.2556)
6. จัดทาระบบฐานข้อมูล
7. จัดทาบอร์ด KM
พฤษภาคม 2556

8. ประชุมคณะทางาน ติดตามการดาเนินงาน วางแผน/เตรียมการ
ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (10 พ.ค.2556)
9. แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่องการประสาน (งาน) ราชการทางการเมือง
10. ประชุม แลกเปลี่ ยนเรียนรู้ เรื่องการประสาน (งาน) ราชการทางการเมือ ง
(23 พ.ค.2556)
11. ปรับปรุงระบบฐานข้อมูล
12. จัดทาบอร์ด KM เพิ่มเติม

มิถุนายน 2556

13. ประชุมคณะทางาน เพื่อประมวลผลและกลั่นกรองความรู้ (7 มิ.ย.2556)
14. ยกร่างจัดทาคู่มือการประสาน (งาน) ราชการทางการเมือง
15. ประชุมคณะทางาน สรุปการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และเตรียมการประชุมสัมมนา
(21 มิ.ย.2556)

กรกฎาคม 2556

16. ประชุมสั มมนาการจั ดการความรู้ เรื่อง การประสาน (งาน) ราชการทาง
การเมือง และยกย่องชมเชยผู้มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรม KM สร. (12-13 ก.ค.
2556)

สิ งหาคม - กัน ยายน 20. ปรับปรุงระบบฐานข้อมูล
2556
21. จัดทาบอร์ด KM เพิ่มเติม
22. สรุปรายงานผลการดาเนินการ การจัดการความรู้ เรื่อง การประสาน (งาน)
ราชการทางการเมือง ของสานักงานรัฐมนตรี เสนอผู้บริหาร (23 ส.ค.2556)

๓๗

รายละเอียดกิจกรรม
ชื่อโครงการ: พัฒนาศักยภาพและประสิทธิภาพการบริหารจัดการสานักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ
กิจกรรมที่ 2 การพัฒนาและการปรับปรุงการจัดการกระบวนการ
ส านั ก งานรั ฐ มนตรี กระทรวงศึ กษาธิการ ได้จัดท าแผนปฏิ บัติร าชการประจ าปีง บประมาณ
พ.ศ. ๒๕๕๖ ของส านั ก งานรั ฐ มนตรี และได้ รั บ ความเห็ น ชอบจากเลขานุ ก ารรั ฐ มนตรี ว่ า การ
กระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร เมื่ อ วั น ที่ ๒๗ พฤศจิ ก ายน ๒๕๕๕ แล้ ว โดยมี โ ครงการพั ฒ นาศั ก ยภาพและ
ประสิ ทธิ ภ าพการบริ ห ารจั ด การ ส านั กงานรั ฐ มนตรี กระทรวงศึ กษาธิก าร ที่จ ะต้ องด าเนิน การใน ๓
กิจกรรม ได้แก่
กิจกรรมที่ 1 การจัดการความรู้ เรื่อง การประสาน (งาน) ราชการทางการเมือง
กิจกรรมที่ 2 การพัฒนาและปรับปรุงการจัดการกระบวนการ
กิจกรรมที่ 3 การประชาสัมพันธ์เชิงรุกด้านนโยบายการศึกษา
ในส่วนของกิจกรรมที่ 2 เนื่องจากสานักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ ได้ให้ความสาคัญ
กับภารกิจการประสานราชการทางการเมือง ให้บรรลุวัตถุประสงค์อย่างสมบูรณ์แบบ ได้มีการมอบหมาย
งานแบ่งความรับผิดชอบเพื่อให้ดาเนินงานได้สอดประสานกันอย่างราบรื่นและเกิดประสิทธิภาพต่อภารกิจ
ของรัฐมนตรี จึงได้กาหนดให้มีการพัฒนา ปรับปรุง รวมทั้งการออกแบบกระบวนการหลัก ตามภารกิจ
ของส านั กงานรั ฐ มนตรี โดยการวิเ คราะห์ ทบทวนภารกิ จและก าหนดกระบวนการหลั ก จาแนกกลุ่ ม
ผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ให้ครอบคลุมทุกภารกิจงาน เพื่อนาสู่กระบวนการออกแบบและทบทวนการ
ออกแบบกระบวนการหลัก ให้ทุกภารกิจงานมีคุณภาพ มาตรฐาน
ดังนั้น เพื่อให้การสนับสนุนภารกิจทางการเมืองของสานักงานรัฐมนตรี ในฐานะส่วนราชการ
ที่มีภารกิจ เกี่ย วกับ ราชการทางการเมือง เพื่อสนับสนุนภารกิจของรัฐมนตรี มีการพัฒนาและปรับปรุง
การจัดการกระบวนการให้มีมาตรฐานการปฏิบัติงาน จึงเห็นสมควรให้มีการพัฒนาและปรับปรุงการจัดการ
กระบวนการขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้
วัตถุประสงค์
1. เพื่อจัดกิจกรรมการพัฒนาและปรับปรุงการจัดการกระบวนการของสานักงานรัฐมนตรี
2. เพื่อส่งเสริมการทางานเป็นทีม (Team Work) และพัฒ นาความรู้ เพิ่มพูนทักษะในการ
ปฏิบัติงานของสานักงานรัฐมนตรี
3. เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งในการพัฒนาและปรับปรุงมาตรฐานฯ การปฏิบัติงานของงาน/
กลุ่มงานต่าง ๆ
วิธีดาเนินการ
ประชุมสัมมนา ศึกษาดูงาน พัฒนาองค์การ (OD) และจัดกิจกรรมการพัฒนาและปรับปรุงการ
จัดการกระบวนการของสานักงานรัฐมนตรี ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ดังนี้
1. วิเคราะห์ และทบทวนการวิเคราะห์ เพื่อกาหนดกระบวนการหลั กของส านักงานรัฐ มนตรี
ให้ครอบคลุม ครบถ้วน ตามหน้าที่ บทบาท ภารกิจ ตามที่กฎหมายกาหนด

๓๘
2. จ าแนกกลุ่ มผู้ รั บ บริ ก าร และผู้ มีส่ ว นได้ส่ ว นเสี ย ตามแบบวิ เคราะห์ SIPOC ครบถ้ว น
ทุกกระบวนการหลัก
3. การจั ด ท าข้ อ กาหนดที่ ส าคั ญของทุ ก กระบวนการหลั ก ทั้ง 5 ด้ าน และมีตั ว ชี้วั ด ภายใน
กระบวนการเพื่อให้บรรลุข้อกาหนดที่สาคัญต่าง ๆ ครบถ้วน
4. ออกแบบ และทบทวนการออกแบบกระบวนการหลักครบทุกกระบวนการ โดยแสดงวิธีการ
ออกแบบที่ชี้ให้เห็นได้ว่านาข้อกาหนดที่สาคัญ มาใช้ในการออกแบบกระบวนการ เพื่อให้บรรลุข้อ กาหนด
ที่สาคัญ
5. จัดทาและทบทวนมาตรฐานการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับข้อกาหนดที่สาคัญ และตัวชี้วัด
ภายในกระบวนการครบทุกกระบวนการหลัก
ระยะเวลาดาเนินการ
ดาเนินการพัฒนาและปรับปรุงการจัดการกระบวนการของสานักงานรัฐมนตรี ปีงบประมาณ
พ.ศ.2556 โดยเริ่มตั้งแต่เดือนมกราคม – กันยายน 2556
งบประมาณ
ใช้ง บประมาณจากโครงการพัฒ นาศักยภาพและประสิ ท ธิภ าพการบริห ารจั ดการส านัก งาน
รัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งได้รับอนุมัติวงเงินสาหรับดาเนินกิจกรรม 3 กิจกรรม จานวน 1,050,000
บาท (หนึ่งล้านห้าหมื่นบาทถ้วน)
ประมาณการขอใช้งบประมาณกิจกรรมที่ 2 การพัฒนาและปรับปรุงการจัดการกระบวนการ
จานวน 250,000 บาท (สองแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) รายละเอียดดังประมาณการที่แนบ
ผู้รับผิดชอบกิจกรรม
คณะทางานโครงการพัฒนาศักยภาพและประสิทธิภาพการบริหารจัดการ สานักงานรัฐมนตรี
กระทรวงศึกษาธิการ กิจกรรมที่ 2 การพัฒนาและปรับปรุงการจัดการกระบวนการ
ตัวชี้วัดกิจกรรม
1. บุคลากรสานักงานรัฐมนตรีเข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 90
2. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความพึงพอใจในการจัดกิจกรรมไม่น้อยกว่าระดับดีมาก (4.00)
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. บุคลากรสานักงานรัฐมนตรี ได้วิเคราะห์ ทบทวนการจัดการกระบวนการหลัก เพื่อปรับปรุง
พัฒนาและกาหนดมาตรฐานงานตามภารกิจ
2. ส านั ก งานรั ฐ มนตรี มี ค วามเข้ ม แข็ ง ในการปฏิ บั ติ ภ ารกิ จ ประสานราชการทางการเมื อ ง
เพื่อสนับสนุนภารกิจของรัฐมนตรี

๓๙

ปฏิทินการดาเนินงานการพัฒนาและปรับปรุงการจัดการกระบวนการของสานักงานรัฐมนตรี
ปีงบประมาณ พ.ศ.2556
เดือน

ลาดับที่/กิจกรรม

มกราคม-กุ ม ภาพั น ธ์ 1. ประชุมบุคลากร สร. เพื่อชี้แจงกรอบการดาเนินงานตามตัวชี้วัดระดับสานัก
2556
และแนวคิด วิสัยทัศน์ ภารกิจ สร. (22 ก.พ.2556)
2. แต่งตั้งคณะทางาน การพัฒนาและปรับปรุงการจัดการกระบวนการ สร.
3. ประชุ ม คณะท างาน จั ด ท าแผนการการพั ฒ นาและปรั บ ปรุ ง การจั ด การ
กระบวนการ สร. (28 ก.พ.2556)
มี น าคม – เมษายน 4.ประชุ ม บุ ค ลากร สร. เพื่ อ วิ เ คราะห์ แ ละทบทวนการวิ เ คราะห์ เพื่ อ ก าหนด
2556
กระบวนการหลักของ สร. (26 เม.ย.2556)
5. จาแนกกลุ่มผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ตามแบบวิเคราะห์ SIPOC
พฤษภาคม 2556

6. ประชุมคณะทางาน ยกร่าง จัดทาข้อกาหนดที่สาคัญ ของทุกกระบวนการหลัก
ทั้ง 5 ด้าน และตัวชี้วัดภายในกระบวนการ (10 พ.ค.2556)
7. ประชุ ม บุ ค ลากรเพื่ อ พิ จ ารณา ข้ อ ก าหนดที่ ส าคั ญ และตั ว ชี้ วั ด ภายใน
กระบวนการ (23 พ.ค.2556)
8. แจ้งเวียนข้อกาหนด และตัวชี้วัดภายในกระบวนการ

มิถุนายน 2556

9. ประชุมคณะทางาน เพื่อการออกแบบและทบทวนการออกแบบกระบวนการ
หลัก (7 มิ.ย. 2556)
10. ประชุมคณะทางานเพื่อพิจารณาออกแบบและทบทวนการออกแบบกระบวนการ
หลัก (21 มิ.ย. 2556)

กรกฎาคม 2556

11. ประชุมคณะทางานและผู้เกี่ยวข้อง จัดทาและทบทวนมาตรฐานการปฏิบัติงาน
ให้ ส อดคล้ อ งกั บ ข้ อ ก าหนดที่ ส าคั ญ และตั ว ชี้ วั ด ภายในกระบวนการ
(5 ก.ค. 2556)
12. ประชุ มสั ม มนาการพั ฒ นาและปรั บปรุงการจัดการกระบวนการ เพื่อ การ
มีส่วนร่วม และพิจารณาเสนอข้อคิดเห็นในการจัดทาและทบทวนมาตรฐาน
การปฏิบัติงาน ของ สร. (12-13 ก.ค.2556)

สิ ง หาคม-กั น ยายน 13. สรุปรายงานผลการดาเนินการ การพัฒนาและปรับปรุงการจัดการกระบวนการ
2556
สร. (23 ส.ค.2556)

๔๐

ประมาณการงบประมาณกิจกรรมการพัฒนาและปรับปรุงการจัดการกระบวนการ
สานักงานรัฐมนตรี ปีงบประมาณ พ.ศ.2556

กิจกรรม

รายการค่าใช้จ่าย

ประมาณการ

1. ประชุมบุคลากร สร.ชี้แจง
- อาหารว่างเครื่องดื่ม (35 คน x 25 บาท x 2 มื้อ)
กรอบการพั ฒ นาและปรั บ ปรุ ง การ - อาหารกลางวัน (35 คน x 80 บาท)
จัดการกระบวนการ สร.

1,750 บาท
2,800 บาท

2. ประชุมบุคลากร สร.ชี้แจง
- อาหารว่างเครื่องดื่ม (35 คน x 25 บาท x 2 มื้อ)
บรรยายพิเศษ การพัฒนาและปรับปรุง - อาหารกลางวัน (35 คน x 80 บาท)
การจัดการกระบวนการ สร.
- ค่าวิทยากร (600 บาท x 3 ชั่วโมง)

1,750 บาท
2,800 บาท
1,800 บาท

3. ประชุ ม คณะท างานการพั ฒ นาและ - อาหารว่างเครื่องดื่ม (12 คน x 25 บาท x 5 ครั้ง) 1,500 บาท
ปรั บ ปรุ งการจัดการกระบวนการ สร.
(5 ครั้ง)
4. ประชุมคณะทางานและผู้เกี่ยวข้อง
(3 ครั้ง)
5. ค่าวัสดุจัดทาเอกสาร รายงาน

- อาหารว่างเครื่องดื่ม (35 คน x 25 บาท x 6 มื้อ)
- อาหารกลางวัน (35 คน x 80 บาท x 3 ครั้ง)
ค่าวัสดุ

5,250 บาท
8,400 บาท
3,950 บาท
220,000 บาท

6. ประชุมสัมมนาการพัฒนาและปรับปรุง
การจัดการกระบวนการ สร.
รวมงบประมาณ

250,000 บาท

๔๑

รายละเอียดกิจกรรม
ชื่อโครงการ: พัฒนาศักยภาพและประสิทธิภาพการบริหารจัดการสานักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ
กิจกรรม ประชุมสัมมนา ศึกษาดูงาน และพัฒนาองค์การ (OD) ตามโครงการพัฒนาศักยภาพฯ
สานักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ ได้ดาเนินการจัดกิจกรรมตามโครงการพัฒนาศักยภาพ
และประสิทธิภาพการบริหารจัดการสานักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ ในกิจกรรมที่ 1 การจัดการ
ความรู้ กิ จ กรรมที่ 2 การพั ฒ นาและปรั บ ปรุ ง การจั ด การกระบวนการ และกิ จ กรรมที่ 3 การ
ประชาสัมพันธ์เชิงรุกด้านนโยบายการศึกษา มาโดยลาดับ มีการประชุมบุคลากรแลกเปลี่ยนความรู้ และ
กิจกรรมร่วมกันเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์การพัฒนาศักยภาพและประสิ ทธิภ าพการบริ หารจัดการของ
สานักงานรัฐมนตรี และบรรลุเป้าหมายตามตัวชี้วัดด้านการพัฒนาองค์การ
อนึ่ง เพื่อเป็นการพัฒนาบุคลากรสานักงานรัฐมนตรี ให้มีศักยภาพและประสิทธิภาพในการ
ประสานราชการทางการเมืองอย่างมีคุณภาพ มาตรฐาน และเป็นการสรุปทบทวนการจัดกิจกรรมที่ได้
ดาเนิ น การต่อ เนื่ องมาตลอดปี งบประมาณ 2556 รวมทั้งการสร้า งเจตคติที่ดี ในการทางาน ความ
ตระหนักในภารกิจที่รับผิดชอบและเป็นการเปิดโลกทัศน์การทางานโดยมุ่งหวังให้บุคลากรได้มีการพัฒนา
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการปฏิบัติราชการให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น จึงเห็นสมควรให้มีการประชุมสัมมนา
ศึกษาดูงาน และพัฒนาองค์การ (OD) ของสานักงานรัฐมนตรี
วัตถุประสงค์
1. เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ทักษะในการปฏิบัติราชการเพื่อสนับสนุนภารกิจราชการทางการเมืองของ
บุคลากรสานักงานรัฐมนตรี
2. เพื่อส่งเสริมการทางานเป็นทีม (Team Work) โดยการแบ่งกลุ่มระดมความคิดเห็นและสร้าง
ความเข้มแข็งในการพัฒนาปรับปรุงมาตรฐานการปฏิบัติงาน
3. เพื่อเปิดโลกทัศน์ ในการทางาน โดยการศึกษาดูงาน การบริหารจัดการในองค์กรรัฐและ
เอกชน
วิธีดาเนินการ
1. แต่งตั้งคณะทางาน วางแผนการดาเนินงาน
2. ประชุมคณะทางานและผู้เกี่ยวข้อง เพื่อเตรียมการและประสานงานการจัดกิจกรรม
3. จัดกิจกรรม ประชุมสัมมนา ศึกษาดูงาน และพัฒนาองค์การ (OD) ให้บุคลากรสานักงาน
รัฐมนตรี โดยเชิญวิทยากรให้ความรู้และนากิจกรรม การศึกษาดูงาน และการอภิปรายของบุคลากรร่วมกับ
คณะวิทยากร

๔๒
4. จัดทาสรุปรายงานผลการจัดกิจกรรมประชุมสัมมนา ศึกษาดูงาน และพัฒนาองค์การ (OD)
รวมทั้งการสรุปรายงานในภาพรวมของโครงการเสนอผู้บริหารและเผยแพร่
ระยะเวลาดาเนินการ
1. ประชุมคณะทางาน วางแผนดาเนินงาน ในเดือนกรกฎาคม 2556
2. ประสานงาน เตรียมการจัดกิจกรรมในสัปดาห์ที่ 3-4 เดือนกรกฎาคม 2556
3. จัดประชุมสัมมนา ศึกษาดูงาน และพัฒนาองค์การ (OD) ในวันที่ 2-3 สิงหาคม 2556
4. จัดทาสรุปรายงานผลการจัดกิจกรรมประชุมสัมมนา ศึกษาดูงาน และพัฒนาองค์การ (OD)
รวมทั้งการสรุปรายงานภาพรวมโครงการฯ เดือนสิงหาคม-กันยายน 2556
งบประมาณ
ใช้งบประมาณจากโครงการพัฒ นาศักยภาพและประสิ ทธิภ าพการบริห ารจัดการ ส านักงาน
รั ฐ มนตรี กระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร ซึ่ ง ได้ รั บ อนุ มั ติ ว งเงิ น ส าหรั บ ด าเนิ น กิ จ กรรม 3 กิ จ กรรม จ านวน
1,050,000 บาท (หนึ่งล้านห้าหมื่นบาทถ้วน)
ประมาณการขอใช้งบประมาณสาหรับการจัดประชุมสัมมนา ศึกษาดูงาน และพัฒนาองค์การ
(OD) รวม 210,000 บาท (สองแสนหนึ่งหมื่นบาทถ้วน)
ผู้รับผิดชอบ
- คณะทางานโครงการพัฒนาศักยภาพและประสิทธิภาพการบริหารจัดการ สานักงานรัฐมนตรี
กระทรวงศึกษาธิการ กิจกรรมที่ 1, 2
- คณะทางานดาเนินงานตามคารับรองการปฏิบัติราชการสานักงานรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ตัวชี้วัดที่ 1.4
ตัวชี้วัดกิจกรรม
1. บุคลกรสานักงานรัฐมนตรีเข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 90
2. ระดับความพึงพอใจในการเข้าร่วมกิจกรรม ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. บุคลากรส านั กงานรั ฐ มนตรีนาความรู้ ทักษะ ในการปฏิบัติราชการเพื่อสนับสนุนภารกิจ
ราชการทางการเมือง ไปพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง
2. บุคลากรสานั กงานรั ฐมนตรี มีวิสัยทัศน์ โลกทัศน์ ในการทางานที่เปิดกว้าง และมีความ
พร้อมในการพัฒนาปรับปรุงมาตรฐานการปฏิบัติงาน
3. มีการประยุ กต์แนวคิดการบริห ารจั ดการในองค์กรภาครั ฐ และเอกชน เพื่อการพัฒ นาการ
ปฏิบัติงานประสานราชการทางการเมือง
-----------------------------------------

๔๓
กาหนดการ
“การประชุมสัมมนา ศึกษาดูงาน และการพัฒนาองค์การ (OD)”
ตามโครงการพัฒนาศักยภาพและประสิทธิภาพการบริหารจัดการ สานักงานรัฐมนตรี ศธ.
วันที่ 2-3 สิงหาคม 2556 ในพื้นที่จังหวัดราชบุรี
---------------------------วันศุกร์ที่ 2 สิงหาคม 2556
เวลา 06.00-07.00 น. ลงทะเบียน
07.00 น.

09.00-10.00 น.

คณะสานักงานรัฐมนตรี ศธ. ออกเดินทางจากกระทรวงศึกษาธิการ
ไปสวนพฤกษศาสตร์ ว รรณคดี ภ าคกลาง อ.จอมบึ ง จ.ราชบุ รี
โดยรถบัสปรับอากาศ
คณะฯ เดิ น ทางถึ ง สวนพฤกษศาสตร์ ว รรณคดี ภ าคกลาง ( Central
Thai Literary Botanical Garden) เพื่อเยี่ยมชมศึกษาดูงานและรับฟั ง
การบรรยายสรุปการบริหารจัดการของสวนพฤกษศาสตร์วรรณคดีภาคกลาง

10.00 น.

คณะฯ ออกเดินทางจากสวนพฤกษศาสตร์วรรณคดีภาคกลาง อ.จอมบึง
ไป อ.สวนผึง้ จ.ราชบุรี

11.30 น.

คณะฯ เดินทางถึง อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี
พักรับประทานอาหารกลางวัน

13.00 น.

คณะฯ ออกเดินทางเข้าที่พัก “สวนผึ้ง รีสอร์ท” อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี

13.30-15.00 น.

คณะฯ เดินทางเข้าห้องประชุมฯ รับฟังบรรยายพิเศษ
เ รื่ อ ง “ เ ท ค นิ ค ก า ร ป ร ะ ส า น ง า น อ ย่ า ง มี ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พ ”
โดยวิทยากร ว่าที่ ร.ต.จักรพงษ์ ธรรมพงษ์บวร

15.00-18.00 น.

“การพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการทางาน” : โดยแบ่งกลุ่ม ระดมความ
คิดเห็นและกิจกรรมกลุ่ม เพื่อ ให้ได้วิธีการปฏิบัติงานที่ดี (Best Practices)
ดังนี้
กลุ่มที่ 1 กลุ่มงานประสานการเมือง โดยคาแนะนาของวิทยากร :
ว่าที่ ร.ต.จักรพงษ์ ธรรมพงษ์บวร

๔๔
กลุ่ ม ที่ 2 กลุ่ ม บริ ห ารงานทั่ ว ไปและกลุ่ ม ช่ ว ยอ านวยการ :
โดยคาแนะนาของวิทยากร
นางสาวจิตพิสุทธิ์ หงษ์ขจร
นายคณิตพัฒน์ กิจอรุณกูล
กลุ่มที่ 3 กลุม่ งานสนับสนุนวิชาการ โดยคาแนะนาของวิทยากร :
นายปริญญา หล่อพัฒนาพรชัย
นางสาววรรณพิมล ชุมศรี
18.00 น.

รับประทานอาหารเย็น

19.00-21.00 น.

แบ่งกลุ่มระดมความคิดเห็น และกิจกรรมกลุ่ม (ต่อเนื่อง)
โดยคาแนะนาของวิทยากรชุดเดิม

21.00 น.

เข้าที่พัก/พักผ่อน

วันเสาร์ที่ 3 สิงหาคม 2556
เวลา 07.00 น.
รับประทานอาหารเช้า
08.30-10.00 น.

“วิธีการปฏิบัติงานที่ดี Best Practices”จากการสรุปเสนอความเห็นและ
กระบวนการกลุ่ ม ในการพั ฒ นาและปรั บ ปรุ ง กระบวนการท างาน
ตามกลุ่มงาน ดังนี้
กลุ่มที่ 1 กลุ่มงานประสานการเมือง โดยคาแนะนาของวิทยากร :
ว่าที่ ร.ต.จักรพงษ์ ธรรมพงษ์บวร
กลุ่ ม ที่ 2 กลุ่ ม บริ ห ารงานทั่ ว ไปและกลุ่ ม ช่ ว ยอ านวยการ :
นางสาวจิตพิสุทธิ์ หงษ์ขจร
นายคณิตพัฒน์ กิจอรุณกูล
กลุ่มที่ 3 กลุม่ งานสนับสนุนวิชาการ โดยคาแนะนาของวิทยากร :
นายปริญญา หล่อพัฒนาพรชัย
นางสาววรรณพิมล ชุมศรี

๔๕

10.00-12.00 น.

รับฟั งบรรยายพิเศษ เรื่ อง “การประชาสั มพันธ์เชิ งรุก ให้บรรลุเป้าหมาย”
โดยวิทยากร ว่าที่ ร.ต.จักรพงษ์ ธรรมพงษ์บวร

12.00-12.30 น.

กิจกรรมยกย่องชมเชย การจัดการความรู้และการมีส่วนร่วมในกิจกรรม
สานักงานรัฐมนตรี โดย หัวหน้าสานักงานรัฐมนตรี
อภิปรายทั่วไป ข้อเสนอแนะ
สรุปการประชุมสัมมนา การพัฒนาองค์การ (OD)
โดย นางสาวนงศิลินี โมสิกะ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนเชี่ยวชาญ

12.30-14.00 น.

คณะฯ ออกเดินทางจากที่พัก

“สวนผึ้งรีสอร์ท ” อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี

เพื่อรับประทานอาหารกลางวัน ในพืน้ ที่ อ.สวนผึง้ จ.ราชบุรี
14.00 น.

คณะฯ ออกเดินทางไปโรงงานเซรามิค เถ้า ฮง ไถ่ อ.เมืองราชบุรี จ.ราชบุรี

15.30-17.00 น.

คณะฯ เดินทางถึงโรงงานเซรามิค เถ้า ฮง ไถ่ เพื่อ เยี่ย มชม ศึก ษาดูงาน
และรับฟังการบรรยายสรุปการพัฒนากระบวนการบริหารจัดการในภาวะ
วิกฤต

17.00 น.

คณะออกเดิ น ทางจากโรงงานเซรามิ ค เถ้ า ฮง ไถ่ อ.เมื อ งราชบุ รี
จ.ราชบุรี กลับกรุงเทพมหานคร

19.00 น.

เดินทางถึงกระทรวงศึกษาธิการ กรุงเทพมหานคร โดยสวัสดิภาพ

----------------------------

หมายเหตุ

1. จัดอาหารว่างและเครื่องดื่ม (เช้า-บ่าย) ระหว่างการเดินทางและการดาเนินกิจกรรม
2. กาหนดการนีอ้ าจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

๔๖

๔๗

๔๘

๔๙

๕๐

๕๑

๕๒

๕๓
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คณะผู้จัดทา
รายงานการดาเนินงานโครงการพัฒนาศักยภาพและประสิทธิภาพ
การบริหารจัดการ สานักงานรัฐมนตรี ศธ.

นางสาวนงศิลินี

โมสิกะ

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนเชี่ยวชาญ

นางสาวศิรริ ัตน์

ทิวะศิริ

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการพิเศษ

นางดวงรัตน์

นิรัตติวงศกรณ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการพิเศษ

นางสาววิริยา

ไชยคุปต์

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการพิเศษ

นางสาวเอมอร

ชัยพล

นักจัดการงานทั่วไปชานาญการ

นางทัศนี

นิมติ สมานจิตต์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการ

นางสาวชัญญากาญจน์ โคตรพัฒน์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการ
ว่าที่ ร.ต.นรินทร์

ก้อนแก้ว

นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

นายสิงหา

พรมเพ็ง

นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

นางสมบัติ

ศิรมิ าตย์

พนักงานวิเคราะห์และจัดเก็บเอกสาร

นายขวัญพงศ์

บุญภูพิพัฒน์

เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล

ที่ปรึกษา

