วิเคราะห์ฐานข้อมูลตามกระบวนการ
ยุทธศาสตร์
1. เสริมสร้างความ
เข้มแข็งในภารกิจการ
ประสานราชการทาง
การเมือง

กระบวนการ
1. การสนับสนุนภารกิจ
ของรัฐมนตรีในการ
ประชุมคณะรัฐมนตรี

ขั้นตอนการทางาน

ข้อมูลที่จาเป็นต้องมี

1. รับระเบียบวาระการประชุม
คณะรัฐมนตรี
2. วิเคราะห์ระเบียบวาระการประชุม
คณะรัฐมนตรี
3. แจ้งหน่วยงานเจ้าของเรื่อง/หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง เพื่อเตรียมข้อมูล และ
เข้าชี้แจงต่อที่ประชุม ครม.
4. จัดทาบันทึกเสนอรัฐมนตรี พร้อม
ระเบียบวาระการประชุมและเอกสาร
ประกอบการประชุม
5. ประสานงาน สานักเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรี เพื่อแจ้ง รายชื่อผู้ชี้แจง
6. ประสานงานระหว่างการประชุม
คณะรัฐมนตรี
7. รวบรวมเอกสารจากการประชุม ครม.
ส่งคืนรัฐมนตรี
8. จัดทาฐานข้อมูล

ข้อมูลสนับสนุนการดาเนินงาน
1. กฎหมาย ระเบียบ มติ ครม. ที่
เกี่ยวข้องกับการเสนอเรื่องเข้าที่ประชุม
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 แนวทาง
ปฏิบัติในการชี้แจงต่อที่ประชุม ครม. (มติ
ครม. วันที่ 16 มิ.ย. 52) ตามหนังสือ สลค.
ด่วนที่สุด ที่ นร 0505/ว135 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.
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องค์ความรูท้ ี่จาเป็นต้องใช้
1. การจัดทาบันทึกสรุปเรื่อง**
2. เทคนิคการคิด วิเคราะห์
- การอ่านจับใจความสาคัญ
- ข้อมูลและการหาข้อมูลเพื่อการ
วิเคราะห์
- การวิเคราะห์ และการเสนอ
ความเห็น
3. เทคนิคการประสานงาน**
4. เทคนิคการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า
5. เทคนิควิธีการสื่อสารภายในองค์กรให้
ได้ผล
- ทักษะการฟัง การพูด
- การสรุปจับใจความสาคัญ
- การพูดอย่างมีวัตถุประสงค์
- การประชุมกลุม่ ใหญ่ กลุม่ ย่อย
6. เทคนิคการการจัดเก็บเรื่องเพื่อการ
สืบค้น
7. เทคนิค วิธกี ารติดตามเรื่องที่สั่งการ
แล้ว
- การจัดเก็บ การสืบค้นเรื่องที่สั่ง
การแล้ว
- เทคนิคการประสานงานอย่างเป็น
ทางการ / ไม่เป็นทางการ
- เทคนิคการติดตามงานอย่างเป็น
ทางการ / ไม่เป็นทางการ

ผู้รับผิดชอบ
กลุม่ งานสนับสนุน
วิชาการ

ยุทธศาสตร์

กระบวนการ

ขั้นตอนการทางาน

ข้อมูลที่จาเป็นต้องมี
- มติ ครม. (4 ธ.ค. 55) เรื่อง การเสนอเรื่องต่อ
ครม. เป็นวาระจร การขอความเห็นหน่วยงานเพื่อ
ประกอบการพิจารณาของ ครม. และการติดตาม
และรายงานผลการดาเนินการตามมติ ครม.
ตามหนังสือ สลค. ด่วนที่สุด ที่ นร 0506/ว
296 ลงวันที่ 11 ธ.ค. 55
- หนังสือ สลค. ด่วนที่สุด ที่ นร 0506/
ว 93 ลงวันที่ 25 มิ.ย. 56 เรื่อง การลด
เอกสารประกอบระเบียบวาระการประชุม
คณะรัฐมนตรี
2. แบบฟอร์มที่เกี่ยวข้อง
- แบบแจ้งรายชื่อผู้มาชี้แจงในที่ประชุม
คณะรัฐมนตรี
- แบบบันทึกเสนอเรื่องพิจารณา /
ทราบจร
- แบบบันทึกเสนอเรื่องในห้องประชุม
คณะรัฐมนตรี
3. ทาเนียบองค์กรหลักและองค์กรใน
กากับและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ข้อมูลผลการดาเนินงาน
1. มติคณะรัฐมนตรีที่ ศธ. เป็นเจ้าของเรื่อง
2. รายงานผลการสารวจความพึงพอใจและ
ความไม่พึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มี
ส่วนได้สว่ นเสีย

องค์ความรูท้ ี่จาเป็นต้องใช้

ผู้รับผิดชอบ

วิเคราะห์ฐานข้อมูลตามกระบวนการ
ยุทธศาสตร์
1. เสริมสร้างความ
เข้มแข็งในภารกิจการ
ประสานราชการทาง
การเมือง

กระบวนการ
2. การประสานงานการ
ตอบกระทู้ ชี้แจงญัตติ
ร่างพระราชบัญญัติ

ขั้นตอนการทางาน

ข้อมูลที่จาเป็นต้องมี

1. รับระเบียบวาระการประชุมสภา
ผู้แทนราษฎร / วุฒิสภา จากงาน
สารบรรณ
2. วิเคราะห์ระเบียบวาระการประชุมสภา
ผู้แทนราษฎร / วุฒิสภา และจัดทา
บันทึกเสนอรัฐมนตรี
3. กรณีมีเรื่องเกี่ยวข้องกับ ศธ. ต้อง
จัดทาบันทึกขอข้อมูลจากหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งให้จัดส่งเจ้าหน้าที่
ไปให้ข้อมูลเพิ่มเติม ณ รัฐสภา
4. หาข้อมูลเพิ่มเติม กรณีข้อมูลที่ได้รับยัง
ไม่ครบถ้วน
5. นาข้อมูลมาประมวล และบูรณาการ
เป็นข้อมูลในภาพรวมของ
กระทรวงศึกษาธิการ
6. จัดพิมพ์คาตอบกระทู้ คาชีแ้ จงญัตติ
คาเสนอร่างพระราชบัญญัติ และ
บัญชีรายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้ไปให้ข้อมูล
เพิ่มเติม ณ รัฐสภา
7. จัดทาบันทึกเสนอคาตอบกระทู้
คาชีแ้ จงญัตติ คาเสนอร่าง
พระราชบัญญัติ และแจ้งให้รัฐมนตรี
ไปตอบในที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎร /
วุฒิสภา

ข้อมูลสนับสนุนการดาเนินงาน
กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ มติ ครม. ที่
เกี่ยวข้อง
1. ข้อบังคับการประชุมรัฐสภา พ.ศ. 2553
2. ข้อบังคับการประชุมวุฒิสภา พ.ศ. 2551
3. ข้อบังคับการประชุมสภาผู้แทนราษฎร
พ.ศ.2551
4. หลักปฏิบัติและแบบเกี่ยวกับการตอบ
กระทูถ้ าม (หนังสือ สลค. ที่ นร 0503/ว
49 ลว. 29 มี.ค. 2548)
5. บัญชีรายชื่อสมาชิกวุฒิสภา (ส.ว.) และ
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.)
6. ข้อมูลจากองค์กรหลัก/องค์กรในกากับ

ข้อมูลผลการดาเนินงาน
1. คาตอบกระทู้ถามในราชกิจจานุเบกษา

องค์ความรูท้ ี่จาเป็นต้องใช้
1. การจัดทาบันทึกสรุปเรื่อง**
2. เทคนิคการคิด วิเคราะห์
- การอ่านจับใจความสาคัญ
- ข้อมูลและการหาข้อมูลเพื่อการ
วิเคราะห์
- การวิเคราะห์ และการเสนอ
ความเห็น
3. เทคนิคการประสานงาน**
4. เทคนิคการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า
5. เทคนิควิธีการสื่อสารภายในองค์กร
ให้ได้ผล
- ทักษะการฟัง การพูด
- การสรุปจับใจความสาคัญ
- การพูดอย่างมีวัตถุประสงค์
- การประชุมกลุม่ ใหญ่ กลุม่ ย่อย
6. การจัดเก็บเรื่องเพื่อการสืบค้น
7. เทคนิค วิธกี ารติดตามเรื่องที่สั่งการ
แล้ว
- การจัดเก็บ การสืบค้นเรื่องที่สั่งการ
แล้ว
- เทคนิคการประสานงานอย่างเป็น
ทางการ / ไม่เป็นทางการ
- เทคนิคการติดตามงานอย่างเป็น
ทางการ / ไม่เป็นทางการ

ผู้รับผิดชอบ
กลุม่ งานประสาน
การเมือง

ยุทธศาสตร์

กระบวนการ

ขั้นตอนการทางาน
8. ประสานสานักงานเลขาธิการสภา
ผู้แทนราษฎร / สานักงานเลขาธิการ
วุฒิสภา / สานักเลขาธิการ
นายกรัฐมนตรี เพื่อแจ้งชื่อรัฐมนตรี
ผู้ตอบกระทู้ ชี้แจงญัตติ เสนอร่าง
พระราชบัญญัติ
9. เจ้าหน้าที่สานักงานรัฐมนตรี และ
เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องไปให้ข้อมูล
เพิ่มเติม ณ รัฐสภา
10. จัดทารายงานการตอบกระทู้ การ
ชีแ้ จงญัตติ สรุปประเด็นการพิจารณา
ร่างพระราชบัญญัติ เพื่อเสนอ
รัฐมนตรี
11. จัดทาฐานข้อมูล

ข้อมูลที่จาเป็นต้องมี

องค์ความรูท้ ี่จาเป็นต้องใช้

ผู้รับผิดชอบ

วิเคราะห์ฐานข้อมูลตามกระบวนการ
ยุทธศาสตร์
1. เสริมสร้างความ
เข้มแข็งในภารกิจการ
ประสานราชการทาง
การเมือง

กระบวนการ
3. การประสาน ติดตาม
และประชาสัมพันธ์
นโยบายของรัฐมนตรี

ขั้นตอนการทางาน
1. รับวาระงานรัฐมนตรีรายสัปดาห์จาก
คณะทางานรัฐมนตรี
2. แจ้งและประสานสื่อมวลชนในการทา
ข่าวการปฏิบัติภารกิจด้านการศึกษา
ของรัฐมนตรี
3. ติดตามรัฐมนตรีในการปฏิบัติภารกิจ
และถ่ายภาพ
4. รวบรวม สรุปสาระสาคัญการปฏิบัติ
ภารกิจของรัฐมนตรี หาข้อมูล
ประกอบเพิ่มเติม และคัดเลือก
ภาพถ่ายเพื่อใช้ประกอบข่าว
5. พิมพ์ / ออกแบบการจัดวาง พร้อมทั้ง
ตรวจสอบความถูกต้องของเนื้อหา
และภาพถ่าย เพื่อเตรียมเผยแพร่ทาง
เว็บไซต์
6. เผยแพร่ข่าวพร้อมภาพถ่ายประกอบ
ทางเว็บไซต์ข่าวสานักงานรัฐมนตรี
และเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์
กระทรวงศึกษาธิการ/เครือข่ายทาง
สังคม (Social Network) ได้แก่
ทวิตเตอร์, ไลน์
7. จัดพิมพ์วารสารรายเดือน (สร.สาร)
เพื่อเผยแพร่ไปยังหน่วยงานในสังกัด
ทั่วประเทศ
8. จัดทาฐานข้อมูล

ข้อมูลที่จาเป็นต้องมี
ข้อมูลสนับสนุนการดาเนินงาน
1. วาระงานรัฐมนตรี
2. ทาเนียบสื่อมวลชน*

ข้อมูลผลการดาเนินงาน
1. ข่าวนโยบายภารกิจของรัฐมนตรีทาง
เว็บไซต์ / เอกสารแถลงข่าว
2. วารสารรายเดือน (สร.สาร)

องค์ความรูท้ ี่จาเป็นต้องใช้
1. การจัดทาบันทึกสรุปเรื่อง**
2. เทคนิคการคิด วิเคราะห์
- การอ่านจับใจความสาคัญ
- ข้อมูลและการหาข้อมูล เพื่อการ
วิเคราะห์
- การวิเคราะห์ และการเสนอความเห็น
3. เทคนิคการประสานงาน**
4. เทคนิคและวิธีการเขียนเพื่อการ
ประชาสัมพันธ์
5. เทคนิคและวิธีการถ่ายภาพเพื่อการ
ประชาสัมพันธ์
6. เทคนิคการประสานงานสื่อมวลชน
สายการศึกษา
7. เทคนิคการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า
8. เทคนิควิธีการสื่อสารภายในองค์กร
ให้ได้ผล
- ทักษะการฟัง การพูด
- การสรุปจับใจความสาคัญ
- การพูดอย่างมีวัตถุประสงค์
- การประชุมกลุม่ ใหญ่ กลุม่ ย่อย
9. เทคนิค วิธีการติดตามเรื่องที่สั่งการแล้ว
- การจัดเก็บ การสืบค้นเรื่องที่
สั่งการแล้ว
- เทคนิคการประสานงานอย่างเป็น
ทางการ / ไม่เป็นทางการ
- เทคนิคการติดตามงานอย่างเป็น
ทางการ / ไม่เป็นทางการ

ผู้รับผิดชอบ
กลุ่มงาน
ประชาสัมพันธ์

วิเคราะห์ฐานข้อมูลตามกระบวนการ
ยุทธศาสตร์

กระบวนการ

1. เสริมสร้างความ
เข้มแข็งในภารกิจการ
ประสานราชการทาง
การเมือง

4. การรับเรื่องร้องทุกข์
ร้องเรียน ร้องขอความ
ช่วยเหลือต่อรัฐมนตรี
4.1 ผู้รอ้ งมาด้วยตนเอง/
รับเรื่องทางโทรศัพท์
4.2 รับเรื่องฯ ที่เป็น
จดหมาย / หนังสือ, จาก
กลุม่ คน (mob) และทาง
เว็บไซต์
4.3 การรายงาน
ความก้าวหน้าการ
ติดตามเรื่องร้องทุกข์ฯ
รายเดือน

ขั้นตอนการทางาน

ข้อมูลที่จาเป็นต้องมี

1. รับเรื่องร้องทุกข์ ร้องเรียน ร้องขอความ ข้อมูลสนับสนุนการดาเนินงาน
ช่วยเหลือต่อรัฐมนตรี ซึ่งร้องเรียนผ่าน 1. กฎหมาย ระเบียบ มติ ครม. ที่เกี่ยวกับ
ช่องทางต่างๆ
การดาเนินการรับเรื่องราวร้องทุกข์
2. จัดทาบันทึกสรุปเรื่องเสนอผู้บังคับบัญชา
1.1 กฎหมาย ระเบียบ
3.รับเรื่องที่มีคาสั่งการจากงานสารบรรณ
- พระราชกฤษฎีกาว่าด้วย
และบันทึกคาสั่งการลงในฐานข้อมูล
หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการ
4.จัดทาหนังสือแจ้งผลการพิจารณา
บ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
เบือ้ งต้น
- ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่า
5.สแกนเรื่องเก็บในระบบบริหารจัดการ
ด้วยหลักเกณฑ์การปฏิบัติเกีย่ วกับความ
เอกสารอิเลคทรอนิกส์
รับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ.
6.จัดเก็บเอกสาร
2539
7. จัดทารายงานความคืบหน้าการติดตาม
- หนังสือสานักงานคณะกรรมการ
เรื่องร้องเรียนฯ รายเดือนโดยรวบรวม
กฤษฎีกา ที่ นร 0601/186 ลงวันที่ 5
ข้อมูลการร้องเรียน ร้องทุกข์ ร้องขอ
มีนาคม 2541 เรื่องหารือแนวทางปฏิบัติ
ความช่วยเหลือต่อรัฐมนตรี จาก
เกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของ
ฐานข้อมูลเรื่องราวร้องทุกข์
เจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539
8. จัดทาบันทึกสรุปเสนอผู้บังคับบัญชา
- หนังสือกรมเลขาธิการ
เพื่อทราบ
คณะรัฐมนตรี ที่ น 826/2482 ลงวันที่
9. จัดทาฐานข้อมูล
2 พฤษภาคม 2482 เรื่องข้าราชการต้อง
หาในคดีอาญา หรือคดีแพ่ง หรือคดี
ล้มละลาย
- พระราชบัญญัติระเบียบ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา พ.ศ. 2547
- พระราชบัญญัติระเบียบบริหาร
ราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.
2546

องค์ความรูท้ ี่จาเป็นต้องใช้

ผู้รับผิดชอบ

1. การจัดทาบันทึกสรุปเรื่อง**
2. เทคนิคการคิด วิเคราะห์
- การอ่านจับใจความสาคัญ
- ข้อมูลและการหาข้อมูลเพื่อการ
วิเคราะห์
- การวิเคราะห์ และการเสนอ
ความเห็น
3. การประสานงาน**
4. เทคนิควิธีการสื่อสารภายในองค์กร
ให้ได้ผล
- ทักษะการฟัง การพูด
- การสรุปจับใจความสาคัญ
- การพูดอย่างมีวัตถุประสงค์
- การประชุมกลุม่ ใหญ่กลุม่ ย่อย
5. การเจรจา ประนีประนอมกับ
ผู้รอ้ งเรียน
6. เทคนิคการรับฟังเรื่องร้องทุกข์
ร้องเรียน
7. การจัดเก็บเรื่อง เพื่อการสืบค้น
8. เทคนิค วิธกี ารติดตามเรื่องที่มีการสั่ง
การแล้ว
- การจัดเก็บ การสืบค้นเรื่องที่สั่ง
การแล้ว
- เทคนิคการประสานงานอย่างเป็น
ทางการ / ไม่เป็นทางการ
- เทคนิคการติดตามงานอย่างเป็น
ทางการ / ไม่เป็นทางการ

กลุม่ งานรับ
เรื่องราวร้องทุกข์

วิเคราะห์ฐานข้อมูลตามกระบวนการ
ยุทธศาสตร์

กระบวนการ

ขั้นตอนการทางาน

ข้อมูลที่จาเป็นต้องมี
- พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของ
ราชการ พ.ศ. 2540
- พระราชบัญญัติระเบียบ
ข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551
1.2 มติ ครม. ที่เกี่ยวข้อง
- มติคณะรัฐมนตรี (22 ธ.ค. 41)
เรื่องหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติ
เกี่ยวกับการร้องเรียน กล่าวโทษ
ข้าราชการและการสอบสวนเรื่องราว
ร้องเรียน กล่าวโทษข้าราชการว่ากระทา
ผิดวินัย ตามหนังสือ สลค. ที่ นร 0206/
ว 218 (25 ธ.ค.41)
- มติคณะรัฐมนตรี (23 ก.พ. 42)
เรื่อง มาตรการให้ความคุ้มครอง
ข้าราชการผู้ให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อ
ราชการ ตามหนังสือ สลค. ที่ นร 0205/
ว31 (25 ก.พ. 42)
2. ฐานข้อมูลเรื่องร้องทุกข์ ร้องเรียน
ร้องขอความช่วยเหลือ*
3. แบบฟอร์มที่เกี่ยวข้อง
3.1 แบบฟอร์มการจัดทาบันทึกสรุปเรื่อง
3.2 แบบฟอร์มหนังสือแจ้งผลการ
พิจารณาเบือ้ งต้น

องค์ความรูท้ ี่จาเป็นต้องใช้

ผู้รับผิดชอบ

วิเคราะห์ฐานข้อมูลตามกระบวนการ
ยุทธศาสตร์

กระบวนการ

ขั้นตอนการทางาน

ข้อมูลที่จาเป็นต้องมี
3.3 แบบฟอร์มการรายงานความก้าวหน้า
การติดตามเรื่องร้องเรียนฯ รายเดือน
3.4 แบบฟอร์มสรุปผลการดาเนินงาน
ประจาปี
ข้อมูลผลการดาเนินงาน
1. รายงานความก้าวหน้าการติดตามเรื่อง
ร้องทุกข์ฯ รายเดือน
2. สรุปผลการดาเนินงานประจาปี

องค์ความรูท้ ี่จาเป็นต้องใช้

ผู้รับผิดชอบ

วิเคราะห์ฐานข้อมูลตามยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์

กระบวนการ

1. เสริมสร้างความ การประสานติดตามผล
เข้มแข็งใน
การดาเนินงานตาม
ภารกิจการ
นโยบายของรัฐมนตรี
ประสานราชการ
ทางการเมือง

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

ข้อมูลที่จาเป็นต้องมี
ข้อมูลสนับสนุนการดาเนินงาน
1. นโยบายของรัฐมนตรี
2. รายงานการดาเนินการ
3. ข้อมูลจากการประสานงานกับองค์กร
หลัก องค์กรในกากับ
4. ข้อมูลข่าวประชาสัมพันธ์

ข้อมูลผลการดาเนินงาน
รายงานผลการติดตามนโยบายของรัฐมนตรี

องค์ความรูท้ ี่จาเป็นต้องใช้
1. เทคนิคการเขียนโครงการ
2. เทคนิคการวางแผนการดาเนินงาน
3. เทคนิคการประสานงาน
4. เทคนิคการคิดวิเคราะห์
5. เทคนิคการจัดการความรู้
6. เทคนิคการเขียนรายงานเชิงวิชาการ

ผู้รับผิดชอบ

วิเคราะห์ฐานข้อมูลตามยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์
2. พัฒนาคุณภาพการ
บริหารจัดการ
ภาครัฐให้มี
ประสิทธิภาพ

กระบวนการ

ขั้นตอนการทางาน

ข้อมูลที่จาเป็นต้องมี

องค์ความรูท้ ี่จาเป็นต้องใช้

ผู้รับผิดชอบ

1. การประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการระดับสานัก

1. ส่ ง บุ ค ลากรเข้ า ร่ ว มประชุ ม เพื่ อ รั บ ฟั ง
การชี้ แ จงแนวทางการดาเนิ น งานตาม
ค ารั บ รองการปฏิ บั ติ ร าชการ ระดั บ
สานัก
2. แต่ ง ตั้ ง คณะท างานจั ด ท ากรอบและ
ก ากั บ ติ ด ตา มการด าเ นิ น งานตา ม
คารับรองการปฏิบัติราชการระดับสานัก
3. ศึ ก ษา วิเค รา ะ ห์ ข้อมู ล ก รอบก า ร
ประเมินผลการปฏิบัติราชการฯ
4. ประชุมคณะทางานฯ เพื่อจัดทากรอบ
การประเมินผลการปฏิบัติราชการ
5.จัดทาร่างคารับรองการปฏิบัติราชการ
ประจาปีของสานัก
6.เจรจาความเหมาะสมของตั ว ชี้ วั ด
ค่าเป้าหมายและเกณฑ์การให้คะแนน
7. จัดทาคารับรองระดับสานัก และคู่มื อ
รายละเอียดตัวชี้วัด ส่งให้ กพร.สป. เพื่อ
เสนอปลัดกระทรวงศึกษาธิการลงนาม
ในคารับรองฯ
8. แต่ ง ตั้ ง คณะท างานด าเนิ น งานตาม
คารับรองการปฏิบัติราชการของ สานัก
9. ประชุมชี้แจงบุคลากร
10.ดาเนินการตามคารับรองฯ
11.จั ด ท ารายงานผลการดาเนิ น งานตาม
ค ารั บ รองการปฏิ บั ติ ร าชการรอบ 9
เดือน และ 12 เดือน และส่งให้ กพร.สป.

ข้อมูลสนับสนุนการดาเนินงาน
1. คารับรองระดับสานัก
2. คู่มือรายละเอียดตัวชี้วัดของสานัก
3. คาสั่งแต่งตั้งคณะทางาน
4. แบบฟอร์มคารับรอง
5. แบบฟอร์มการเขียนรายละเอียดตัวชี้วัด
6. แบบฟอร์มรายงานผล

1. เทคนิคการเขียนคารับรองการปฏิบัติ
ราชการ
2. เทคนิคการกาหนดตัวชี้วัดในการ
ปฏิบัติงาน
3. เทคนิคการนาเสนอข้อมูล

กลุม่ งานสนับสนุน
วิชาการ

ข้อมูลผลการดาเนินงาน
ผลการดาเนินงานตามคารับรองการปฏิบัติ
ราชการระดับสานัก

วิเคราะห์ฐานข้อมูลตามยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์

กระบวนการ

ขั้นตอนการทางาน
12.รวบรวม จัดเก็บเอกสาร/หลักฐานเพื่อ
ใช้ในการตรวจประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการ
13. จัดทาฐานข้อมูล

ข้อมูลที่จาเป็นต้องมี

องค์ความรูท้ ี่จาเป็นต้องใช้

ผู้รับผิดชอบ

วิเคราะห์ฐานข้อมูลตามยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์

กระบวนการ

ขั้นตอนการทางาน

ข้อมูลที่จาเป็นต้องมี

องค์ความรูท้ ี่จาเป็นต้องใช้

ผู้รับผิดชอบ

3. ยกระดับและ
พัฒนา
สมรรถนะ
บุคลากรเพื่อ
การพัฒนางาน
อย่างต่อเนื่อง

โครงการพัฒนาศักยภาพ
และประสิทธิภาพ
การบริหารจัดการ
สานักงานรัฐมนตรี

1. จัดทาโครงการ
2. แต่งตั้งคณะทางานดาเนินโครงการ
3. ร่างแผนการดาเนินการโครงการพัฒนา
ศักยภาพและประสิทธิภาพการบริหาร
จัดการ สานักงานรัฐมนตรี
กระทรวงศึกษาธิการ
4. เสนอความเห็นชอบโครงการ และขอ
อนุมัติโครงการ
5. จัดทาปฏิทินการดาเนินการราย
กิจกรรม
6. ดาเนินการจัดกิจกรรมตามที่กาหนด
7. สรุป รายงานผลการดาเนินการและ
เผยแพร่โครงการ
8. จัดทาฐานข้อมูล

ข้อมูลสนับสนุนการดาเนินงาน
1. คาสั่งแต่งตั้งคณะทางาน
2. แผนการดาเนินการโครงการพัฒนา
ศักยภาพและประสิทธิภาพการบริหาร
จัดการ
3. หนังสือเสนอความเห็นชอบโครงการ/การ
ขออนุมัติโครงการ

1. เทคนิคการเขียนโครงการ
2. เทคนิคการวางแผนการดาเนินงาน
3. เทคนิคการประสานงาน
4. เทคนิคการเขียนรายงานเชิงวิชาการ
5. เทคนิคการคิดวิเคราะห์
6. เทคนิคการจัดการความรู้

คณะทางาน
โครงการพัฒนา
ศักยภาพและ
ประสิทธิภาพ
การบริหารจัดการ
สานักงานรัฐมนตรี
กระทรวงศึกษาธิการ
พ.ศ. 2557

ข้อมูลผลการดาเนินงาน
รายงานผลการดาเนินงานโครงการพัฒนา
ศักยภาพประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
สานักงานรัฐมนตรี

