ถอดบทเรียนการจัดการความรู้ เรือ่ งการจัดทาบันทึกสรุปเรือ่ ง
สานักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ
สำนักงำนรัฐมนตรี ได้เลือกองค์ควำมรู้เรื่อง กำรจัดทำบันทึกสรุปเรื่องเสนอรัฐมนตรี เป็น
หัวข้อในกำรจัดกำรควำมรู้ โดยดำเนินกำรต่อเนื่องจำกปีงบประมำณ พ.ศ.2554 มีวัตถุประสงค์
เพื่อให้บุคลำกรของสำนักงำนรัฐมนตรี ได้พัฒนำขีดควำมสำมำรถในกำรปฏิบัติภำรกิจหลักในกำร
กลั่นกรองเรื่องได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ
ในกำรจัดกำรควำมรู้เรื่องกำรจัดท ำบันทึกสรุปเรื่อง ได้ดำเนินกำรต่อยอด ต่อเนื่องจำก
ปีงบประมำณ 2554 มีกระบวนกำรและผลกำรดำเนินกำร ดังนี้
1. ก ำหนดแบบฟอร์มกำรบันทึก สรุปเรื่อง (เอกสำรแนบ 1) พร้อมคำอธิบำยแบบฟอร์ม
(เอกสำรแนบ 2)
2. ฝึกปฏิบัติให้มีกำรสรุป วิเครำะห์เรื่องในทุกกลุ่ม/งำน
3. มีกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ วิธีกำรปฏิบัติงำน สรุปบทเรียน และจัดทำคู่มือกำรปฏิบัติงำน
กำรจัดทำบันทึกสรุปเรื่อง
ประมวลประสบกำรณ์และข้อค้นพบในกำรจัดทำบันทึกสรุปเรื่องจำกกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้
บุคลำกรสำนักงำนรัฐมนตรี ได้เรียนรู้วธิ ีกำรปฏิบัติงำนที่ดี (Best Practices) และเทคนิควิธีกำรจัดทำ
บันทึกสรุปเรื่องให้ประสบควำมสำเร็จ ดังนี้
1. อ่ำน วิเ ครำะห์ สรุป เรื่อง (อย่ำงช้ำ ไม่เ กิน 2 วันท ำกำร) ยกเว้นกรณีก ำรขอเอกสำร
เพิ่มเติม แก้ไขเอกสำร
2. ใช้หลัก 4W (What When Where Why) 1H (How) ในกำรสรุปวิเครำะห์เรื่อง
3. ให้ควำมสำคัญกับกำรอ่ำนอย่ำงมีวิจำรณญำณ เพื่อจับใจควำมสำคัญ
4. มีขอ้ มูลของเรื่องที่สรุปรอบด้ำน โดยอำจได้จำกข่ำว ถำมผู้รู้ ศึกษำด้วยตนเอง
5. ในฐำนะผูต้ รวจ กลั่นกรองเรื่อง (หัวหน้ำกลุ่ม/งำน) จะให้ควำมสำคัญกับเนื้อหำสำระกำร
สรุปวิเครำะห์ว่ำมีควำมชัดเจน ตรงประเด็นหรือไม่ รวมทั้งกำรตรวจพิสูจน์อักษรให้ถูกต้อง โดยอำจ
มีพจนำนุกรมไทย-อังกฤษ ระเบียบ กฎหมำย ในกำรตรวจสอบด้วย
6. ถือว่ำกำรจัดทำบันทึกสรุปเรื่องเป็นงำนสำคัญ เป็นกำรสื่อสำรข้อมูลโดยตรงถึงรัฐมนตรี
จึงต้องทำด้วยควำมละเอียด รอบคอบ ตัง้ ใจและรับผิดชอบ
7. ส ำนัก งำนรัฐมนตรี ในฐำนะส่วนรำชกำรที่มีหน้ำที่เฉพำะในกำรประสำนรำชกำรทำง
กำรเมือง กำรบันทึกสรุปเรื่อง กำรเสนอควำมเห็น จึงเป็น งานหลัก งานสาคัญ ที่ตอ้ งทำให้ดที ี่สุด
พร้ อ มนี้ ส ำนั ก งำนรั ฐ มนตรี ได้ แ นบเอกสำรแบบฟอร์ ม บั น ทึ ก สรุ ป เรื่ อ ง ค ำอธิ บ ำย
แบบฟอร์มและคูม่ อื กำรปฏิบัติงำนมำด้วยแล้ว

เอกสำรแนบ 1

บันทึกสรุปเรื่อง
นาเสนอ รมว.ศธ. (ระบุชื่อ)
เรื่อง
จาก
เอกสารเลขที่

ลงวันที่

สรุปประเด็น
ตรวจเสนอ
.................
.................

.../..../...

ข้อพิจารณา

ข้อเสนอ

(
)
หัวหน้ำสำนักงำนรัฐมนตรี

เลข สร.

บันทึกสรุปเรื่อง
นาเสนอ รมช.ศธ. (ระบุชื่อ)
เรื่อง
จาก
เอกสารเลขที่

ลงวันที่

สรุปประเด็น
ตรวจเสนอ
.................
.................

.../..../...

ข้อพิจารณา

ข้อเสนอ

(
)
หัวหน้ำสำนักงำนรัฐมนตรี

เลข สร.

บันทึกสรุปเรื่อง
นาเสนอ รมว.ศธ. (ระบุชื่อ)
เรื่อง
จาก
เอกสารเลขที่

ลงวันที่

เลขรับ สร.

สรุปประเด็นสาคัญ
......................................................................................................................................................
ตรวจเสนอ
............................
..................
......................................................................................................................................................
..................
........................
...../...../.....
ข้อพิจารณา
..........................................................................................................................................
...........
......................................................................................................................................................
ข้อเสนอ
เพื่อโปรด..........................................................................................................................
(..........................................)
หัวหน้ำสำนักงำนรัฐมนตรี
ความเห็น ลก.รมว.ศธ.

ชื่อกลุ่ม/กลุ่มงำน....................................

บันทึกสรุปเรื่อง
นาเสนอ รมช.ศธ. (ระบุชื่อ)
เรื่อง
จาก
เอกสารเลขที่

ลงวันที่

เลขรับ สร.

สรุปประเด็นสาคัญ
ตรวจเสนอ......................................................................................................................................................
..............................................
......................................................................................................................................................
..................
.........................
...../...../.....
...........................................................................................................................
ข้อพิจารณา
..........................................................................................................................................
...........
....
ข้อเสนอ
เพื่อโปรด..........................................................................................................................
(..........................................)
หัวหน้ำสำนักงำนรัฐมนตรี
ความเห็น ผช.ลก.รมว.ศธ.

ชื่อกลุ่ม/กลุ่มงำน....................................

เอกสำรแนบ 2

 คาอธิบายแบบฟอร์มบันทึกสรุปเรื่องเสนอรัฐมนตรี
บันทึกสรุปเรื่อง
1

นาเสนอ

.................................................................................................

เรื่อง
จาก 3
เอกสารเลขที่……….……

2
4

ลงวันที่

5

เลขรับ สร......

6 สรุปประเด็นสาคัญ
9
......................................................................................................................................................
.......................
ตรวจเสนอ
......................................................................................................................................................
ลายเซ็น
...........................
ขอบซ้ายบรรทัดที่ 2
......................................................................................................................................................
ของสรุปประเด็นฯ
.....................
...........................
....../......./.....
7 ข้อพิจารณา
.....................................................................................................................................................

ข้อเสนอ
เพื่อโปรด
......................................................................................................................
(..........................................)
10
หัวหน้ำสำนักงำนรัฐมนตรี
11 ความเห็น ลก.รมว.ศธ. / ผช.ลก.รมว.ศธ.
8

12

ชื่อกลุ่ม/กลุ่มงาน...............................

 คาอธิบายแบบฟอร์มบันทึกสรุปเรื่องเสนอรัฐมนตรี

1

นาเสนอ

ระบุ

(1) รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงศึกษำธิกำร (ชื่อ รมว.ศธ.)
(2) รัฐมนตรีวำ่ กำรกระทรวงศึกษำธิกำร (ชื่อ รมช.ศธ.) ขีดเส้นใต้

2

เรื่อง

ระบุชื่อเรื่อง ตำมชื่อเรื่องของหนังสือที่เสนอต่อรัฐมนตรี

3

จาก

ระบุชื่อหน่วยงานที่เสนอเรื่อง

4

เอกสารเลขที่ ระบุท่หี นังสือ และวันทีข่ องเรื่องที่เสนอ

5

เลขรับ สร.

6

สรุปประเด็นสาคัญ เนื้อหำสำระของเรื่องโดยสรุป อย่ำงน้อย ต้องมีเ นื้อหำ
สำระประกอบด้ ว ย หน่ ว ยงำน /ใคร มี ค วำมจ ำเป็ น /
ต้องกำรเสนอเรื่องเพื่อให้ รมต. พิจำรณำ/ วินิจฉัยสั่งกำร
อะไร เช่น (อนุมัติ อนุญำต ลงนำม เห็นชอบ มอบหมำย
รับนัดหมำย ทรำบ) เป็นต้น
ข้อพิจารณา
ประเด็นที่นำเสนอในส่วนนี้ ควรประกอบด้วย 2 ส่วน คือ
(1) ส่วนวิเครำะห์เรื่อง ในแต่ละเรื่องอำจวิ เครำะห์โดย
พิจำรณำจำกหลักเกณฑ์ต่ำง ๆ เช่น
- ใช้หลักกฎหมำยต่ำง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
- พิจำรณำจำกมำตรฐำน / แนวปฏิบัติที่เป็นที่ยอมรับ
- พิจำรณำจำกหลักเหตุผล
- พิจำรณำเปรียบเทียบข้อดี - ข้อเสีย
(2) ส่วนเสนอควำมเห็น โดยเสนอควำมเห็นจำกผลกำร
วิ เ ครำะห์ เ รื่ อ ง เพื่ อ เสนอเป็ น ข้ อ มู ล ประกอบกำร
วินจิ ฉัยสั่งกำรของรัฐมนตรี
ตัวอย่ำงข้อพิจำรณำตำมกลุ่ม/งำน ดังนี้
งำนกระทู้ ถ ำม ญั ต ติ ตอบข้ อ ชี้ แ จง ตอบข้ อ หำรื อ
เสนอร่ำง พระรำชบัญญัติ : ระบุหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง

7

ระบุเลขหนังสือที่สารบรรณ สร. ลงรับ

งำนประชุมฝ่ำยนิติบัญญัติ งำนประชุมคณะรัฐมนตรี
งำนนัดหมำยเรียนเชิญ ร้องทุกข์ร้องเรียน : ระบุหน่วยงำน
ที่รับผิดชอบ, หน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง
เรื่องหมำยศำล : สรุปคำฟ้อง
งำนขอสำร : กำรตรวจสอบนโยบำย, ประสำน
ผูท้ รงคุณวุฒิเพื่อกำรตรวจสอบแล้ว
เรื่องละเมิด /ข้ำรำชกำรต้องหำคดี/ อุท ธรณ์ /รำยงำน
ข้อเท็จจริง : กฎหมำยที่เกี่ยวข้อง
8

ข้อเสนอ

ระบุเพื่อโปรด
(อนุมัติ อนุญำต ลงนำม เห็นชอบ มอบหมำย
รับนัดหมำย ทรำบ) และอำจจะระบุเพิ่มเติมว่ำ หรือโปรดพิจำรณำ
ตำมที่เ ห็นสมควร เป็นส่วนที่ เสนอเพื่อรัฐมนตรีไ ด้ตัดสินใจสั่งการ
โดยอาจ เสนอตามห น่ ว ย ง า น ที่ เ ส น อ เ รื่ อ ง ห รื อ เ ส น อ ต า ม
ข้อพิจารณาของ เจ้าหน้าที่ (ส่วนที่ 7)

9

ตรวจเสนอ

ให้ลงลำยมือชื่อผู้จัดทำบันทึก และหัวหน้ำกลุ่ม

10

ระบุชื่อหัวหน้าสานักงานรัฐมนตรี

11

ความเห็นเลขานุการรัฐมนตรีฯ / ผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรี
- เพื่อให้ ลก.รมว.ศธ., ผช.ลก.รมว.ศธ. เสนอควำมเห็น
เพิ่มเติมเพื่อประกอบกำรพิจำรณำของรัฐมนตรี

12

ชื่อกลุ่ม /กลุ่มงาน

ระบุชื่อกลุ่ม / กลุ่มงำน ที่เจ้ำหน้ำที่สังกัด

