
 



ค ำน ำ 

กลุ่มงานประสานการเมอืง  ส านักงานรัฐมนตรี  กระทรวงศึกษาธิการ  ได้จัดท าแผนปฏิบัติ

ราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๔ ขึ้น  เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานของบุคลากรใน 

กลุ่มงาน และเป็นกรอบแนวทางด าเนินงานตามหลักเกณฑ์ และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการ

ของข้าราชการพลเรือนสามัญ ตามที่ ก.พ. ก าหนด และมีตัวชี้วัดความส าเร็จการด าเนินงานรายบุคคล 

ในภารกิจของกลุ่มงานประสานการเมือง ตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการส านักงานรัฐมนตรี  

พ.ศ.๒๕๔๖  รวมทั้งนโยบายของรัฐมนตรวี่าการกระทรวงศกึษาธิการอย่างเป็นรูปธรรม  

การจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๔  ฉบับนี้ได้ด าเนินการโดย

บุคลากรในกลุ่มงานมีส่วนร่วม เพื่อเป็นพันธะสัญญาที่ต้องปฏิบัติตามแผนที่ได้ก าหนดไว้ และเป็น

บรรทัดฐานในการปฏิบัติราชการแนวใหม่ ที่มุ่งเน้นประสิทธิภาพ ประสิทธิผลของงาน สามารถวัดผล

ส าเร็จของการปฏิบัติงานรายบุคคล และกลุ่มงาน ได้อย่างเป็นรูปธรรม บรรลุเป้าหมายภารกิจของ

องค์กร ตอบสนองผู้รับบริการได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผลสูงสุดต่อราชการ 

 คณะท างาน 

 กลุ่มงานประสานการเมอืง สร.ศธ.

 พฤศจกิายน ๒๕๕๓   

      

    



สารบัญ 

หน้า 

ตอนที่ ๑ บทน า ๑ 

 อ านาจหน้าที่/โครงสร้างฯ ส านักงานรัฐมนตรี ๑ 

 กรอบการด าเนินงานส านักงานรัฐมนตรี ๒ 

 เป้าประสงค์ กลุ่มงานประสานการเมือง ๓ 

 หนา้ที่ความรับผดิชอบของบุคลากร กลุ่มงานประสานการเมอืง ๓ 

ตอนที่ ๒ วเิคราะห์สภาพ  กลุ่มงานประสานการเมือง ๑๐ 

 การวิเคราะห ์SWOT กลุ่มงานประสานการเมอืง ๑๑ 

 การก าหนดกลยุทธ์ กลุ่มงานประสานการเมอืง ๑๒ 

 แผนที่กลยุทธ์ กลุ่มงานประสานการเมือง ๑๓ 

ตอนที่ ๓ ตัวชี้วัดความส าเร็จการด าเนินงาน กลุ่มงานประสานการเมือง ๑๔ 

 กลยุทธ์ที่ ๑  พัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานใหส้อดคล้องกับภารกิจ 

                 ตามหลักธรรมาภบิาล 

 

๑๔ 

 กลยุทธ์ที่ ๒  พัฒนาการประเมินผล ก าหนดตัวชีว้ัดความส าเร็จของงาน 

                 อย่างเป็นรูปธรรม 

 

๑๔ 

 กลยุทธ์ที่ ๓  เสริมศักยภาพและพัฒนาเครือข่ายการประสานงานการเมอืง ๑๕ 

 ตัวชี้วัดความส าเร็จกลุ่มงานประสานการเมอืง จ าแนกตามภารกิจกลุ่ม ๑๖ 

  กลุ่มการเมอืง ๑๖ 

 กลุ่มประชาสัมพันธ์ ๒๐ 

 กลุ่มรับเรื่องราวร้องทุกข์ ๒๓ 

 ตัวชี้วัดความส าเร็จกลุ่มงานประสานการเมอืง จ าแนกตามกลยุทธ์ ๒๗ 

 การจัดท าแผนปฏิบัติราชการกลุ่มงานประสานการเมือง  

ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๔ 

 

๒๗ 

 โครงการเสริมศักยภาพและพัฒนาเครอืข่ายงานการเมือง ๒๘ 
 

 

 



สารบัญ 

หน้า 

ตอนที่ ๔ ตัวชี้วัดรายบุคคล กลุ่มงานประสานการเมือง ๓๐ 

 งานภารกิจหลัก ๓๐ 

  กลุ่มการเมอืง ๓๐ 

 กลุ่มประชาสัมพันธ์ ๓๒ 

 กลุ่มรับเรื่องราวร้องทุกข์ ๓๓ 

 งานตามกลยุทธ์ ๓๖ 

 การจัดท าแผนปฏิบัติราชการ  กลุ่มงานประสานการเมือง ๓๖ 

 โครงการเสริมศักยภาพและพัฒนาเครอืข่ายงานการเมือง ๓๘ 
 

 



ตอนท่ี ๑ บทน า 

อ านาจหน้าที/่ โครงสร้าง ส านักงานรัฐมนตรี กระทรวงศกึษาธิการ 

 พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ .ศ. ๒๕๔๖  ได้ก าหนด

อ านาจหน้าที่ของส านักงานรัฐมนตรี และการบังคับบัญชาไว้ในมาตรา  ๙ ว่า “ส านักงานรัฐมนตรี      

มีอ านาจหน้าที่เกี่ยวกับราชการทางการเมือง มีเลขานุการรัฐมนตรีซึ่งเป็นข้าราชการการเมืองเป็น

ผู้บังคับบัญชาข้าราชการ และรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการของส านักงานรัฐมนตรี ซึ่งหัวหน้า 

ส่วนราชการขึน้ตรงต่อรัฐมนตรีวา่การกระทรวงศกึษาธิการ และจะให้มผีูช่้วยเลขานุการรัฐมนตรี ซึ่งเป็น

ข้าราชการการเมอืง คนหนึ่งหรอืหลายคนเป็นผูช่้วยสั่งหรอืปฏิบัติราชการแทนเลขานุการรัฐมนตรีก็ได้”  

 ทั้งนี้โดยในกฎกระทรวง การแบ่งส่วนราชการส านักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ 

พ.ศ. ๒๕๔๖๒  ได้ก าหนดให้ส านักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ มีภารกิจเกี่ยวกับราชการทาง

การเมือง เพื่อสนับสนุนภารกิจทางการเมืองของรัฐมนตรี ประสานนโยบายระหว่างกระทรวง โดยมี

อ านาจหน้าที ่ ดังตอ่ไปนี้ 

 . รวบรวมข้อมูลและวิ เคราะห์  กลั่ นกรองเรื่ องเพื่อ เสนอต่อรัฐมนตรี       

รวมทั้งเสนอความเห็นประกอบการวินจิฉัยสั่งการของรัฐมนตรี 

๒. สนับสนุนการท างานของรัฐมนตรีในการด าเนินงานทางการเมืองระหว่าง

รัฐมนตร ีคณะรัฐมนตร ีรัฐสภาและประชาชน 

๓. ประสานงานการตอบกระทู้ ชี้แจงญัตติ ร่างพระราชบัญญัติ และกิจการอื่น

ทางการเมอืง 

๔. ประสานงานและติดตามผลการด าเนินการตามนโยบายของรัฐมนตรีกับ    

ส่วนราชการในสังกัด และองค์กรในก ากับของกระทรวง 

๕. ด าเนินการพิจารณาเรื่องร้องทุกข์ ร้องเรียน หรือร้องขอความช่วยเหลือ      

ต่อรัฐมนตร ี

๖. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กฎหมายก าหนดให้เป็นอ านาจหน้าที่ของส านักงาน

รัฐมนตร ีหรอืตามที่รัฐมนตรหีรอืคณะรัฐมนตรีมอบหมาย 

 

                                                 
 
  ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม  ๒๐ ตอนที่ ๖๒ ก วันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๔๖ 
๒
 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม  ๒๐ ตอนที่ ๖๓ ก วันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๔๖ 



แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ  ๒๕๕๔ 
กลุ่มงานประสานการเมือง สร.ศธ. 

 

๒ 

 

โครงสร้างการแบ่งส่วนงานภายในส านักงานรัฐมนตร ี กระทรวงศึกษาธิการ 

 

 โครงสรา้งการแบ่งส่วนงานภายในส านักงานรัฐมนตรี ในส่วนของกลุ่มงานประสานการเมือง 

ได้มีการแบ่งส่วนงานเพื่อการด าเนินงานตามอ านาจหน้าที่เกี่ยวกับราชการทางการเมือง สนับสนุน

ภ า ร กิ จ ข อ ง รั ฐ มนต รี  เ ป็ น  ๓  ก ลุ่ ม  ไ ด้ แ ก่  ก ลุ่ ม ก า ร เ มื อ ง  ก ลุ่ ม ป ร ะช าสั มพั น ธ์  แ ล ะ  

กลุ่มรับเรื่องราวร้องทุกข์ 

กรอบการด าเนินงานส านักงานรัฐมนตรี 

 ในปีงบประมาณ ๒๕๕๔ ส านักงานรัฐมนตรี ได้ก าหนดวิสัยทัศน์ “ยึดหลักธรรมาภิบาล 

ประสานงานการเมอืงเป็นเลิศ เกิดการเรยีนรู้ทั่วทั้งองค์กร” โดยมีพันธกิจ ดังนี้ 

  . สนับสนุนภารกิจเกี่ยวกับราชการทางการเมอืง 

 ๒. พัฒนาระบบการบริหารจัดการที่ด ี มีประสิทธิภาพ  ตามหลักธรรมาภบิาล 

 ๓. พัฒนาระบบให้บริการที่ดีมปีระสิทธิภาพ 

 ก าหนดยุทธศาสตรก์ารด าเนินงานเพื่อให้บรรลุ วิสัยทัศน ์พันธกิจ ๓ ยุทธศาสตร ์ได้แก่ 

 ยุทธศาสตร์ที่ ๑  สนับสนุน และพัฒนาเครือขา่ยการประสานงาน 

 ยุทธศาสตร์ที่ ๒  พัฒนาคุณภาพการบริหารการจัดการภาครัฐ (PMQA) 

 ยุทธศาสตร์ที่ ๓  เสริมสรา้งความเข้มแข็งของการใหบ้ริการ 

  

 

 

ส านักงานรัฐมนตรี

งานบริหารทั่วไป

งานบริหารงานทั่วไป

งานช่วยอ านวยการ

กลุ่มงานประสานการเมอืง

กลุ่มการเมอืง

กลุ่มประชาสัมพันธ์

กลุ่มรับเรื่องราวรอ้งทุกข์

กลุ่มงานสนับสนุนวิชาการ

กลุ่มสนับสนุนวชิาการ  

กลุ่มสนับสนุนวชิาการ ๒



แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ  ๒๕๕๔ 
กลุ่มงานประสานการเมือง สร.ศธ. 

 

๓ 

 

 กลุ่มงานประสานการเมือง ได้น ากรอบการด าเนินงานของส านักงานรัฐมนตรี สู่การปฏิบัติ 

โดยจ าแนก เป้ าประสงค์  และตั ว ชี้ วั ดตามภารกิ จที่ รั บผิ ดชอบ ก าหนดเป็น เป้ าประสงค์  

และกลยุทธ์ของกลุ่มงานประสานการเมอืง ดังนี้ 

เป้าประสงค์  กลุ่มงานประสานการเมือง 

  . มีเครอืข่ายการประสานงานการเมอืง 

 ๒. มีการบริหารจัดการเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการประสานงานการเมอืง 

 ๓. ผูร้ับบริการ/ ผูม้ีสว่นได้ส่วนเสีย ได้รับบริการถูกต้อง ทันเวลา/ พึงพอใจ 

กลยุทธ์  กลุ่มงานประสานการเมือง 

  . เสริมศักยภาพและพัฒนาเครือขา่ยการประสานงานการเมอืง 

 ๒. พัฒนาระบบการประเมนิผล ก าหนดตัวชี้วัดความส าเร็จของงานอย่างเป็นรูปธรรม 

 ๓. พัฒนาสมรรถนะการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับภารกิจตามหลักธรรมาภบิาล 

หน้าที่ความรับผิดชอบของบุคลากร  กลุ่มงานประสานการเมือง 

 เพื่อให้การด าเนินงานของกลุ่มงานประสานการเมือง ซึ่งประกอบด้วย กลุ่มการเมือง      

กลุ่มประชาสัมพันธ์ และกลุ่มรับเรื่องราวร้องทุกข์ บรรลุตามวิสัยทัศน์ พันธกิจ ของส านักงานรัฐมนตรี 

และภารกิจของกลุ่มงาน ได้มกีารมอบหมายบุคลากรใหม้ีหน้าที่รับผดิชอบ ตามภารกิจของงาน 

 ๑. กลุ่มการเมือง  มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับ การด าเนินงานสนับสนุนการท างาน

ของรัฐมนตรี ประสานงานกับรัฐสภาในการประชุมของฝ่ายนิติบัญญัติ ได้แก่ การประชุมสภา

ผู้แทนราษฎร (ส.ส.) การประชุมวุฒิสภา (ส.ว.) การประชุมร่วมกันของรัฐสภา การประชุม

คณะกรรมาธิการต่างๆ จัดท าค าตอบชี้แจงข้อหารือ ค าตอบกระทู้ถาม ญัตติของสมาชิกสภาผู้แทน

ราษฎรและสมาชิกวุฒิสภา ค าเสนอร่างพระราชบัญญัติ กฎหมาย กฎบัตร และการปฏิบัติงานร่วมกับ 

หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของกลุ่มอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย โดยก าหนดหน้าที่ความ

รับผิดชอบของบุคลากร ดังนี้ 

   .   นางดวงรัตน์ นิรัตตวิงศกรณ์ นักวิเคราะหน์โยบายและแผนช านาญการพิเศษ 

ปฏิบัติหน้าที่   ( ) ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้ากลุ่มการเมอืง   

   (๒) ก ากับ ดูแล มอบหมายงาน ติดตามการด าเนินงานและแก้ไขปัญหาในการปฏิบัติงาน

ของกลุ่มการเมอืง 

   (๓) ศึกษาวิเคราะห์ภารกิจของกลุ่มงาน และร่วมจัดท าแผนปฏิบัติราชการ 

โครงการของกลุ่มงานประสานการเมือง เพื่อให้บรรลุภารกิจที่ก าหนดไว้ และเกิดผลสัมฤทธิ์ในการ

ปฏิบัติราชการ  
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๔ 

 

  (๔)  ร่วมด าเนินการวางแผนงาน โครงการของหน่วยงาน เพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมาย 

และผลสัมฤทธิ์ที่ก าหนด 

  (๕) ประสานการท างานร่วมกับหน่วยงาน บุคคลที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เกิดความร่วมมือ 

และผลสัมฤทธิ์ในการด าเนินงานด้านประสานการเมอืง 

  (๖) ให้ค าแนะน า ตอบปัญหา และชี้แจงในเรื่องเกี่ยวกับภารกิจด้านการเมือง 

แก่ผู้เกี่ยวข้อง รวมทั้งก าหนดแนวทางในการจัดท าสารสนเทศ  เพื่อเป็นฐานขอ้มูลในการปฏิบัติราชการ 

   .๒  นางสาววิริยา   ไชยคุปต์ นักวิเคราะหน์โยบายและแผนช านาญการพิเศษ 

ปฏิบัติหน้าที ่  ( ) ตรวจสอบ วิเคราะห์ สรุปประเด็นในระเบียบวาระ รวมทั้งติดตามการประชุมสภา

ผูแ้ทนราษฎร (ส.ส.) การประชุมวุฒิสภา (ส.ว.) และการประชุมรว่มกันของรัฐสภา  

  (๒) จัดท าค าเสนอร่างพระราชบัญญัติ กฎหมายต่าง ๆ  และกฎบัตร ในส่วนที่

เกี่ยวข้องกับกระทรวงศกึษาธิการ 

  (๓) ประสานองค์กรหลัก และผู้เกี่ยวข้องเพื่อรวบรวมข้อมูล และวิเคราะห์ สรุปประเด็น

ส าหรับรัฐมนตร ี  ใช้ประกอบการประชุม การตอบชีแ้จงของฝา่ยนิติบัญญัติ 

  (๔) ประสานงาน และสนับสนุนข้อมูลส าหรับรัฐมนตรี ณ รัฐสภา ในวันประชุมของ

รัฐสภา ตามระเบียบวาระการประชุม 

  (๕) ให้ค าแนะน าแก่เจ้าหน้าที่องค์กรหลัก องค์กรในก ากับเกี่ยวกับการประชุม 

คณะตา่ง ๆ ของฝ่ายนิติบัญญัติ รวมทั้งการประสานงานกับฝ่ายนิติบัญญัติ ในกรณีต่างๆตามที่รัฐมนตรี

มอบหมาย 

  (๖) ร่วมจัดท าแผนปฏิบัติราชการ  การด าเนินโครงการของกลุ่มงานประสาน

การเมอืง เพื่อให้บรรลุภารกิจที่ก าหนดไว้ และเกิดผลสัมฤทธิ์ในการปฏิบัติราชการ   

   .๓  นายเชาวลิต รัมพณีนลิ นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ 

ปฏิบัติหน้าที่   ( ) วิเคราะห์ สรุป และเสนอความเห็นต่อรัฐมนตรี  เพื่อพิจารณาสั่งการให้

บุคคล ในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ  เข้าร่วมประชุม  และด าเนินการตามที่คณะกรรมาธิการต่างๆ 

ของสภาผูแ้ทนราษฎร วุฒสิภา และคณะกรรมการประสานงานสภาผูแ้ทนราษฎร (whip) ร้องขอ 

  (๒) ประสานบุคคล/ หนว่ยงาน เข้าร่วมช้ีแจงตอ่คณะกรรมาธิการ ตามที่รัฐมนตรี

สั่งการ 

  (๓) ตรวจสอบระเบียบวาระการประชุมสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) การประชุม

วุฒิสภา (ส.ว.) และการประชุมรว่มกันของรัฐสภา 
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๕ 

 

  (๔) ติดตาม และบันทึกการประชุมฝ่ายนิติบัญญัติ ในส่วนที่ เกี่ยวข้องกับ

กระทรวงศึกษาธิการ เพื่อจัดท ารายงานการเสนอร่างพระราชบัญญัติ  กฎหมายต่าง ๆ และกฎบัตร 

เสนอรัฐมนตร ี

  (๕) ร่วมจัดท าแผนปฏิบัติราชการ  การด าเนินโครงการของกลุ่มงานประสาน

การเมอืง เพื่อให้บรรลุภารกิจที่ก าหนดไว้  และเกิดผลสัมฤทธิ์ในการปฏิบัติราชการ 

   .๔  นายสุรศักดิ์  สุวรรณไฉไล นักจัดการงานทั่วไปช านาญการ (ช่วยราชการ) 

ปฏิบัติหน้าที่   ( ) ตรวจสอบระเบียบวาระการประชุมสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) การประชุม

วุฒิสภา (ส.ว.) และการประชุมรว่มกันของรัฐสภา  

  (๒) ประสานองค์กรหลัก องค์กรในก ากับ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  เพื่อรวบรวม

ข้อมูล  ในการจัดท าค าตอบข้อหารอื  

  (๓) วิเคราะห์ข้อมูล  และจัดท าค าตอบข้อหารือ ของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 

และสมาชิกวุฒิสภา  

  (๔) ติดตามและบันทึกการประชุมของฝ่ายนิติบัญญัติ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับ

กระทรวงศึกษาธิการ เพื่อจัดท ารายงานข้อหารอื  เสนอรัฐมนตรี 

  (๕) ศึ กษา  วิ เ คราะห์ ข้ อมู ล   ภารกิ จด้ านการประสานการ เมื อ งของ

กระทรวงศกึษาธิการ เพื่อจัดท าสรุปรายงานการปฏิบัติงานของสว่นราชการ 

  (๖) ร่วมจัดท าแผนปฏิบัติราชการ  การด าเนินโครงการของกลุ่มงานประสาน

การเมอืง เพื่อให้บรรลุภารกิจที่ก าหนดไว้ และเกิดผลสัมฤทธิ์ในการปฏิบัติราชการ 

   .๕  นางสาวชัญญากาญจน์  โคตรพัฒน์ นักวิชาการศกึษาช านาญการ (ช่วยราชการ) 

ปฏิบัติหน้าที ่  ( ) ตรวจสอบระเบียบวาระการประชุมสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) การประชุม

วุฒิสภา (ส.ว.) และการประชุมรว่มกันของรัฐสภา  

  (๒) ประสานองค์กรหลัก องค์กรในก ากับ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อรวบรวม

ข้อมูล ในการจัดท าค าตอบกระทู้ถาม ญัตติ 

  (๓) วิเคราะห์ข้อมูล  และจัดท าค าตอบกระทู้ถาม ญัตติ ของสมาชิกสภาผู้แทน

ราษฎร และสมาชิกวุฒิสภา  

  (๔) ติดตามและบันทึกการประชุมของฝ่ายนิติบัญญัติ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับ

กระทรวงศึกษาธิการ เพื่อจัดท ารายงานกระทู้ถาม ญัตติ เสนอรัฐมนตรี 

  (๕) ศึ กษา  วิ เ คราะห์ ข้ อมู ล   ภารกิ จด้ านการประสานการ เมื อ งของ

กระทรวงศกึษาธิการ เพื่อจัดท าสรุปรายงานการปฏิบัติงานของสว่นราชการ 
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  (๖) ร่วมจัดท าแผนปฏิบัติราชการ  การด าเนินโครงการของกลุ่มงานประสาน

การเมอืง เพื่อให้บรรลุภารกิจที่ก าหนดไว้ และเกิดผลสัมฤทธิ์ในการปฏิบัติราชการ 

  ๒. กลุ่มประชาสัมพันธ์   มีหน้าที่ รับผิดชอบเกี่ยวกับ การด าเนินงานเพื่อการ

ประชาสัมพันธ์ นโยบายและภารกิจของรัฐมนตรี วิเคราะห์ประเมินสถานการณ์ที่ส่งผลต่อฝ่ายการเมือง และ

เสนอความเห็นต่อรัฐมนตรี ประสานผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อชี้แจง ท าความเข้าใจและให้ข้อมูลกับสื่อมวลชน 

สาธารณชนทั่วไป ผลิตและเผยแพร่ข่าวนโยบาย และภารกิจของรัฐมนตรี รวมทั้งด าเนินการด้านวิเทศ

สัมพันธ์ และการปฏิบัติงานร่วมกับกลุ่มอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย โดยก าหนดหน้าที่ความ

รับผดิชอบของบุคลากร ดังนี้ 

  ๒.  นางสาวนงศิลิน ี โมสิกะ  นักประชาสัมพันธ์ช านาญการพิเศษ 

ปฏิบัติหน้าที ่  ( ) ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้ากลุ่มประชาสัมพันธ์ 

    (๒) ก ากับ ดูแล มอบหมายงาน ติดตาม แก้ไขปัญหา และพัฒนาระบบในการ
ปฏิบัติงานของ กลุ่มประชาสัมพันธ์ 
    (๓) ศึกษาวิเคราะห์ภารกิจของกลุ่มงาน และร่วมจัดท าแผนปฏิบัติราชการ 
โครงการของกลุ่มงานประสานการเมือง เพื่อให้บรรลุภารกิจที่ก าหนดไว้ และเกิดผลสัมฤทธิ์ในการ
ปฏิบัติราชการ          
    (๔) ร่วมด าเนินการวางแผน โครงการของหน่วยงาน เพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมาย 
และผลสัมฤทธิ์ที่ก าหนด 
    (๕) ประสานการท างานร่วมกับหน่วยงาน บุคคลที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เกิดความร่วมมือ 
และผลสัมฤทธิ์ในการด าเนินงานประชาสัมพันธ์ และวิเทศสัมพันธ์ 
  (๖) ให้ค าแนะน า  ตอบปัญหา  และ ชี้ แจง ใน เ รื่ อ ง เกี่ ย วกับภารกิ จการ

ประชาสัมพันธ์ วิเทศสัมพันธ์ แก่ผู้ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งก าหนดแนวทางในการจัดท าสารสนเทศ เพื่อเป็น

ฐานขอ้มูลในการปฏิบัติราชการ 

  ๒.๒ นายบัลลังก์  โรหติเสถียร  นักจัดการงานทั่วไปช านาญการ 

ปฏิบัติหน้าที ่  ( )  ตรวจสอบวาระงานรัฐมนตร ี และติดตามรัฐมนตร ี เพื่อการประชาสัมพันธ์ 

    (๒) จัดท าต้นฉบับข่าวสาร เผยแพร่ทางเว็บไซต์ส านักงานรัฐมนตรี และจัดท าต้นฉบับ 
สร.สารรายเดือน  เผยแพร่ใหผู้บ้ริหารระดับสูง หนว่ยงานสว่นกลาง และสว่นภูมภิาค 
    (๓) ประสานเครือข่ายสื่อมวลชน เพื่อแจ้งวาระงานรายวัน รายสัปดาห์ และประสาน
การจัดแถลงข่าวของรัฐมนตรี 
    (๔) ดูแลรับผิดชอบการจัดท าฐานข้อมูล งานสารสนเทศ กลุ่มประชาสัมพันธ์  
    (๕) ดูแล รับผดิชอบ ระบบเว็บไซต์ส านักงานรัฐมนตรี 
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๗ 

 

  ๒.๓ นางสาวนวรัตน์ รามสูต  นักวิเทศสัมพันธ์ปฏิบัติการ 

ปฏิบัติหน้าที ่  ( ) ตรวจสอบวาระงานรัฐมนตร ี และติดตามรัฐมนตร ี เพื่อการประชาสัมพันธ์ 

    (๒)  จัดท าต้นฉบับข่าวสาร เผยแพร่ทางเว็บไซต์ส านักงานรัฐมนตรี และจัดท า

ต้นฉบับ สร.สารรายเดือน  เผยแพร่ผู้บริหาร หน่วยงานส่วนกลาง และสว่นภูมภิาค 

    (๓) ประสานเครือข่ายสื่อมวลชน เพื่อแจ้งวาระงานรายวัน รายสัปดาห์ และประสาน

การจัดแถลงข่าวของรัฐมนตรี 

    (๔) จัดท าฐานข้อมูล งานสารสนเทศกลุ่มประชาสัมพันธ์ 

    (๕) สรุป วเิคราะห ์เสนอความเห็นเกี่ยวกับงานด้านวิเทศสัมพันธ์ 

  ๒.๔ นายภาณุ  วงษ์ถาวรเรอืง ครู ค.ศ.  (ช่วยราชการ) 

ปฏิบัติหน้าที ่  ( ) ตรวจสอบวาระงานรัฐมนตร ี และติดตามรัฐมนตร ี เพื่อการประชาสัมพันธ์ 

    (๒)  จัดท าต้นฉบับข่าวสาร เผยแพร่ทางเว็บไซต์ส านักงานรัฐมนตรี และจัดท า

ต้นฉบับ สร.สารรายเดือน  เผยแพร่ผู้บริหาร หน่วยงานส่วนกลาง และสว่นภูมภิาค 

    (๓) ประสานเครือข่ายสื่อมวลชน เพื่อแจ้งวาระงานรายวัน รายสัปดาห์ และประสาน

การจัดแถลงข่าวของรัฐมนตรี 

    (๔) จัดท าฐานข้อมูล งานสารสนเทศกลุ่มประชาสัมพันธ์ 

  ๓. กลุ่มรับเรื่องราวร้องทุกข์   มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการด าเนินงาน 

เรื่องร้องทุกข์ ร้องเรียน ร้องขอความช่วยเหลือของบุคคล กลุ่มบุคคล หรือหน่วยงานที่เสนอต่อรัฐมนตร ี

วิเคราะหก์ลั่นกรองเสนอความเห็นประกอบการวินิจฉัยสั่งการของรัฐมนตรี ประสานติดตามการแก้ไขปัญหา 

ให้ค าแนะน า และอ านวยความสะดวกแก่ผู้ติดต่อร้องเรียน ด าเนินการในเรื่องความรับผิดทางละเมิดของ

เจ้าหน้าที่ รายงานข้าราชการต้องหาคดี รายงานข้อเท็จจริง อุทธรณ์ ประสานการด าเนินงานตามขั้นตอน

ของศาล และปฏิบัติงานร่วมกับกลุ่มอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย โดยก าหนดหน้าที่ความ

รับผดิชอบของบุคลากร ดังนี ้

  ๓.  นางสาวศริิรัตน์ ทิวะศริิ  นักวิเคราะหน์โยบายและแผนช านาญการพิเศษ 

ปฏิบัติหน้าที ่  ( ) ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้ากลุ่มรับเรื่องราวร้องทุกข์  

  (๒)  ก ากับ ดูแล มอบหมายงาน ติดตามการด าเนินงานและแก้ไขปัญหาในการ

ปฏิบัติงาน ของกลุ่มรับเรื่องราวร้องทุกข์  

  (๓) ศึกษาวิเคราะห์ภารกิจของกลุ่มงาน และร่วมจัดท าแผนปฏิบัติราชการ 

โครงการของกลุ่มงานประสานการเมอืง เพื่อให้บรรลุภารกิจที่ก าหนดไว้และเกิดผลสัมฤทธิ์ในการปฏิบัติ

ราชการ         



แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ  ๒๕๕๔ 
กลุ่มงานประสานการเมือง สร.ศธ. 

 

๘ 

 

  (๔) ร่วมด าเนินการวางแผนงาน โครงการของหน่วยงาน เพื่อให้เป็นไปตาม

เป้าหมาย และผลสัมฤทธิ์ที่ก าหนด 

  (๕) ประสานการท างานร่วมกับหน่วยงาน บุคคลที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เกิดความ

ร่วมมือ และผลสัมฤทธิ์ในการด าเนินงานรับเรื่องราวร้องทุกข์ 

  (๖)  ให้ค าแนะน า ตอบปัญหา และชี้แจงในเรื่องเกี่ยวกับภารกิจการรับเรื่องราว

ร้องทุกข์ แก่ผู้เกี่ยวข้อง และการก าหนดแนวทางในการจัดท าสารสนเทศ  เพื่อเป็นฐานข้อมูลในการ

ปฏิบัติราชการ 

  ๓.๒ นางทัศนี  นิมิตสมานจติต์ นักจัดการงานทั่วไปช านาญการ 

ปฏิบัติหน้าที ่  ( )  ด าเนนิการเรื่องราวร้องทุกข์ รอ้งเรียน  การเสนอความเห็น  ในเรื่องเกี่ยวกับ 

ส านักงานเลขาธิการสภาการศกึษา ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ส านักงานเลขาธิการ

คุรุสภา สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ สถาบัน

ระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา และองค์กรตามรัฐธรรมนูญ 

  (๒)  ด าเนนิการเรื่องความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ รายงานข้าราชการต้อง

หาคดี รายงานข้อเท็จจริง อุทธรณ์  และการด าเนินงานตามขั้นตอนของศาล 

  (๓) ดูแลรับผิดชอบระบบรับเรื่องราวร้องทุกข์ทางเว็บไซต์ส านักงานรัฐมนตรี 

  (๔)  ดูแลรับผิดชอบการปรับปรุงระบบฐานข้อมูลเรื่องราวร้องทุกข์ให้เป็นปัจจุบัน  

งานสารสนเทศกลุ่มรับเรื่องราวร้องทุกข์ 

  ๓.๓ นายนเรนทร  แก้วโท  นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ 

ปฏิบัติหน้าที ่  ( )  ด าเนินการเรื่องร้องทุกข์ ร้องเรียน การเสนอความเห็น  ในเรื่องเกี่ยวกับ 

ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  ส านักงาน

คณะกรรมการการอาชีวศึกษา สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ  ส านักงานคณะกรรมการ

ส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา  ส านักงานลูกเสือแห่งชาติ  

สมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎร และสมาชิกวุฒิสภา  

    (๒)  ด าเนนิการเรื่องความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ รายงานข้าราชการต้อง

หาคดี รายงานข้อเท็จจริง  อุทธรณ์  และการด าเนินงานตามขั้นตอนของศาล 

    (๓) ดูแลรับผิดชอบเรื่องกรณีที่มีบุคคล/ กลุ่มบุคคลมาร้องทุกข์ ร้องเรียน 

ด้วยตนเอง 

    (๔)  ดูแลรับผิดชอบปรับปรุงฐานข้อมูลเรื่องราวร้องทุกข์ในส่วนที่ด าเนินการ 

ให้เป็นปัจจุบัน งานสารสนเทศกลุ่มรับเรื่องราวร้องทุกข์ 
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  ๓.๔ นางสาวจริยา จรัสเพิ่มสุข พนักงานวิเคราะหจ์ัดเก็บเอกสาร 

ปฏิบัติหน้าที ่  ( )  ด าเนินการเรื่องราวร้องทุกข์  ร้องเรียนทั่วไป และเรื่องเสนอความเห็นต่อ

รัฐมนตร ี

    (๒)  ปรับปรุงฐานข้อมูลเรื่องราวร้องทุกข์ในส่วนที่ด าเนินการ และรวบรวมข้อมูล

สารสนเทศในกลุ่มรับเรื่องราวร้องทุกข์ รว่มจัดท าระบบข้อมูลสารสนเทศ 

    (๓)  จัดท ารายงานสรุปผลการด าเนินงานรายเดือน และจัดระบบการเก็บเอกสารของ

กลุ่มรับเรื่องราวร้องทุกข์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ตอนที่ ๒ 

วิเคราะห์สภาพ  กลุ่มงานประสานการเมอืง 

  กลุ่มงานประสานการเมือง เป็นกลุ่มงานภายในส านักงานรัฐมนตรี มีภารกิจเกี่ยวกับ

ราชการทางการเมือง เพื่อสนับสนุนภารกิจของรัฐมนตรี มีอ านาจหน้าที่เกี่ยวกับการประสานนโยบาย

ระหว่างกระทรวง และประสานกับรัฐสภา ตามที่รัฐมนตรีมอบหมาย การประชาสัมพันธ์ ช้ีแจง ท าความ

เข้าใจและให้ข้อมูลแก่สื่อมวลชน รับเรื่องราวร้องทุกข์ของประชาชน และงานรับข้อร้องเรียน หรือเรื่อง 

ขอความช่วยเหลือต่อรัฐมนตรี ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง 

หรอืที่ได้รับมอบหมาย 

  ภารกิจของกลุ่มงานประสานการเมือง เกี่ยวเนื่องสัมพันธ์โดยตรงกับภารกิจทางการเมือง 

ของข้าราชการทางการเมือง ที่เป็นผู้บังคับบัญชา ได้แก่ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ รัฐมนตรีช่วย

ว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจ ากระทรวงศึกษาธิการ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการ

กระทรวงศึกษาธิการ ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการ

รัฐมนตรวี่าการกระทรวงศกึษาธิการ รวมทั้งข้าราชการการเมืองอื่นที่เกี่ยวข้อง ซึ่งมีสภาพแวดล้อมภายนอก 

สภาพแวดล้อมภายใน เอื้ออ านวยประโยชน์และส่งผลกระทบต่อการปฏิบัติราชการของส านักงานรัฐมนตรี 

ทั้งในแงก่ารส่งเสริม สนับสนุน การเป็นปัญหาอุปสรรค รวมทั้งน าค่านิยมของส านักงานรัฐมนตรีที่ก าหนดไว้ 

“FAST” มาเป็นแนวทางการด าเนินงานของกลุ่ม ได้แก่  การอ านวยความสะดวก (Facilitation) ความ

รับผิดชอบ (Accountability) จิตมุ่งบริการ/ ฉลาด ในการท างาน (Service mind/ Smart) และท างานเป็นทีม 

(Team Work) 

  กลุ่มงานประสานการเมือง ได้วิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค ของกลุ่มงาน

ประสานการเมือง เพื่อประเมินศักยภาพ ความพร้อมในการด าเนินงาน ปีงบประมาณ ๒๕๕๔ และจัดท า

แผนที่กลยุทธ์ของกลุ่มงานเพื่อเชื่อมโยงกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ และประเด็นยุทธศาสตร์ ของส านักงาน

รัฐมนตรี และจัดท าเป้าประสงค์ตัวชี้วัด กลยุทธ์การด าเนินงาน รวมทั้งโครงการ/ กิจกรรม ของกลุ่มงาน

ประสานการเมือง ดังปรากฏตามการวิเคราะห์ SWOT กลุ่มงานประสานการเมือง และแผนที่กลยุทธ์  

กลุ่มงานประสานการเมอืง 
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การวิเคราะห์ SWOT กลุ่มงานประสานการเมือง 

จุดแข็ง (Strength) จุดอ่อน (Weakness) 

 บุคลากรมีทักษะ ประสบการณ์ ในการ

ปฏิบัติงานในหน้าที่ มีความสามารถเฉพาะตัวในงาน

ที่รับผดิชอบ (การเมือง, ประชาสัมพันธ์, รับเรื่องราว

ร้องทุกข์) 

 มีการก ากับดูแล สอนงาน และมอบหมาย

ติดตามงานอย่างเป็นระบบ 

 มีระบบข้อมูล สารสนเทศ ของกลุ่มที่เป็น

ปัจจุบัน ตรวจสอบได้ 

 อัตราก าลังไม่เต็มตามโครงสร้าง ในกลุ่ม

การเมือง และไม่เพียงพอกับภารกิจของงาน ในกลุ่ม

ประชาสัมพันธ์ และกลุ่มรับเรื่องราวร้องทุกข์ 

 วัสดุ ครุภัณฑ์ สิ่งอ านวยความสะดวก ใน

การด าเนินงาน ไม่เพียงพอ  ไม่มีประสิทธิภาพ

เท่าที่ควร  

 สภาพแวดล้อม ไม่เอือ้ต่อการปฏิบัติงาน  

 การสื่อสารกับคณะท างานฝ่ายการเมือง 

และภายในองค์กร ขาดความเป็นเอกภาพ 

โอกาส (Opportunity) อุปสรรค (Threat) 

 องค์กรหลัก หน่วยงานที่เกี่ยวข้องยอมรับ

บทบาทหน้าที่ ในการเป็นหน่วยงานกลางในการ

เชื่อมประสานราชการทางการเมอืง 

 มีเครือข่ายประสานงานการเมืองทั้งในและ

นอกกระทรวงศกึษาธิการ 

 การเปลี่ยนแปลงทางการเมือง ส่งผลต่อการ

ปฏิบัติงาน  

 การป ร ะส าน ง าน  กั บ ผู้ บ ริ ห า รฝ่ า ย

การเมอืง เข้าถึงและ เข้าใจได้ยาก 

 

 

 

 

 

 

 

 



แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ  ๒๕๕๔ 
กลุ่มงานประสานการเมือง สร.ศธ. 

 

๑๒ 

 

การก าหนดกลยุทธ์  กลุ่มงานประสานการเมือง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

กลยุทธ์ที่ ๑ พัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับภารกิจ ตามหลักธรรมาภิบาล 

จุดแข็ง          + บุคลากรมีทักษะ ประสบการณ์ในการปฏิบัติงานในหนา้ที่ มีความสามารถ 

    เฉพาะตัว ในงานที่รับผดิชอบ 

จุดอ่อน       -  การเปลี่ยนแปลงทางการเมือง สง่ผลตอ่การปฏิบัติงาน และการประสานงานกับ 

                       ผูบ้ริหารฝา่ยการเมอืง     

                     - การสื่อสารกับคณะท างานฝ่ายการเมอืง และภายในองค์กรขาดความเป็นเอกภาพ 

กลยุทธ์ที่ ๒    พัฒนาการประเมินผล ก าหนดตัวชี้วัดความส าเร็จของงานเป็นรูปธรรม 

จุดแข็ง           + มีการก ากับ ดูแล สอนงาน และมอบหมาย ติดตามงานอย่างเป็นรูปธรรม 

                     + มีระบบข้อมูล สารสนเทศ ของกลุ่มที่เป็นปัจจุบัน ตรวจสอบได้ 

จุดอ่อน -  อัตราก าลังไม่เต็มตามโครงสรา้ง ในกลุ่มการเมอืง และไม่เพียงพอ 

                กับภารกิจของงาน ในกลุ่มประชาสัมพันธ์ และกลุ่มรับเรื่องราวร้องทุกข์ 

   -  วัสดุ ครุภัณฑ ์สิ่งอ านวยความสะดวก ในการด าเนินงาน ไม่เพียงพอ   

      ไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร  
 

กลยุทธ์ที่ ๓    เสริมศักยภาพและพัฒนาเครือข่ายการประสานงานการเมือง 

จุดแข็ง           + องค์กรหลัก หนว่ยงานที่เกี่ยวข้อง ยอมรับ บทบาทหน้าที่ ในการเป็นหน่วยงานกลาง 

                ในการเชื่อมประสานราชการทางการเมอืง 

                     + บุคลากรมีทักษะ ประสบการณ ์ในการปฏิบัติงานในหนา้ที่ มีความสามารถ 

                       เฉพาะตัวในงานที่รับผดิชอบ 

- การประสานงานกับผูบ้ริหาร ฝ่ายการเมอืงเข้าถึงและเข้าใจยาก 

 



แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ  ๒๕๕๔ 
กลุ่มงานประสานการเมือง สร.ศธ. 

 

๑๓ 

 

 แผนที่กลยุทธ์ กลุ่มงานประสานการเมือง ปีงบประมาณ ๒๕๕๔ 

ยดึหลักธรรมาภบิาล ประสานงานการเมอืงเป็นเลิศ เกิดการเรียนรู้ท่ัวท้ังองค์กร 

สนับสนุนภารกิจ 

เกี่ยวกับราชการ 

ทางการเมอืง 

พัฒนาระบบ 

การให้บริการ 

ท่ีมีประสิทธิภาพ 

พัฒนาระบบการบริหาร 
จัดการท่ีด ีมีประสิทธิภาพ 
 ตามหลักธรรมาภบิาล 

สนับสนุนและพัฒนา 

เครอืขา่ยการประสานงาน 

พัฒนาคุณภาพการบริหาร

จัดการภาครัฐ (PMQA) 

เสริมสร้างความเข้มแข็ง

ของการให้บริการ 

กิจกรรม/ โครงการ  

พัฒนาเครือข่าย  

การประสานงานการเมอืง 

มกีารบริหารจัดการ  

เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ

การประสานงานการเมอืง 

มเีครอืขา่ย 

การประสานงานการเมอืง 

ผู้รับบริการ/ ผู้มีสว่นได้สว่น

เสีย ได้รับบริการถูกตอ้ง 

ทันเวลา/ พงึพอใจ 

วสิัยทัศน์ สร. 

พันธกิจ สร. 

ประเด็นยุทธศาสตร์  

สร. 

ตัวช้ีวัด 

กลุ่มงานประสานการเมอืง 

สร. 

โครงการ/ กิจกรรม 

 

เป้าประสงค์ 

 กลุ่มงานประสานการเมอืง 

สร. 

บุคลากรกลุ่มงาน 

ประสานการเมอืง ได้รับ

การพัฒนาอย่างตอ่เนื่อง 

ผลการด าเนนิการตาม

แผนปฏบัิตริาชการ  

กลุ่มงานประสานการเมอืง 

กลยุทธ์ 

การด าเนนิงานกลุม่งาน

ประสานการเมอืง 

เสริมศักยภาพและพัฒนา 

เครอืขา่ย 

การประสานการเมอืง 

พัฒนาศักยภาพ การปฏบิัติงาน

ให้สอดคล้องกับภารกิจ 

ตามหลกัธรรมาภบิาล 

พัฒนาการประเมินผล  

ก าหนดตัวชี้วดัความส าเร็จ 

ของงานเป็นรูปธรรม 

โครงการเสริมศักยภาพ 

และพัฒนาเครือข่าย 

งานการเมอืง 

- การมอบหมายภารกิจงาน

อย่างเป็นระบบ 

- การพัฒนาบุคลากร อย่าง

เป็นระบบต่อเนื่อง 

จัดท าและด าเนินงานตาม

แผนปฏิบัติราชการ  

กลุ่มงานประสานการเมือง 

ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๔ 



ตอนท่ี  ๓ 

ตัวชี้วัดความส าเร็จการด าเนินงาน 

กลุ่มงานประสานการเมอืง   

  กลุ่มงานประสานการเมือง  ส านักงานรัฐมนตรี  ได้วิเคราะห์ปัจจัยภายใน-ภายนอก  

ภารกิจหลัก  และก าหนดกลยุทธ์  เพื่อเป็นกรอบหลักในการปฏิบัติราชการ  ๓  กลยุทธ์  และมีตัวชี้วัด

ความส าเร็จของงาน ๒๐ ตัวชี้วัด ดังนี้ 

กลยุทธ์ที่ ๑  พัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับภารกิจตามหลักธรรมาภบิาล 

  ตัวชี้วัดท่ี ๑  ประสานการประชุมด้านการเมอืงได้ครบถ้วน  ทันเวลา 

  ตัวชี้วัดท่ี ๒  จัดท าค าตอบกระทู้ถาม  ช้ีแจงญัตติ  ข้อหารอื  ได้ครบถ้วน  ทันเวลา 

  ตัวชี้วัดท่ี ๓  ประสานงานการเสนอร่างพระราชบัญญัติ กฎหมายต่างๆ กฎบัตร  ได้ครบถ้วน  

ทันเวลา 

  ตัวชี้วัดท่ี ๔  จัดท าและเผยแพร่ขา่วสารนโยบายรัฐมนตรี  รวดเร็ว  ถูกต้อง  เป็นปัจจุบัน 

  ตัวชี้วัดท่ี ๕  จัดท าวารสาร  สร.สาร  รายเดือน  เผยแพร่ส่วนราชการและหน่วยงานอย่าง

ทั่วถึง 

  ตัวชี้วัดท่ี ๖  สื่อมวลชนน าเสนอข่าว  ศธ. , รัฐมนตร ี ต่อเนื่อง  เป็นปัจจุบัน 

  ตัวชี้วัดท่ี ๗  การด าเนินการเรื่องต่างประเทศ  เพื่อมีบัญชาสั่งการได้ครบถ้วน  ทันเวลา 

  ตัวชี้วัดที่  ๘  ด าเนินการรับเรื่องราวร้องทุกข์ ร้องเรียน ขอความอนุเคราะห ์ 

เสนอความเห็น  ได้ครบถ้วน  ภายในเวลาที่ก าหนด 

  ตัวชี้วัดที่ ๙  ด าเนินการรับเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการร้องทุกข์  ร้องเรียน  ได้ครบถ้วน  

ทันเวลา 

  ตัวชี้วัดท่ี ๑๐ มีการตดิตามเรื่องร้องทุกข์  ร้องเรียน 

กลยุทธ์ที่ ๒  พัฒนาการประเมินผล  ก าหนดตัวชี้วัดความส าเร็จของงาน อย่างเป็นรูปธรรม 

  ตัวชี้วัดที่  ๑๑  มีการรายงานผลการด าเนินงานด้านการประสานการเมือง  

ราย ๖ เดือน  และรายงานประจ าปี 

  ตัวชี้วัดที่ ๑๒  มีการรายงานผลการด าเนินงานด้านการประชาสัมพันธ์  ราย  ๖  เดือน  

และรายงานประจ าปี 

  ตัวชี้วัดที่ ๑๓  มีการรายงานผลการด าเนินงานด้านการร้องทุกข์ ร้องเรียน รายเดือน 

และรายงานประจ าปี 



แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ  ๒๕๕๔ 
กลุ่มงานประสานการเมือง สร.ศธ. 

 

๑๕ 

 

กลยุทธ์ที่ ๓  เสริมศักยภาพและพัฒนาเครือขา่ยการประสานงานการเมอืง 

- การจัดท าแผนการปฏิบัติราชการ กลุ่มงานประสานการเมอืง  ปีงบประมาณ ๒๕๕๔ 

  ตัวชี้วัดที่ ๑๔  มีการจัดท าแผนปฏิบัติราชการ กลุ่มงานประสานการเมือง ประจ าปี

งบประมาณ ๒๕๕๔ 

  ตัวชี้วัดที่ ๑๕  บุคลากรกลุ่มงานประสานการเมือง  ด าเนินงานตามแผนการปฏิบัติ

ราชการ และมีตัวชี้วัดผลส าเร็จของงาน 

- โครงการเสริมศักยภาพและพัฒนาเครอืข่ายงานการเมอืง 

ตัวชี้วัดท่ี ๑๖  มีการจัดกิจกรรมตามโครงการฯ 

  ตัวชี้วัดท่ี ๑๗  ผูเ้ข้าร่วมกิจกรรม  มีความพึงพอใจในการเข้าร่วมกิจกรรม   

  ตัวชี้วัดท่ี ๑๘  มีการเสนอข่าวรัฐมนตรีทางสื่อมวลชน  ตอ่เนื่อง  เป็นปัจจุบัน 

  ตัวชี้วัดที่  ๑๙  บุคลากรกลุ่มงานประสานการเมือง  ได้รับการเพิ่มพูนความรู้  

ประสบการณ ์ อย่างนอ้ยคนละ  ๒  รายการ 

  ตัวชี้วัดท่ี ๒๐  มีการจัดท ารายงานผลการด าเนนิงานโครงการ ไม่นอ้ยกว่า ๒ รายการ 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ  ๒๕๕๔ 
กลุ่มงานประสานการเมือง สร.ศธ. 

 

๑๖ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ  ๒๕๕๔ 
กลุ่มงานประสานการเมือง สร.ศธ. 

 

๑๗ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ  ๒๕๕๔ 
กลุ่มงานประสานการเมือง สร.ศธ. 

 

๑๘ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ  ๒๕๕๔ 
กลุ่มงานประสานการเมือง สร.ศธ. 

 

๑๙ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ  ๒๕๕๔ 
กลุ่มงานประสานการเมือง สร.ศธ. 

 

๒๐ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ  ๒๕๕๔ 
กลุ่มงานประสานการเมือง สร.ศธ. 

 

๒๑ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ  ๒๕๕๔ 
กลุ่มงานประสานการเมือง สร.ศธ. 

 

๒๒ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ  ๒๕๕๔ 
กลุ่มงานประสานการเมือง สร.ศธ. 

 

๒๓ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ  ๒๕๕๔ 
กลุ่มงานประสานการเมือง สร.ศธ. 

 

๒๔ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ  ๒๕๕๔ 
กลุ่มงานประสานการเมือง สร.ศธ. 

 

๒๕ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ  ๒๕๕๔ 
กลุ่มงานประสานการเมือง สร.ศธ. 

 

๒๖ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ  ๒๕๕๔ 
กลุ่มงานประสานการเมือง สร.ศธ. 

 

๒๗ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ  ๒๕๕๔ 
กลุ่มงานประสานการเมือง สร.ศธ. 

 

๒๘ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ  ๒๕๕๔ 
กลุ่มงานประสานการเมือง สร.ศธ. 

 

๒๙ 

 

 



 

ตอนท่ี ๔ 

ตัวชี้วัดรายบุคคล  กลุ่มงานประสานการเมอืง 

  เพื่อให้การปฏิบัติเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ของกลุ่มงานประสาน

การเมือง ส านักงานรัฐมนตรี  เป็นไปตามแนวทางที่ ก.พ. ก าหนด และประกาศส านักงานรัฐมนตรี 

กระทรวงศึกษาธิการ  เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการพลเรือนสามัญ  

สังกัดส านักงานรัฐมนตร ีกลุ่มงานประสานการเมือง  ได้จัดท าตัวชี้วัดรายบุคคล  ตามภารกิจหลัก และ

กลยุทธ์ ดังนี้ 

งานภารกิจหลัก 

๑. กลุ่มงานการเมือง 

  .  หัวหนา้กลุ่มการเมอืง : นางดวงรัตน์  นริัตตวิงศกรณ์ 

 ร้อยละของจ านวนเรื่องที่วิ เคราะห์ สรุปและจัดท าบันทึกเสนอ

ความเห็นรัฐมนตรีเรื่อง วาระการประชุมฝ่ายนิติบัญญัติ ที่ได้ก ากับ

ดูแลให้ด าเนินการได้ ทันเวลา 

 ร้อยละของจ านวนครั้งในการปฏิบัติหน้าที่ประสานงานการเมือง : 

เตรียมความพร้อม(stand by) คน/ข้อมูล ตามระเบียบวาระการประชุม

ในส่วนที่ เกี่ยวข้องกับ กระทรวงศึกษาธิการ  ที่ได้ก ากับดูแลให้

ด าเนนิการได้ครบถ้วน 

 ร้อยละของจ านวนเรื่อง ในการวิเคราะห์ สรุป และจัดท าบันทึกเสนอ

ความเห็นผู้มีอ านาจสั่งการ  เรื่องการประชุมคณะกรรมาธิการ การ

ประชุมคณะกรรมการประสานงานสภาผู้แทนราษฎร (Whip) ที่ได้

ก ากับดูแลให้ด าเนินการได้ทันเวลา 

 ร้อยละของการจัดท าหนังสือราชการ  ประสาน/แจ้ง หน่วยงานภายใน/

ภายนอก กระทรวงศึกษาธิการ เพื่อผู้มีอ านาจ ลงนาม/สั่งการ  

เรื่องการประชุมคณะกรรมาธิการ การประชุมคณะกรรมการ

ประสานงานสภาผูแ้ทนราษฎร (Whip) การตอบกระทู้ถาม การตอบข้อ

หารอื ที่ได้ก ากับดูแลให้ด าเนินการได้ ถูกต้อง/ทันเวลา 

 ร้อยละของจ านวนกระทู้ถาม/ข้อหารือ ของสมาชิกรัฐสภา  ที่ได้ก ากับ

ดูแลให้ จัดท าค าตอบได้ ครบถ้วน/ทันเวลา 
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๓๑ 
 

 ร้อยละของจ านวนเรื่องที่ได้จัดท ารายงานการประชุมในส่วนที่เกี่ยวข้อง

กับการตอบกระทู้ถาม การเสนอกฎหมาย เพื่อเสนอรัฐมนตรี ที่ได้

ก ากับดูแลให้ด าเนินการได้ ครบถ้วน/ถูกต้อง 

 .๒ บุคลากรในกลุ่มการเมือง : นางสาววิริยา  ไชยคุปต์, นายเชาวลิต รัมพณีนิล,

นายสุรศักดิ์  สุวรรณไฉไล, นางสาวชัญญากาญจน์  โคตรพัฒน์  

 ร้อยละของจ านวนเรื่องที่วิเคราะห์ สรุป และจัดท าบันทึกข้อความ 

เสนอความเห็นรัฐมนตร ี

เรื่อง วาระการประชุมสภาผูแ้ทนราษฎร (ส.ส.)   ได้ทันเวลา 

                วาระการประชุมวุฒิสภา (ส.ว.)   ได้ทันเวลา 

             วาระการประชุมรว่มกันของรัฐสภา   ได้ทันเวลา 

 ร้อยละของจ านวนครั้งในการเตรียมความพร้อม (Stand by) คน/ 

ข้อมูล/ หอ้งประชุม เพื่อสนับสนุนภารกิจรัฐมนตรี ณ รัฐสภา 

       ในการประชุมสภาผูแ้ทนราษฎร (ส.ส.)  ได้ทันเวลา 

       ในการประชุมวุฒิสภา (ส.ว.)   ได้ทันเวลา 

       ในการประชุมรว่มกันของรัฐสภา   ได้ทันเวลา 

 ร้อยละของจ านวนเรื่องที่วิ เคราะห์ สรุป และจัดท าบันทึกเสนอ

ความเห็นเพื่อ ผูม้ีอ านาจ สั่งการ  

เรื่อง ประชุมกรรมาธิการ    ได้ทันเวลา 

      การประชุมคณะกรรมการประสานงาน 

      สภาผูแ้ทนราษฎร (whip)    ได้ทันเวลา 

      กระทู้ถาม ญัตติ    ได้ทันเวลา 

      ข้อหารอื   ได้ทันเวลา 

 ร้อยละของจ านวนเรื่องที่ได้ จัดท าหนังสือราชการ ประสาน/แจ้ง 

หนว่ยงานภายในกระทรวงศกึษาธิการ เพื่อผู้มอี านาจ ลงนาม 

เรื่อง  การตอบกระทู้ถาม     ได้ทันเวลา 

           การตอบข้อหารอื     ได้ถูกต้อง 

 ร้อยละของจ านวนเรื่องที่ได้จัดท าหนังสือราชการ ประสาน/แจ้ง 

หนว่ยงานภายนอกกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อผู้มอี านาจ ลงนาม 
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๓๒ 

 

   เรื่อง  การประชุมคณะกรรมาธิการ   ได้ทันเวลา 

           การประชุมคณะกรรมการประสานงาน 

           สภาผู้แทนราษฎร (whip)    ได้ทันเวลา 

                 การตอบกระทู้      ได้ทันเวลา 

           การตอบข้อหารอื     ได้ถูกต้อง 

 ร้อยละของจ านวนกระทู้ถามของสมาชิกรัฐสภา  ที่สามารถจัดท า

ค าตอบได้ ทันเวลา  

 ร้อยละของจ านวนข้อหารือของสมาชิกรัฐสภา  ที่สามารถจัดท า

ค าตอบได้ ครบถ้วน 

 ร้อยละของจ านวนเรื่องที่ ได้ จัดท ารายงานการประชุมในส่วนที่

เกี่ยวข้องกับการตอบกระทู้ถาม เพื่อเสนอรัฐมนตรี  ได้ครบถ้วน 

ถูกต้อง  

 ร้อยละของจ านวนเรื่องที่ ได้จัดท ารายงานการประชุม ในส่วนที่

เกี่ยวข้องกับการเสนอกฎหมาย เพื่อเสนอรัฐมนตรี  ได้ครบถ้วน 

ถูกต้อง 

  ๒. กลุ่มประชาสัมพันธ์ 

   ๒.  หัวหนา้กลุ่มประชาสัมพันธ์ : นางสาวนงศลิิน ี โมสิกะ 

 ร้อยละของจ านวนครั้งในการติดตามภารกิจของรัฐมนตรี ในการจัดท า

ข่าวสาร เพื่อการประชาสัมพันธ์ ที่ได้ก ากับดูแล ด าเนินการได้เป็น

ปัจจุบัน 

 ร้อยละของจ านวนข่าวสารที่ได้เผยแพร่ทางเว็บไซต์ ส านักงานรัฐมนตรี 

ที่ได้ก ากับดูแล ใหด้ าเนนิการ ได้ถูกต้อง 

 ร้อยละของจ านวนครั้ง ในการประสานสื่อมวลชน เพื่อแถลงข่าว

รัฐมนตร ีที่ได้ก ากับดูแล ใหด้ าเนนิการได้ทันเวลา 

 การจัดท าและเผยแพร่วารสาร สร.สาร ที่ได้ก ากับดูแลให้ด าเนินการได้

ทัน ภายในเดือนถัดไป 

 ร้อยละของจ านวนเรื่องที่ได้วิเคราะห์ สรุป และท าบันทึกเสนอ เรื่อง 

วิเทศสัมพันธ์ ที่ได้ก ากับดูแล ด าเนินการได้ ถูกต้อง ทันเวลา 
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๓๓ 

 

 ระดับความส าเร็จของการก ากับดูแลเว็บไซต์ ส านักงานรัฐมนตรี 

   -  มีการจัดแบ่งหมวดหมู่ ข้อมูล บนเว็บไซต์ ส านักงานรัฐมนตรี 

   -  มีระบบการเฝ้าระวังเว็บไซต์ 

   -  จัดให้มีการปรับปรุง ข้อมูล ขา่วสาร เป็นปัจจุบัน 

   -  ปรับปรุงรูปแบบการน าเสนอข้อมูลใหน้่าสนใจ 

   - เว็บไซต์ ส านักงานรัฐมนตรี มีผูเ้ข้าเยี่ยมชมไม่น้อยกว่า ๓๐๐,๐๐๐ ครั้ง 

   ๒.๒  บุ คลากร ในกลุ่ มประชาสัมพันธ์  : นายบั ลลั งก์  โ รหิต เสถี ยร ,  

นางสาวนวรัตน์ รามสูต, นายภาณุ  วงษ์ถาวรเรือง 

 ร้อยละของจ านวนครั้งในการติดตามภารกิจของรัฐมนตรี ในการจัดท า

ข่าวสารเพื่อการประชาสัมพันธ์ ได้เป็นปัจจุบัน 

 ร้อยละของจ านวนข่าวสารที่ได้เผยแพร่ทางเว็บไซต์ ส านักงานรัฐมนตรี 

ถูกต้อง 

 ร้อยละของจ านวนครั้ง ในการประสานสื่อมวลชน เพื่อแถลงข่าว

รัฐมนตรไีด้ทันเวลา 

 การจัดท าและเผยแพร่วารสาร สร.สาร ได้ทันภายใน เดือนถัดไป 

 ร้อยละของจ านวนเรื่องที่ ได้วิ เคราะห์ สรุป และท าบันทึกเสนอ

ความเห็น เรื่อง วเิทศสัมพันธ์ ได้ถูกต้อง ทันเวลา 

 ระดับความส าเร็จของการดูแลรับผิดชอบเว็บไซต์ ส านักงานรัฐมนตรี 

   -  มีการจัดแบ่งหมวดหมู่ ข้อมูล บนเว็บไซต์ ส านักงานรัฐมนตรี 

   -  มีระบบการเฝ้าระวังเว็บไซต์ 

   -  จัดให้มีการปรับปรุง ข้อมูล ขา่วสาร เป็นปัจจุบัน 

   -  ปรับปรุงรูปแบบการน าเสนอข้อมูลใหน้่าสนใจ 

   -  เว็บไซต์ ส านักงานรัฐมนตร ีมีผู้เข้าเยี่ยมชมไม่นอ้ยกว่า  

      ๓๐๐,๐๐๐ ครั้ง 

๓. กลุ่มรับเรื่องราวร้องทุกข์ 

  ๓.  หัวหนา้กลุ่มรับเรื่องราวร้องทุกข์ : นางสาวศิริรัตน์  ทิวะศริิ 

 ร้อยละของจ านวนเรื่องที่วิ เคราะห์ สรุป และจัดท าบันทึกเสนอ

ความเห็น เรื่องร้องทุกข์ ร้องเรียน เพื่อผู้มีอ านาจสั่งการ ที่ได้ก ากับ

ดูแล ด าเนินการได้ภายใน ๒ วันท าการ 



แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ  ๒๕๕๔ 
กลุ่มงานประสานการเมือง สร.ศธ. 

 
 

๓๔ 

 

 ร้อยละของจ านวนเรื่องที่ได้จัดท าหนังสือราชการ ประสาน /แจ้ง 

หน่วยงานภายใน/ภายนอก กระทรวงศึกษาธิการ เพื่อผู้มีอ านาจ 

ลงนาม/สั่งการ ที่ได้ก ากับดูแลด าเนนิการได้ถูกต้อง 

 ร้อยละของจ านวนเรื่องที่วิ เคราะห์ สรุป และจัดท าบันทึกเสนอ

ความเห็น เรื่องความรับผิดทางละเมิด เพื่อผู้มีอ านาจสั่งการ ที่ได้

ก ากับดูแล ด าเนินการได้ถูกต้อง 

 ร้อยละของจ านวนเรื่องที่วิเคราะห์ สรุป จัดท าบันทึกเสนอความเห็น 

และประสานเป็นการล่วงหน้า เรื่องการด าเนินงานตามขั้นตอนของศาล 

เพื่อผู้มอี านาจสั่งการที่ได้ก ากับดูแล ด าเนินการทันเวลา 

 ระดับความส าเร็จในการก ากับดูแล ระบบสารสนเทศ กลุ่มรับเรื่องราว

ร้องทุกข์ 

   -  มีการจัดท าหมวดหมู่ ข้อมูล กลุ่มรับเรื่องราวร้องทุกข์ 

   -  ออกแบบการเก็บ รวบรวมข้อมูล รายงาน 

   -  จัดให้มีระบบข้อมูลรายคน 

   -  มีระบบสารสนเทศ กลุ่มรับเรื่องราวร้องทุกข์   ระบบ 

   -  จัดท ารายงานผลการด าเนินงานรายเดือน 

  ๓.๒ บุคลากรในกลุ่มรับเรื่องราวร้องทุกข์  : นางทัศนี   นิมิตสมานจิตต์ , 

นายนเรนทร  แก้วโท, นางสาวจรยิา  จรัสเพิ่มสุข 

 ร้อยละของจ านวนเรื่องที่ได้วิเคราะห์ สรุป และจัดท าบันทึกเสนอ

ความเห็นเรื่องร้องทุกข์ ร้องเรียน เพื่อผู้มีอ านาจสั่งการ ได้ภายใน ๒ 

วันท าการ 

 ร้อยละของจ านวนเรื่องที่ได้จัดท าหนังสือราชการ ประสาน /แจ้ง 

หน่วยงานภายใน กระทรวงศึกษาธิการ เพื่อผู้มีอ านาจลงนาม/สั่งการ 

ได้ถูกต้อง 

 ร้อยละของจ านวนเรื่องที่ได้จัดท าหนังสือราชการ ประสาน /แจ้ง 

หน่วยงาน ภายนอก กระทรวงศึกษาธิการ เพื่อผู้มีอ านาจลงนาม/ 

สั่งการ ได้ถูกต้อง 

 ร้อยละของจ านวนเรื่องที่ได้วิเคราะห์ สรุป และจัดท าบันทึกเสนอ

ความเห็นเรื่องความรับผิดทางละเมิด เพื่อผูม้ีอ านาจสั่งการ ได้ถูกต้อง 
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๓๕ 

 

 ร้อยละของจ านวนเรื่องที่ได้วิเคราะห์ สรุป จัดท าบันทึกเสนอความเห็น 

และประสานเป็นการล่วงหน้า เรื่องการด าเนินงานตามขั้นตอนของศาล 

เพื่อผู้มอี านาจสั่งการ ได้ทันเวลา 

 จ านวนครั้ งของการติดตามและรายงานรับเรื่องราวร้องทุกข์  

ในรอบ ๖ เดือน 

 ระดับความส าเร็จในการดูแล รับผิดชอบ ระบบสารสนเทศ กลุ่มรับ

เรื่องราวร้องทุกข์ 

   -  มีการจัดท าหมวดหมู่ ข้อมูล กลุ่มรับเรื่องราวร้องทุกข์ 

   -  ออกแบบการเก็บรวบรวม ขอ้มูล รายคน 

   -  จัดให้มีระบบฐานข้อมูลรายคน 

   -  มีระบบสารสนเทศ กลุ่มรับเรื่องราวร้องทุกข์   ระบบ 

   -  จัดท ารายงานผลการด าเนินงานรายเดือน 
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งานตามกลยุทธ์    

  การจัดท าแผนปฏิบัติราชการ กลุ่มงานประสานการเมือง 

รอบประเมินที่ ๑ (   ตุลาคม ๒๕๕๓ – ๓  มีนาคม ๒๕๕๔) 

 ระดับความส าเร็จในการจัดท าแผนปฏิบัติราชการ กลุ่มงานประสานการเมอืง 

- วางแผน  ก าหนดกิจกรรม 

- ยกร่างจัดท าแผนการด าเนินงานตามภารกิจ  และมอบหมาย

ผูร้ับผิดชอบ 

- ประชุมพิจารณาร่างแผนปฏิบัติราชการ  

นงศิลนิี 

ดวงรัตน์ 

ศริิรัตน์ 

วิรยิา 

   กลุ่มงานประสานการเมอืง 

- จัดท าต้นฉบับแผนปฏิบัติราชการ 

- จัดพิมพเ์ผยแพร่ใหผู้ป้ฏิบัติและเสนอผู้บริหาร 

 ระดับความส าเร็จในการจัดท าแผนปฏิบัติราชการ กลุ่มงานประสานการเมอืง 

- ทบทวนการด าเนินงานกลุ่มงานประสานการเมอืง ปี๒๕๕๓ 

- ประชุม ก าหนด แผนที่กลยุทธ์ ภารกิจกลุ่ม 

- ยกร่างแผนปฏิบัติราชการ กลุ่มงานประสานการเมอืง 

- ร่วมประชุมพิจารณาแผนปฏิบัติราชการ กลุ่มงานประสาน

การเมอืง  

- จัดท าแผนปฏิบัติราชการ กลุ่มงานประสานการเมอืง แล้วเสร็จ 

 

 

บัลลังก์ 

นวรัตน์ 

เชาวลิต 

ทัศน ี

นเรนทร 

จรยิา 

สุรศักดิ ์

ชัญญากาญจน์ 

ภานุ 

 

 

 

   

  

 

 

 



แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ  ๒๕๕๔ 
กลุ่มงานประสานการเมือง สร.ศธ. 

 
 

๓๗ 

 

  รอบประเมินที่ ๒ ( ๑ เมษายน ๒๕๕๔ – ๓๐ กันยายน ๒๕๕๔) 

 ระดับความส าเร็จในการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ กลุ่มงานประสานการเมอืง 

- ทบทวนการด าเนินงานตามแผน ปี ๒๕๕๔ 

- ก าหนดเป้าหมาย/เร่งรัดด าเนินงานตามแผน 

- วางแผนการสรุปผลการด าเนินงาน  

- ออกแบบวิธีการสรุปผลการปฏิบัติงาน 

นงศิลนิี 

ดวงรัตน์ 

ศริิรัตน์ 

วิรยิา 

       และมอบหมายผู้รับผิดชอบ 

    - ประชุมสรุปผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการ 

 ระดับความส าเร็จในการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ กลุ่มงานประสานการเมอืง 

- ทบทวนการด าเนินงานตามแผน ปี ๒๕๕๔ 

- ตรวจสอบ/ด าเนินการตามแผน 

- ยกร่าง แบบฟอร์ม แนวทางการเตรียมการ สรุปผลการ

ด าเนนิงาน 

- สรุปรวบรวมข้อมูล ผลการด าเนินงานที่รับผดิชอบ (กม., ชส., 

กรท.)  

- ร่วมประชุมสรุปผลการปฏิบัติงาน ตามแผนปฏิบัติราชการ 

 

บัลลังก์ 

นวรัตน์ 

เชาวลิต 

ทัศน ี

นเรนทร 

(จรยิา) 

สุรศักดิ ์

ชัญญากาญจน์ 

ภานุ 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 



แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ  ๒๕๕๔ 
กลุ่มงานประสานการเมือง สร.ศธ. 

 
 

๓๘ 

 

  โครงการเสรมิศักยภาพและพัฒนาเครือข่ายงานการเมือง 

รอบประเมินที่ ๑ (   ตุลาคม ๒๕๕๓ – ๓  มีนาคม ๒๕๕๔) 

 ระดั บความส า เ ร็ จ ในการด า เนิ น งาน โครงการ เสริ มศั กยภาพและพัฒนา 

เครือขา่ยงานการเมอืง 

- วางแผน ยกร่างโครงการ 

- เสนอโครงการฯ บรรจุในแผนปฏิบัติราชการ 

- เสนอขออนุมัตโิครงการ 

- แต่งตัง้คณะท างานโครงการฯ 

ดวงรัตน์ 
เชาวลิต 

สุรศักดิ ์

ชัญญากาญจน์ 

- บริหารและประสานงบประมาณการจัดกิจกรรมที่   

 ระดั บความส า เร็ จ ในการด า เนิ นงาน โ คร งก าร เ สริ มศั ก ยภาพและพัฒนา 

เครือขา่ยงานการเมอืง 

- วางแผนจัดกิจกรรมที่   

- เสนอขออนุมัตดิ าเนินการกิจกรรมที่   

- จัดเตรียมเอกสาร สื่อ ในการจัดกิจกรรมที่   

ศริิรัตน์ 

ทัศน ี

นวรัตน์ 

- จัดท าแบบประเมินการจัดกิจกรรมที่   

- สรุปผลการประเมินการจัดกิจกรรมที่   

 ระดั บความส า เร็ จ ในการด า เนิ นงาน โ คร งก าร เ สริ มศั ก ยภาพและพัฒนา 

เครือขา่ยงานการเมอืง 

- ประสานวิทยากร/สถานที่ศกึษาดูงาน 

- จัดท าหนังสือประสานเชิญวิทยากร/ผูเ้ข้าร่วมกิจกรรม 

- ส ารวจเส้นทางตามก าหนดการ 

วิรยิา 

บัลลังก์ 

จรยิา 

- บริหารและประสานการจัดกิจกรรม ตามก าหนดการ 

- สรุปรายงานการจัดกิจกรรมที่   

 

 

 

 

 

 

รอบประเมินที่ ๒ (   เมษายน ๒๕๕๔ – ๓๐ กันยายน ๒๕๕๔) 



แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ  ๒๕๕๔ 
กลุ่มงานประสานการเมือง สร.ศธ. 

 
 

๓๙ 

 

 ระดั บความส า เ ร็ จ ในการด า เนิ น งาน โครงการ เสริ มศั กยภาพและพัฒนา 

เครือขา่ยงานการเมอืง 

- วางแผนจัดกิจกรรมที่ ๒ 

- เสนอขออนุมัตดิ าเนินการกิจกรรมที่ ๒ 

- บริหารและประสานงบประมาณการจัดกิจกรรมที่ ๒ 

- บริหารและประสานการจัดกิจกรรมที่ ๒ ตามก าหนดการ 

ดวงรัตน์ 
บัลลังก์ 

นวรัตน์ 

สุรศักดิ ์

- สรุปรายงานการจัดกิจกรรมที่   

 ระดั บความส า เร็ จ ในการด า เนิ นงาน โ คร งก าร เ สริ มศั ก ยภาพและพัฒนา 

เครือขา่ยงานการเมอืง 

- ประสานสถานที่ในการด าเนินงาน กิจกรรมที่ ๒ 

- จัดเตรียมเอกสาร สื่อ 

- บริหารและประสานการจัดกิจกรรมที่ ๔ ตามก าหนดการ 

- ยกร่าง รายงานผลการด าเนินงานโครงการฯ 

ศริิรัตน์ 

ชัญญากาญจน์ 

เชาวลิต 

จรยิา 

    - จัดท ารายงานผลการด าเนนิโครงการเสริมศักยภาพ 

  และพัฒนาเครือข่ายงานการเมอืง 

 ระดั บความส า เร็ จ ในการด า เนิ นงาน โ คร งก าร เ สริ มศั ก ยภาพและพัฒนา 

เครือขา่ยงานการเมอืง 

- วางแผนการจัดกิจกรรมที่ ๔ 

- เสนอขออนุมัตดิ าเนินการกิจกรรมที่ ๔ 

- บริหารและประสานงบประมาณการจัดกิจกรรมที่ ๔ 

วิรยิา 

ทัศน ี

นเรนทร 

- ด าเนินการจัดกิจกรรมที่ ๔ ตามก าหนดการ 

- จัดท ารายงานผลการด าเนินงานโครงการเสริมศักยภาพ 

      และพัฒนาเครือข่ายงานการเมอืง 

 

 

 

  

 



ตัวชี้วัดความส าเร็จกลุ่มงานประสานการเมือง  จ าแนกตามภารกิจกลุ่ม 

๑.  กลุ่มการเมือง 

ที่ งาน/กิจกรรม เป้าหมาย ตัวชี้วัดความส าเร็จ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ ผลการด าเนินงานปี  ๕๓ 

๑. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

งานประสานการประชุม

ด้านการเมือง 

- ประชุม  ส.ส. 

- ประชุม  ส.ว. 

- ประชุมรัฐสภา 

- ประชุมกรรมาธิการ 

(กมธ.) 

- ประชุมวิป (whip) 
 

 

 

 

ด้านปริมาณ 

ด าเนนิการเรื่องที่

ได้รับแจ้ง  ก่อนก าหนด 

การประชุม  ร้อยละ 

๑๐๐ 

ด้านคุณภาพ 

๑. ประสานงาน  

แจ้งหน่วยงานที่

เกี่ยวข้องได้ทันเวลา 

๒. จัดเตรียม

เอกสาร/บุคลากรที่

เกี่ยวข้อง  เพื่อสนับสนุน

ข้อมูลได้ทันเวลา 

ประสานการประชุม

ด้านการเมืองได้

ครบถ้วน  ทันเวลา 

ตุลาคม ๕๓ – 

กันยายน ๕๔ 

ดวงรัตน์ 

วิรยิา 

เชาวลิต 

สุรศักดิ์   

ชัญญากาญจน์ 

การประสานการประชุม 

ด้านการเมือง 

- ประชุม ส.ส.  ๗๐ ครั้ง 

- ประชุม ส.ว.   ๕๓ ครั้ง 

- ประชุมรัฐสภา๑๔ ครั้ง 

- ประชุมกรรมาธิการ 

                ๔๑๐ ครั้ง 

รวม         ๕๔๗ คร้ัง 

๒. 
 

 

งานตอบชีแ้จง ข้อหารือ 

กระทู้ถาม ญัตติ 

ด้านปริมาณ 

ด าเนนิการจัดท า

ค าตอบ ข้อหารอื  

กระทู้ถาม  ญัตต ิ ตามที่

ด าเนนิการจัดท า

ค าตอบ ข้อหารอื 

กระทู้ถาม  ช้ีแจงญัตติ

ได้ครบถ้วน  ทันเวลา 

ตุลาคม ๕๓ – 

กันยายน ๕๔ 

ดวงรัตน์ 

วิรยิา 

เชาวลิต 

สุรศักดิ์   

จัดท าค าตอบ 

กระทู้ถาม          ๖๔ กระทู้ 

ข้อหารอื            ๔๙ เรื่อง 



ที่ งาน/กิจกรรม เป้าหมาย ตัวชี้วัดความส าเร็จ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ ผลการด าเนินงานปี  ๕๓ 

ได้รับแจง้  ร้อยละ ๑๐๐ 

ด้านคุณภาพ 

๑. ประสาน

หนว่ยงาน/บุคลากร     

ที่เกี่ยวข้องในการจัดท า

ค าตอบข้อหารอื กระทู้

ถาม ค าชีแ้จงญัตติ  

ทันเวลา 

๒. จัดท าค าตอบ  

ข้อหารอื กระทู้ถาม    

ค าช้ีแจงญัตติ        

เสนอ รมว.ศธ.  

๓. จัดส่งค าตอบข้อ

หารอื ใหส้ภาผูแ้ทนราษฎร 

หรอืวุฒิสภา 

๔. จัดส่งค าตอบ

กระทู้ถาม เพื่อ

ด าเนนิการตามขั้นตอน 

 

ชัญญากาญจน์ 



ที่ งาน/กิจกรรม เป้าหมาย ตัวชี้วัดความส าเร็จ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ ผลการด าเนินงานปี  ๕๓ 

๓. งานประสานการเสนอ

ร่างพระราชบัญญัติ, 

กฎหมายต่างๆ, กฎบัตร 

ด้านปริมาณ 

ด าเนนิการประสาน

การเสนอร่าง

พระราชบัญญัติ, 

กฎหมายต่างๆ, 

กฎบัตร  ตามที่ได้รับแจง้  

ร้อยละ ๑๐๐ 

ด้านคุณภาพ 

๑. ประสาน

หน่วยงาน/บุคลากร   

ที่เกี่ยวข้อง  ได้ทันเวลา 

๒. จัดเตรียมเอกสาร  

ข้อมูลสนับสนุนการ

ชีแ้จงของรัฐมนตรไีด้

ครบถ้วน 

ประสานการเสนอร่าง

พระราชบัญญัติ, 

กฎหมายต่างๆ,  

กฎบัตร  ได้ครบถ้วน

ทันเวลา 

ตุลาคม ๕๓ – 

กันยายน ๕๔ 

ดวงรัตน์ 

วิรยิา 

เชาวลิต 

สุรศักดิ์   

ชัญญากาญจน์ 

เสนอร่างพระราชบัญญัติ, 

กฎบัตร  จ านวน      ๖ ฉบับ 

๔. ระบบสารสนเทศ   

กลุ่มการเมอืง 

ด้านปริมาณ 

๑.  มกีารจัดเก็บ

ข้อมูลสารสนเทศกลุ่ม

การเมอืงอย่างเป็นระบบ 

มีการรายงานการ

ด าเนนิงานประสาน

การเมอืง ราย ๖ เดือน  

และรายงานประจ าปี 

ตุลาคม ๕๓ – 

กันยายน ๕๔ 

ดวงรัตน์ 

วิรยิา 

เชาวลิต 

สุรศักดิ์   

- 



ที่ งาน/กิจกรรม เป้าหมาย ตัวชี้วัดความส าเร็จ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ ผลการด าเนินงานปี  ๕๓ 

๒. จัดท ารายงาน

การประสานงาน

การเมอืง ราย ๖ เดือน 

ด้านคุณภาพ 

มีการจัดหมวดหมู่  

ข้อมูล  สารสนเทศ  และ

สามารถน าไปอ้างอิงได้ 

ชัญญากาญจน์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๒. กลุ่มประชาสัมพันธ์ 

ที่ งาน/กิจกรรม เป้าหมาย ตัวชี้วัดความส าเร็จ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ ผลการด าเนินงานปี  ๕๓ 

๑. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

งานผลติและเผยแพร่ 

ข่าวสารนโยบาย

รัฐมนตร ีทางเว็บไซต์ 
 

 

 

 

 

ด้านปริมาณ 

จัดท าขา่วนโยบาย  

ภารกิจของรัฐมนตร ี 

ตามวาระงานและ

เผยแพร่ทางเว็บไซต์  

ร้อยละ ๑๐๐  

ด้านคุณภาพ 

น าเสนอข่าวสาร

รัฐมนตร ี ถูกต้อง  

รวดเร็ว  เป็นปัจจุบัน 

จัดท าและเผยแพร่

ข่าวสาร  นโยบาย

รัฐมนตร ี รวดเร็ว  

ถูกต้อง  เป็นปัจจุบัน 

ตุลาคม ๕๓ – 

กันยายน ๕๔ 

นงศิลนิี 

บัลลังก์ 

นวรัตน ์  

ภาณุ 

ผลติและเผยแพร่ขา่วสาร

รัฐมนตรทีางเว็บไซต์ 

จ านวน           ๔๒๙ เรื่อง 

๒. งานผลติและเผยแพร่

วารสาร  สร. สาร 

ด้านปริมาณ 

จัดท าวารสาร  สร.  

สาร  รายเดือน  จ านวน

พิมพ์เดอืนละ  ๒,๐๐๐  

ฉบับ 

ด้านคุณภาพ 

มีการเผยแพร่

วารสาร  สร. สาร  

จัดท าวารสาร  สร.  

สาร  รายเดือน  

เผยแพร่สว่นราชการ

และหนว่ยงานอย่าง

ทั่วถึง 

ตุลาคม ๕๓ – 

กันยายน ๕๔ 

นงศิลนิี 

บัลลังก์ 

นวรัตน ์  

ภาณุ 

ผลติวารสาร สร. สาร 

จ านวน             ๑๒ ฉบบั 



ที่ งาน/กิจกรรม เป้าหมาย ตัวชี้วัดความส าเร็จ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ ผลการด าเนินงานปี  ๕๓ 

อย่างทั่วถึง  ครอบคลุม 

(องค์กรหลัก , 

หนว่ยงานในก ากับ,  

สพม., สพป.) 

๓. งานประสานการแถลง

ข่าวประจ าสัปดาห์/ตาม

ภารกิจของรัฐมนตรี 

ด้านปริมาณ 

ประสานสื่อมวลชน

ในการแถลงข่าวของ

รัฐมนตร ี รอ้ยละ ๑๐๐ 

ด้านคุณภาพ 

สื่อมวลชนน าเสนอ

ข่าวสารรัฐมนตรีอย่าง

ต่อเนื่อง 

สื่อมวลชนน าเสนอ

ข่าว  ศธ. , รัฐมนตร ี 

ต่อเนื่อง  เป็นปัจจุบัน 

ตุลาคม ๕๓ – 

กันยายน ๕๔ 

นงศิลนิี 

บัลลังก์ 

นวรัตน ์  

ภาณุ 

ประสานสื่อมวลชนในการ

แถลงข่าว จ านวน ๒๒๔ ครั้ง 

๔. งานวิเทศสัมพันธ์ ด้านปริมาณ 

สรุป  วิเคราะห ์ 

กลั่นกรอง  แปลเอกสาร  

งานด้านต่างประเทศ  

เพื่อเสนอรัฐมนตรี   

ร้อยละ  ๑๐๐ 

 

ด าเนนิการเรื่อง

ต่างประเทศ  เพื่อมี

บัญชาสั่งการได้

ครบถ้วน  ทันเวลา 

ตุลาคม ๕๓ – 

กันยายน ๕๔ 

นงศิลนิี 

นวรัตน ์  
 

วิเคราะห์  กลั่นกรอง         

งานวิเทศสัมพันธ์   

จ านวน              ๑๖๖ เรื่อง 



ที่ งาน/กิจกรรม เป้าหมาย ตัวชี้วัดความส าเร็จ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ ผลการด าเนินงานปี  ๕๓ 

ด้านคุณภาพ 

สรุปกลั่นกรอง  

ตรวจสอบความถูกต้อง  

งานด้านต่างประเทศ  

ถูกต้อง ทันเวลา 

๕. ระบบสารสนเทศ  กลุ่ม

ประชาสัมพันธ์ 

ด้านปริมาณ 

๑. มีระบบข้อมูล

สารสนเทศ  กลุ่ม

ประชาสัมพันธ์ ๑ ระบบ 

๒. จัดท ารายงาน

เรื่องประชาสัมพันธ์เสนอ

ผูบ้ริหาร  ราย  ๖  เดือน 

ด้านคุณภาพ 

มีการจัดหมวดหมู่  

ข้อมูล  สารสนเทศ  และ

สามารถน าไปใช้อ้างองิ

ได้ 

มีการรายงานผลการ

ด าเนนิงานด้านการ

ประชาสัมพันธ์  ราย  

๖  เดือน  และรายงาน

ประจ าปี 

ตุลาคม ๕๓ – 

กันยายน ๕๔ 

นงศิลนิี 

บัลลังก์ 

นวรัตน ์  

ภาณุ 

- 

 

 



๓. กลุ่มรับเรื่องร้องทุกข์ 

ที่ งาน/กิจกรรม เป้าหมาย ตัวชี้วัดความส าเร็จ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ ผลการด าเนินงานปี  ๕๓ 

๑. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

งานรับเรื่องรอ้งทุกข์  

ร้องเรียนทั่วไป  
 

 

 

 

 

ด้านปริมาณ 

ด าเนนิงานเรื่องรอ้ง

ทุกข์  ร้องเรียนทั่วไป  

โดยการสรุป  วิเคราะห์  

เสนอความเห็น  ให้ผูม้ี

อ านาจสั่งการ  ได้

ครบถ้วน  ร้อยละ ๑๐๐  

ด้านคุณภาพ 

สรุปเสนอความเห็น  

เสนอผูม้ีอ านาจสั่งการ

ได้ถูกต้อง  ภายใน  ๒  

วันท าการ 

ด าเนนิการรับเรื่องราว

ร้องทุกข์ รอ้งเรียน  

ขอความอนุเคราะห ์ 

เสนอความเห็น ได้

ครบถ้วน ภายในเวลา

ที่ก าหนด 

ตุลาคม ๕๓ – 

กันยายน ๕๔ 

ศริิรัตน์ 

ทัศน ี

นเรนทร   

จรยิา 

     รับเรื่องราวร้องทุกข์ 

ร้องเรียน ขอความ

อนุเคราะห์  

จ านวน         ๑,๙๑๓ เรื่อง 

๒. งานรับเรื่องที่เกี่ยวข้อง

กับการรอ้งทุกข์  

ร้องเรียน  ได้แก่  

รายงาน  ความรับผดิ

ทางละเมิด  ข้าราชการ

ต้องหาคดี   

ด้านปริมาณ 

ด าเนนิงานรับเรื่องที่

เกี่ยวข้องกับการรอ้ง

ทุกข์ รอ้งเรียน โดยสรุป  

วิเคราะห์  เสนอ

ความเห็นผูม้ีอ านาจ

ด าเนนิการรับเรื่องที่

เกี่ยวข้องกับการ   

ร้องทุกข์ร้องเรียน    

ได้ครบถ้วน  ภายใน

เวลาที่ก าหนด 

 

 

ตุลาคม ๕๓ – 

กันยายน ๕๔ 

ศริิรัตน์ 

ทัศน ี

นเรนทร   

จรยิา 

     รับเรื่องที่เกี่ยวข้องกับ

การรอ้งทุกข์ ร้องเรียน 

     จ านวน       ๙๘๘ เรื่อง 

 



ที่ งาน/กิจกรรม เป้าหมาย ตัวชี้วัดความส าเร็จ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ ผลการด าเนินงานปี  ๕๓ 

การด าเนินงานตาม

ขั้นตอนของศาล 

วินจิฉัย  สั่งการ  ได้

ครบถ้วน  ร้อยละ ๑๐๐   

ด้านคุณภาพ 

สรุป  วิเคราะห ์ 

เสนอความเห็น  เพื่อผูม้ี

อ านาจวินิจฉัย  สั่งการ

ได้ถูกต้อง  ทันเวลา 

๓. งานติดตามเรื่องรอ้งทุกข์  

ร้องเรียน 

ด้านปริมาณ 

มีการติดตามผลการ

ด าเนนิงานเรื่องรอ้งทุกข์  

ร้องเรียน  จากองค์กร

หลัก/หนว่ยงานที่

เกี่ยวข้องรายเดือน โดย

ก าหนดเรื่องที่ติดตาม

เป็นรายไตรมาส 

ด้านคุณภาพ 

เรื่องร้องทุกข์ 

ร้องเรียน ได้รับการ

เร่งรัดใหอ้งค์กรหลัก 

มีการตดิตามเรื่องรอ้ง

ทุกข์  ร้องเรียนราย

เดือน 

ตุลาคม ๕๓ – 

กันยายน ๕๔ 

ศริิรัตน์ 

ทัศน ี

นเรนทร   

จรยิา 

- 



ที่ งาน/กิจกรรม เป้าหมาย ตัวชี้วัดความส าเร็จ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ ผลการด าเนินงานปี  ๕๓ 

หนว่ยงานได้แก้ไขปัญหา 

๔. ระบบรับเรื่องราวร้อง

ทุกข์บนเว็บไซต์ 

(www.moe-news.net) 

ด้านปริมาณ 

ด าเนนิการรับ

เรื่องราวร้องทุกข์

ร้องเรียน เสนอ

ความเห็น ที่เสนอผ่าน

เว็บไซต์ เพื่อเสนอ

ความเห็นให้ผูม้ีอ านาจ

สั่งการ จ านวนรอ้ยละ  

๑๐๐ 

ด้านคุณภาพ 

วิเคราะห์ กลั่นกรอง  

เรื่องที่มขี้อมูลสมบูรณ์  

ตรวจสอบได้ เสนอผูม้ี

อ านาจสั่งการ ได้ถูกต้อง

ภายใน  ๒  วันท าการ 

 

 

 

 

ด าเนนิการรับเรื่องราว

ร้องทุกข์ รอ้งเรียน ขอ

ความอนุเคราะห ์

เสนอความเห็นได้

ครบถ้วนภายในเวลาที่

ก าหนด 

ตุลาคม ๕๓ – 

กันยายน ๕๔ 

ศริิรัตน์ 

ทัศน ี

นเรนทร   

จรยิา 

     มีระบบรับเรื่องราวร้อง

ทุกข์บนเว็บไซด์  ๑ ระบบ 

www.moe-news.net   มี

เรื่องร้องเรียนผา่นระบบ 

จ านวน        ๒,๔๗๗ เรื่อง 

 



ที่ งาน/กิจกรรม เป้าหมาย ตัวชี้วัดความส าเร็จ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ ผลการด าเนินงานปี  ๕๓ 

๕. ระบบสารสนเทศ  กลุ่ม

รับเรื่องราวร้องทุกข์ 

ด้านปริมาณ 

๑. มีระบบข้อมูล

สารสนเทศ กลุ่มรับ

เรื่องราวร้องทุกข์ ๑ระบบ 

๒. จัดท ารายงาน

เรื่องร้องทุกข์  รอ้งเรียน  

เสนอผูบ้ริหารรายเดือน 

ด้านคุณภาพ 

มีการจัดหมวดหมู่  

ข้อมูลสารสนเทศและ

สามารถน าไปอ้างอิงได้ 

มีการรายงานการ

ด าเนนิงานรอ้งทุกข์

ร้องเรียนรายเดือน  

และรายงานประจ าปี 

ตุลาคม ๕๓ – 

กันยายน ๕๔ 

ศริิรัตน์ 

ทัศน ี

นเรนทร   

จรยิา 

     มีรายงานการด าเนินงาน

ร้องทุกข์ รายเดือน และ

รายงานประจ าปี 

 

 

 

 

 

 

 

 



ตัวชี้วัดความส าเร็จกลุ่มงานประสานการเมือง จ าแนกตามกลยุทธ์ 

๑. การจัดท าแผนปฏิบัติราชการกลุ่มงานประสานการเมือง  ประจ าปีงบประมาณ  ๒๕๕๔ 

งาน/กิจกรรม เป้าหมาย ตัวชี้วัดความส าเร็จ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ ผลการด าเนินงานปี  ๕๓ 

แผนปฏิบัติราชการ  กลุ่มงาน

ประสานการเมอืง  

ปีงบประมาณ  ๒๕๕๔ 

 

 

 

 

 

ด้านปริมาณ 

มีการจัดท า

แผนปฏิบัติราชการ  

กลุ่มงานประสาน

การเมอืง  ปีงบประมาณ  

๒๕๕๔ 

ด้านคุณภาพ 

บุคลากรกลุ่มงาน

ประสานการเมอืง

ด าเนนิงานตาม

แผนปฏิบัติราชการและ

มีตัวชี้วัดผลส าเร็จของ

งาน 

แผนปฏิบัติ

ราชการ  กลุ่มงาน

ประสานการเมอืง  

ปีงบประมาณ  

๒๕๕๔ จ านวน ๑ เล่ม 

 

ตุลาคม ๕๓ – 

กันยายน ๕๔ 

บุคลากรกลุ่ม

งานประสาน

การเมอืง 

มีแผนปฏิบัติราชการ   

กลุ่มงานประสานการเมอืง  

ปีงบประมาณ  ๒๕๕๓ 

และรายงานผลการปฏิบัติ

ราชการ ปีงบประมาณ 

๒๕๕๓ 

           

 

 

 



๒. โครงการเสรมิศักยภาพและพัฒนาเครอืข่ายงานการเมือง 

งาน/กิจกรรม เป้าหมาย ตัวชี้วัดความส าเร็จ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ ผลการด าเนินงานปี  ๕๓ 

โครงการเสริมศักยภาพ

และพัฒนาเครือข่ายงาน

การเมอืง 

กิจกรรมที่ ๑  

ประชุมสัมมนาวิชาการและ

ศกึษาดูงาน 

กิจกรรมที่ ๒  สื่อมวลชน

สัมพันธ์ 

กิจกรรมที่ ๓  การเพิ่มพูน

ศักยภาพบุคลากรงานการเมอืง 

กิจกรรมที่ ๔  ประชุม

ปฏิบัติการประเมินและสรุปผล

โครงการ 

 

 

 

 

 

 

ด้านปริมาณ 

มีการจัดกิจกรรม  

ตามโครงการฯ 

ด้านคุณภาพ 

บุคลากรกลุ่มงาน

ประสานการเมอืงได้รับ

การพัฒนาศักยภาพ

อย่างตอ่เนื่อง 

     มีการจัดกิจกรรม

ตามโครงการฯ และมี

รายงานผลการด าเนิน

โครงการ 

ตุลาคม ๕๓ – 

กันยายน ๕๔ 

บุคลากรกลุ่ม

งานประสาน

การเมอืง 

๑. มีการจัดกิจกรรม

ครบถ้วน  ๕  กิจกรรม 

๒. ระดับความพึงพอใจ

ของผู้เข้าร่วมกิจกรรมที่ ๑  

อยู่ในระดับ  ๔.๒๔-๔.๔๙ 

๓. ประสานสื่อมวลชน

ในการแถลงข่าวรัฐมนตรี

ร้อยละ ๑๐๐  จ านวน  

๒๒๔  ครั้ง 

๔. บุคลากรกลุ่มงาน

ประสานการเมอืง  ได้รับ

การเพิ่มพูนความรู ้ 

ประสบการณ ์เฉลี่ย คนละ 

๘.๔  รายการ 

๕. มีเอกสารรายงานผล

การด าเนินงาน  เผยแพร่

ข่าวรัฐมนตรี  รวมเล่มราย

เดือน 



งาน/กิจกรรม เป้าหมาย ตัวชี้วัดความส าเร็จ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ ผลการด าเนินงานปี  ๕๓ 

๖. จัดท าผลการ

ด าเนนิงาน  ๓  รายการ  

ได้แก่ 

๑.) ท าเนียบ

เครือขา่ยประสานงาน

การเมอืง  ๑  เล่ม 

๒.) สรุปรายงาน

โครงการเสริมศักยภาพและ

พัฒนาเครอืข่ายงาน

การเมอืง 

๓.) รายงานผลการ

ปฏิบัติราชการ กลุ่มงาน

ประสานการเมอืง  ประจ าปี

งบประมาณ  ๒๕๕๓ 

     
 



คณะผู้จัดท า 

แผนปฏิบัตริาชการประจ าปี ๒๕๕๔  

กลุ่มงานประสานการเมือง ส านักงานรัฐมนตร ีกระทรวงศึกษาธิการ 

 

วางแผน และด าเนินการ 

นางสาวนงศลิิน ี  โมสิกะ    นักวิเคราะห์นโยบายและแผนเชี่ยวชาญ 

นางดวงรัตน์   นิรัตติวงศกรณ์ นักวิเคราะหน์โยบายและแผนช านาญการพิเศษ 

นางสาววิริยา  ไชยคุปต์ นักวิเคราะหน์โยบายและแผนช านาญการพิเศษ 

นางสาวศิริรัตน์   ทิวะศริ ิ นักวิเคราะหน์โยบายและแผนช านาญการพิเศษ 

เสนอข้อมูล และร่วมวางแผนด าเนินการ 

นายสุรศักดิ์    สุวรรณไฉไล นักจัดการงานทั่วไปช านาญการ 

นายบัลลังก์   โรหิตเสถียร  นักจัดการงานทั่วไปช านาญการ 

นางสาวชัญญากาญจน์  โคตรพัฒน์ นักวิชาการศกึษาช านาญการ 

นางทัศนี   นิมิตสมานจติต ์ นักจัดการงานทั่วไปช านาญการ 

นายนเรนทร   แก้วโท นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ 

นายภาณุ   วงษ์ถาวรเรือง ครู คศ.๑ 

นางสาวนวรัตน์   รามสูต  นักวิเทศสัมพันธ์ปฏิบัติการ 

นายเชาวลิต  รัมพณีนลิ นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ 

นางสาวจรยิา    จรัสเพิ่มสุข พนักงานวิเคราะหจ์ัดเก็บเอกสาร 

พิมพ/์จัดรูปเล่ม 

นางทัศนี   นิมิตสมานจติต ์ นักจัดการงานทั่วไปช านาญการ 

นางสาวจรยิา    จรัสเพิ่มสุข พนักงานวิเคราะหจ์ัดเก็บเอกสาร 
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