
 

 

รายงานผลการปฏิบตัิราชการ 

ตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ  

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗  

รอบ ๑๒ เดอืน 

 

 

ส านักงานรัฐมนตรี  กระทรวงศึกษาธิการ 

 



รายงานผลการประเมินผลการปฏบิัติราชการตามค ารับรองการปฏิบตัิราชการระดับส านัก ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ 
ส านักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ 

 

 

 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด)             รอบ  ๙ เดือน 
                                                                                                       รอบ ๑๒ เดือน 
ชื่อตัวชี้วัด  :  ตัวชี้วัดที่ ๑.๑ ระดับความส าเร็จในการติดตามการด าเนินงานตามนโยบายของรัฐมนตรี 
ผู้ก ากับดูแลตัวช้ีวัด  :   
                   ๑. หวัหน้าส านักงานรัฐมนตรี 
                    ๒. นางสาวนงศิลินี  โมสิกะ   
 

ผู้จัดเก็บข้อมูล  :    
                 ๑. นายก าพล  พลาอุไรกุล   
                  ๒. นายบัลลังก ์ โรหิตเสถียร   
                  ๓. นางอาศิรา  สุสันห กนก 
                  ๔. นางสาวอิสรีย์  ฤทธิ์นิ่ม  
                  ๕. นางสาววันจันทร์  จงโวหาร   

โทรศัพท์  :  ๐ ๒๒๘๐ ๐๓๐๙ โทรศัพท์  :  ๐ ๒๒๘๐ ๐๓๐๙ 
ค าอธิบาย  :  

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ หมวด ๙ คณะรัฐมนตรี มาตรา ๑๗๖ 
คณะรัฐมนตรีที่จะเข้าบริหารราชการแผ่นดินจะต้องแถลงนโยบายต่อรัฐสภา เมื่อแถลงนโยบายต่อรัฐสภาแล้ว
ต้องจัดท าแผนบริหารราชการแผ่นดิน เพ่ือก าหนดแนวทางการปฏิบัติราชการแต่ละปี การบริหารราชการ 
รัฐมนตรีผู้เข้ารับต าแหน่งก็จะมีนโยบายทิศทางการด าเนินงานของกระทรวงมอบให้กับหน่วยงานน าไปปฏิบัติ 

การติดตามการด าเนินงานตามนโยบายของรัฐมนตรี เพื่อให้มีข้อมูลรายงานผลการด าเนินงาน 
ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ว่ามีผลการด าเนินงานตามนโยบายอย่างไร มีปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะอย่างไร 
เพ่ือให้ผู้บริหารได้รับทราบ สามารถก าหนดแนวทางการปฏิบัติเชิงนโยบายให้สอดคล้องกับสภาพการณ์ 

ส านักงานรัฐมนตรี  จึ งเห็นสมควรติดตามการด าเนินงานนโยบายรัฐมนตรีว่ าการ
กระทรวงศึกษาธิการ ที่ได้ให้นโยบายแนวทางการจัดการศึกษาแก่องค์กรหลักและองค์กรในก ากับ  
  ความส า เร ็จ ในการติดตามการด าเนินงานตามนโยบายของรัฐมนตรี พิจารณาจาก
ความสามารถติดตามรายงานการด าเนินงานตามนโยบายรัฐมนตรี ได้ครบถ้วนตามเกณฑ์ท่ีก าหนด 
ข้อมูลผลการด าเนินงาน  : 

ระดับคะแนน การด าเนินงานในแต่ละขั้นตอน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ 
๑ วิเคราะห์ก าหนดกรอบในการรายงาน (ประเด็น/เรื่องต่างๆตามนโยบายที่ต้องรายงาน) 
๒ ติดตามการด าเนินงานตามนโยบายของรัฐมนตรีได้ร้อยละ ๘๐ 
๓ ติดตามการด าเนินงานตามนโยบายของรัฐมนตรีได้ร้อยละ ๙๐ 
๔ ติดตามการด าเนินงานตามนโยบายของรัฐมนตรีได้ร้อยละ ๑๐๐ 
๕ รายงานผลการติดตามการด าเนินงานตามนโยบายรัฐมนตรี พร้อมสรุปวิเคราะห์และ

จัดท าข้อเสนอแนะเชิงนโยบายเสนอรัฐมนตรีภายใน ๑๕ วันท าการ หลังสิ้นปีงบประมาณ  

เกณฑ์การให้คะแนน  :  
ระดับ ๑ ระดับ ๒ ระดับ ๓ ระดับ ๔ ระดับ ๕ 

๑ ๒ ๓ ๔ ๕  



รายงานผลการประเมินผลการปฏบิัติราชการตามค ารับรองการปฏิบตัิราชการระดับส านัก ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ 
ส านักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ 

 

 

 

การค านวณคะแนนจากผลการด าเนินงาน  : 
ตัวช้ีวัด/ข้อมูลพื้นฐาน 

ประกอบตัวชี้วัด 
น้ าหนัก 
(ร้อยละ) 

ผลการ 
ด าเนินงาน 

ค่าคะแนนที่ได้ 
ค่าคะแนน 
ถ่วงน้ าหนัก 

ระดับความส าเร็จในการติดตามการ
ด าเนินงานตามนโยบายของรัฐมนตรี 

๑๐ ๕ ๕.๐๐๐๐ ๐.๕๐๐๐ 

 

ค าชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ด าเนินการ 
ส านักงานรัฐมนตรี ได้ด าเนินการ ดังนี้ 

๑. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (นายจาตุรนต์  ฉายแสง) ได้มอบนโยบายการบริหาร  
จัดการศึกษาให้กับองค์กรหลักและองค์กรในก ากับ ๘ ประการ 

๒. ประชุมคณะท างานติดตามการด าเนินงานตามนโยบายรัฐมนตรี  มีมติน านโยบายรัฐมนตรีฯ   
(นายจาตุรนต์  ฉายแสง) ทั้ง ๘ นโยบาย มาก าหนดกรอบการด าเนินงาน นโยบายละ ๑ เรื่อง 

๓. คณะท างานวิเคราะห์ก าหนดกรอบในการรายงาน (ประเด็น /เรื่องต่างๆตามนโยบายที่ต้องรายงาน) 
๔. ส านักงานรัฐมนตรี ได้มีหนังสือเรื่อง ขอความอนุเคราะห์รายงานผลการด าเนินงานตามนโยบาย

รัฐมนตรี ครั้งที่ ๑ ให้รายงาน ณ ๓๐ มิถุนายน และครั้งที่ ๒ ให้รายงานต่อ สิ้นสุด ณ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๗  
๕. คณะท างานฯ รวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ สรุป จัดท ารายงานการติดตามฯ 
๖. น าเรียนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เพ่ือโปรดทราบรายงานฯ 

ปัจจัยสนับสนุนต่อการด าเนินงาน  : 
๑. การประชุมองค์กรหลักเป็นช่องทางการติดตามงานตามนโยบาย 
๒. องค์กรหลักจัดท าเอกสารรายงานผลการด าเนินงานต่อรัฐมนตรีเป็นระยะ 
๓. นโยบายรัฐมนตรีมีการเรียบเรียงไว้ก่อนแล้ว จึงสะดวกในการพิจารณาก าหนดกรอบการติดตามงาน 

อุปสรรคต่อการด าเนินงาน  :  
๑. การเปลี่ยนแปลงรัฐบาล ได้มีการก าหนดนโยบายใหม่ๆ ท าให้องค์กรหลักต้องพิจารณาเปลี่ยนแปลง

การด าเนินงานตามสถานการณ์ การด าเนินงานตามนโยบายรัฐมนตรีหยุดชะงัก 
๒. คณะผู้บริหารราชการแผ่นดินมาใหม่ มีการก าหนดนโยบายใหม่ ส่วนราชการต้องริเริ่มงานใหม่ๆ   

มีงานต้องท าเพ่ิมขึ้นจากเดิม ท าให้งานตามนโยบายเดิมที่ต้องท าอย่างต่อเนื่อง  ลดบทบาทความส าคัญลง 

ข้อเสนอแนะส าหรับการด าเนินงานในปีต่อไป  : 
- 
 

หลักฐานอ้างอิง  : 
๑. รายงานการด าเนินการตามค ารับรอง ความส าเร็จในการติดตามการด าเนินงานตามนโยบาย

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ 
๒. บันทึกข้อความส านักงานรัฐมนตรี ที่ ศธ ๐๑๐๐/๒๑๓๗ ลงวันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๕๗ เรื่อง รายงาน

ผลการด าเนินงานตามนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 
 

 



รายงานผลการประเมินผลการปฏบิัติราชการตามค ารับรองการปฏิบตัิราชการระดับส านัก ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ 
ส านักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ 

 

 

 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด)             รอบ  ๙ เดือน 
                                                                                                       รอบ ๑๒ เดือน 
ชื่อตัวชี้วัด  :  ตัวชี้วัดที่ ๑.๒  ระดับความส าเร็จของการจัดการเรื่องร้องทุกข์ ร้องเรียน หรือขอความ

ช่วยเหลือต่อรัฐมนตรี 
ผู้ก ากับดูแลตัวช้ีวัด  :   
                       ๑. หัวหนา้ส านักงานรัฐมนตรี  
     ๒. นางสาวนงศิลินี  โมสิกะ   
 

ผู้จัดเก็บข้อมูล  :    
                   ๑. นางสาวศริิรัตน์  ทิวะศิริ   
                    ๒. นางทัศนี  นิมิตสมานจิตต์  
                    ๓. ว่าที่ร้อยตรี นรินทร์  ก้อนแก้ว  
                    ๔. นางสมบัติ  ศิริมาตย์  

โทรศัพท์  :  ๐ ๒๒๘๐ ๐๓๐๙ โทรศัพท์  :  0 2628 6364 
ค าอธิบาย  :  
 

กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการส านักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 ก าหนด
อ านาจหน้าที่ในการด าเนินการรับเรื่องร้องทุกข์ ร้องเรียน ไว้ใน (5) ด าเนินการพิจารณาเรื่องร้องทุกข์ ร้องเรียน 
หรือร้องขอความช่วยเหลือต่อรัฐมนตรี 

 กลุ่มงานรับเรื่องราวร้องทุกข์ได้ก าหนดกระบวนงานเพ่ือเป็นกรอบแนวทางในการจัดการ 
และรายงานเรื่องร้องทุกข์ ร้องเรียน หรือร้องขอความช่วยเหลือไว้ ดังนี้ 

(1) รับเรื่องร้องทุกข์ ร้องเรียน หรือร้องขอความช่วยเหลือ ที่มีการลงทะเบียนรับจากงาน
สารบรรณ ส านักงานรัฐมนตรี 

(2) จัดท าบันทึกสรุปเรื่อง พร้อมเสนอข้อพิจารณา และข้อเสนอ เพ่ือการวินิจฉัยสั่งการ 
ของผู้มีอ านาจ (ภายใน 2 วันท าการ) เสนอผู้บังคับบัญชาตามล าดับชั้น 

(3) ด าเนินการตามค าสั่งการของผู้มีอ านาจ ส่งหน่วยงาน/บุคคลที่เกี่ยวข้อง (ภายใน 2 วัน
ท าการ) จัดเก็บส าเนาเรื่องในระบบบริหารจัดการเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ 

(4) แจ้งผลการพิจารณาเบื้องต้นให้ผู้ร้องทราบ ภายใน ๗ วัน 
(5) รายงานความก้าวหน้าการติดตามเรื่องร้องทุกข์ร้องเรียนหรือร้องขอความช่วยเหลือ  

ต่อรัฐมนตรีรายเดือน 
(6) รายงานผลการด าเนินงานเรื่องร้องทุกข์ ร้องเรียน หรือร้องขอความช่วยเหลือ  

ต่อรัฐมนตรีภายใน 30 กันยายน 2557 
  ระดับความส าเร็จในการจัดการเรื่องร้องทุกข์ ร้องเรียน หรือขอความช่วยเหลือต่อรัฐมนตรี
พิจารณาจากการด าเนินงานตามกระบวนงานรับเรื่องร้องทุกข์ ร้องเรียน หรือร้องขอความช่วยเหลือต่อรัฐมนตรี 
ซึ่งได้ก าหนดไว้แล้ว 
 
 

 

 
 
 
 



รายงานผลการประเมินผลการปฏบิัติราชการตามค ารับรองการปฏิบตัิราชการระดับส านัก ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ 
ส านักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ 

 

 

 

ข้อมูลผลการด าเนินงาน  : 
ระดับคะแนน การด าเนินงานในแต่ละขั้นตอน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ 

๑ 
ก าหนดกรอบแนวทางในการจัดการและรายงานเรื่องร้องทุกข์ ร้องเรียนหรือร้องขอ
ความช่วยเหลือ 

๒ สรุปวิเคราะห์เรื่องร้องทุกข์ ร้องเรียน หรือร้องขอความช่วยเหลือ  ภายใน ๒ วันท าการ 
๓ รายงานความก้าวหน้าการติดตามเรื่องร้องทุกข์ ร้องเรียนหรือร้องขอความช่วยเหลือ  

ให้รัฐมนตรีทราบ ภายใน ๗ วันท าการของแต่ละเดือน 
๔ รายงานความก้าวหน้าการติดตามเรื่องร้องทุกข์ ร้องเรียนหรือร้องขอความช่วยเหลือ  

ให้รัฐมนตรีทราบ ภายใน ๕ วันท าการของแต่ละเดือน 
๕ รายงานผลการด าเนินงานจัดการข้อร้องทุกข์ ร้องเรียน หรือร้องขอความช่วยเหลือ  

เสนอรัฐมนตรี ภายใน ๓๐ กันยายน ๒๕๕๗ 
 

หมายเหตุ การก าหนดความส าเร็จในขั้นตอนที่ ๒ เป็นการก าหนดตามเงื่อนไขเอกสารที่ครบถ้วน สมบูรณ์ 
จึงยกเว้นกรณีเรื่องร้องเรียนบางเรื่องที่ต้องขอข้อมูลเพิ่มเติมจากผู้ร้อง หรือเป็นกรณีเรื่องที่ไม่ได้
ด าเนินการตามขั้นตอนปกติ เช่น กรณีผู้ร้องยื่นเรื่องถึงผู้มีอ านาจฝ่ายการเมืองโดยตรง เป็นต้น 

เกณฑ์การให้คะแนน  :  
ระดับ ๑ ระดับ ๒ ระดับ ๓ ระดับ ๔ ระดับ ๕ 

๑ ๒ ๓ ๔ ๕  

การค านวณคะแนนจากผลการด าเนินงาน  : 
ตัวช้ีวัด/ข้อมูลพื้นฐาน 

ประกอบตัวชี้วัด 
น้ าหนัก 
(ร้อยละ) 

ผลการ 
ด าเนินงาน 

ค่าคะแนนที่
ได้ 

ค่าคะแนน 
ถ่วงน้ าหนัก 

ระดับความส าเร็จของการจัดการเรื่องร้องทุกข์ 
ร้องเรียน หรือขอความช่วยเหลือต่อรัฐมนตรี 

๑๐ ๕ ๕.๐๐๐๐ ๐.๕๐๐๐ 

 
ค าชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ด าเนินการ 

1. กลุ่มงานรับเรื่องราวร้องทุกข์ได้จัดท ากรอบแนวทางการจัดการและรายงานเรื่องร้องทุกข์ 
ร้องเรียน หรือร้องขอความช่วยเหลือโดยปรับปรุง พัฒนา จากคู่มือการด าเนินงานรับเรื่องราวร้องทุกข์  
ในปีงบประมาณ 2556 และจัดท าคู่มือการจัดการเรื่องร้องทุกข์ ร้องเรียน หรือร้องขอความช่วยเหลือ 
ต่อรัฐมนตรี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 

2. จัดท าแบบสรุปการด าเนินงานตามตัวชี้วัด ขั้นตอนที่ 2 สรุปวิเคราะห์เรื่องร้องทุกข์ ร้องเรียน  
หรือร้องขอความช่วยเหลือภายใน 2 วันท าการ (มีนาคม 2557 – กันยายน 2557) ผลการด าเนินงาน 
ผ่านตามเกณฑ์ที่ก าหนดทุกเรื่อง 

 
 
 
 



รายงานผลการประเมินผลการปฏบิัติราชการตามค ารับรองการปฏิบตัิราชการระดับส านัก ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ 
ส านักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ 

 

 

 

3. จัดท ารายงานความก้าวหน้าการติดตามเรื่องร้องทุกข์ ร้องเรียน หรือร้องขอความช่วยเหลือ  
เสนอรัฐมนตรีรายเดือน (มีนาคม 2557 – กันยายน 2557) ผลการด าเนินงาน ดังนี้ 

เดือน มีนาคม 2557        รายงานวันที่   2   เมษายน  2557             ภายใน   2   วันท าการ 
เดือน เมษายน 2557       รายงานวันที่   2   พฤษภาคม  2557          ภายใน   2   วันท าการ 
เดือน พฤษภาคม 2557    รายงานวันที่   4   มิถุนายน  2557            ภายใน   4   วันท าการ 
เดือน มิถุนายน 2557      รายงานวันที่   1   กรกฎาคม  2557           ภายใน   1   วันท าการ 
เดือน กรกฎาคม 2557     รายงานวันที่   4   สิงหาคม  2557            ภายใน   4   วันท าการ 
เดือน สิงหาคม 2557      รายงานวันที่   2   กันยายน  2557            ภายใน   2   วันท าการ 
เดือน กันยายน 2557      รายงานวันที่   3   ตุลาคม  2557             ภายใน   3   วันท าการ 
4. รายงานผลการด าเนินการเรื่องร้องทุกข์ ร้องเรียน หรือร้องขอความช่วยเหลือเสนอรัฐมนตรี 

ภายในวันที่ 30 กันยายน 2557 
ปัจจัยสนับสนุนต่อการด าเนินงาน  : 

1. เนื่องจากอยู่ใกล้ผู้บังคับบัญชาระดับสูง ท าให้สามารถประสานงาน และด าเนินงานเกี่ยวกับเรื่อง
ร้องทุกข์ ร้องเรียน และประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้สะดวก รวดเร็วขึ้น 

2. คณะท างานของข้าราชการการเมือง ให้ความร่วมมือ และช่วยประสานงานผู้บังคับบัญชาระดับสูง  
ท าให้การพิจารณาสั่งการได้รวดเร็ว ทันเวลา  

3. ผู้บังคับบัญชาเห็นความส าคัญในการด าเนินงานเกี่ยวกับเรื่องร้องทุกข์ ร้องเรียน และเจ้าหน้าที่  
ให้ความร่วมมือ และท างานร่วมกัน 

4. หน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ความร่วมมือในการประสานงาน การด าเนินงานเรื่องร้องทุกข์ ร้องเรียน 
การให้ข้อมูลความก้าวหน้าในการแก้ไขปัญหา 
อุปสรรคต่อการด าเนินงาน  :  

1. สถานที่ภายในส านักงานรัฐมนตรีไม่เอ้ืออ านวยต่อการรับเรื่องร้องทุกข์ ร้องเรียน ในกรณีที่ผู้ร้อง
เดินทางมายื่นหนังสือด้วยตนเอง ซึ่งในบางครั้งผู้ร้องเรียนไม่พอใจ เนื่องจากมีเสียงดังรบกวน และไม่เป็น
สัดส่วนเฉพาะ 

2. ส านักงานรัฐมนตรี ไม่มีอัตราเจ้าหน้าที่ที่เป็นนักกฎหมาย ท าให้ต้องประสานส านักนิติการ สป. 
3. การประสานงานระหว่างหน่วยงาน บางครั้งไม่ได้รับการตอบสนองในระยะเวลาอันควร ท าให้การ

ด าเนินงานในบางครั้งล่าช้า ไม่สามารถตอบสนองผู้บังคับบัญชาได้เท่าที่ควร 
๔. ระบบฐานข้อมูลการรับเรื่องราวร้องทุกข์ไม่สามารถด าเนินการแบบ Real-time ได้ ส่งผลให้การ

ปฏิบัติงานขาดประสิทธิภาพเท่าท่ีควร  
ข้อเสนอแนะส าหรับการด าเนินงานในปีต่อไป  : 

1. ควรสร้างเครือข่าย ความสัมพันธ์กับหน่วยงานที่ต้องประสานงานกันบ่อยครั้งในการประสาน 
ติดตาม ในเรื่องที่เก่ียวข้องกับการร้องเรียน ร้องทุกข์ การอุทธรณ์ 

2. บุคลากรควรได้รับการพัฒนาด้านกฎหมายที่เก่ียวข้อง และสิทธิประโยชน์ของผู้ร้อง เพ่ือประโยชน์
ในการด าเนินงาน แก้ไขปัญหาเบื้องต้น 

3. ควรมีการจัดท าระบบฐานข้อมูลที่เป็นแบบฐานข้อมูลเดียว เพื่อความสะดวก รวดเร็วในการสืบค้น 
การติดตาม ตลอดจนการจัดท ารายงานผลการด าเนินงาน 

 
 



รายงานผลการประเมินผลการปฏบิัติราชการตามค ารับรองการปฏิบตัิราชการระดับส านัก ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ 
ส านักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ 

 

 

 

หลักฐานอ้างอิง  : 
1. บันทึกข้อความ ส านักงานรัฐมนตรี ที่ ศธ 0100/- ลว.9 เมษายน 2557 เรื่อง กรอบแนวทาง 

ในการจัดการและรายงานเรื่องร้องทุกข์ ร้องเรียน หรือร้องขอความช่วยเหลือต่อรัฐมนตรี 
2. คู่มือการจัดการเรื่องร้องทุกข์ ร้องเรียน หรือขอความช่วยเหลือต่อรัฐมนตรี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 
3. แบบสรุปการด าเนินงานตามตัวชี้วัด ขั้นตอนที่ 2 สรุปวิเคราะห์เรื่องร้องทุกข์ ร้องเรียน หรือร้อง

ขอความช่วยเหลือภายใน 2 วันท าการ สรุปรายเดือน (มีนาคม 2557 – กันยายน 2557) 
4. รายงานความก้าวหน้าการติดตามเรื่องร้องทุกข์ ร้องเรียน หรือร้องขอความช่วยเหลือให้รัฐมนตรีทราบ 

ภายใน 5 – 7 วันท าการ ขั้นตอนที่ 3 – 4 รายงานรายเดือน (มีนาคม 2557 – กันยายน 2557) 
๕. รายงานผลการด าเนินงานจัดการข้อร้องทุกข์ ร้องเรียน หรือร้องขอความช่วยเหลือเสนอรัฐมนตรี 

ภายใน 30 กันยายน 2557 ตามบันทึกข้อความ ที่ ศธ 0100/ว1957 ลงวันที่ 30 กันยายน 2557 เสนอ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (พลเรือเอก ณรงค์ พิพัฒนาศัย) รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 
(ดร.กฤษณพงศ์ กีรติกร, พลเอก สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์) 

 
 



รายงานผลการประเมินผลการปฏบิัติราชการตามค ารับรองการปฏิบตัิราชการระดับส านัก ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ 
ส านักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ 

 

 

 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด)                   รอบ  ๙ เดือน 
                                                                                                             รอบ ๑๒ เดือน 
ชื่อตัวชี้วัด  :  ตัวชี้วัดที่ ๑.๓ ร้อยละความพึงพอใจของฝ่ายการเมืองที่มีต่อการด าเนินงานของส านักงานรัฐมนตรี 
ผู้ก ากับดูแลตัวช้ีวัด  :   
                     ๑. หัวหน้าส านักงานรัฐมนตรี  
   ๒. นางสาวนงศิลินี  โมสิกะ   
 

ผู้จัดเก็บข้อมูล  :    
                         ๑. นายญาณทัธ  สิริวัฒน์ 
                          ๒. นางแจ่มจิตต์  สุคนธสาร 
                          ๓. นางวีระวัลย์  พรหมมานุวัติ 
                 ๔. นางสาวทิวะดี  ทองดี  

      ๕. นายชัยวฒัน์  เดชรักษา  
โทรศัพท์  :  ๐ ๒๒๘๐ ๐๓๐๙ โทรศัพท์  :  ๐ ๒๒๘๐ ๐๓๐๙ 
ค าอธิบาย  :  
  ฝ่ายการเมือง หมายถึง ข้าราชการการการเมืองสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ผู้ช่วยรัฐมนตรี  
ที่ปรึกษา คณะท างานและข้าราชการที่มาช่วยราชการในส่วนงานของข้าราชการการเมืองและผู้ช่วยรัฐมนตรี 
  การด าเนินงานของส านักงานรัฐมนตรี หมายถึง การด าเนินงานตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการ
ส านักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ เพ่ือสนับสนุนภารกิจของรัฐมนตรี  
  ประเด็นส าคัญที่ใช้ในการส ารวจ ประกอบด้วย 

๑. ความพึงพอใจด้านกระบวนการ ขั้นตอนการให้บริการ 
๒. ความพึงพอใจด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ 
๓. ความพึงพอใจด้านสิ่งอ านวยความสะดวก 
๔. ความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการ 
 

ข้อมูลผลการด าเนินงาน  : 

ตัวชี้วัด/ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด 
ผลการด าเนินงาน 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 

ร้อยละท่ีเพ่ิมขึ้น 
(ร้อยละ) 

๒๕๕๕ ๒๕๕๖ ๒๕๕๗ ๒๕๕๖ ๒๕๕๗ 
ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการ ๘๐.๑๐ - ๘๐.๔๒ - -  

เกณฑ์การให้คะแนน  :   
ระดับ ๑ ระดับ ๒ ระดับ ๓ ระดับ ๔ ระดับ ๕ 

ร้อยละ ๖๕ ร้อยละ ๗๐ ร้อยละ ๗๕ ร้อยละ ๘๐ ร้อยละ ๘๕ 

การค านวณคะแนนจากผลการด าเนินงาน  : 
ตัวช้ีวัด/ข้อมูลพื้นฐาน 

ประกอบตัวชี้วัด 
น้ าหนัก 
(ร้อยละ) 

ผลการ 
ด าเนินงาน 

ค่าคะแนนที่ได้ 
ค่าคะแนน 
ถ่วงน้ าหนัก 

ร้อยละความพึงพอใจของฝ่ายการเมืองที่มี
ต่อการด าเนินงานของส านักงานรัฐมนตรี 

๑๐ ร้อยละ 
๘๐.๔๒ 

๔.๐๘๔๐ ๐.๔๐๘๔ 

 



รายงานผลการประเมินผลการปฏบิัติราชการตามค ารับรองการปฏิบตัิราชการระดับส านัก ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ 
ส านักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ 

 

 

 

ค าชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ด าเนินการ 
ส านักงานรัฐมนตรี ได้ก าเนินการดังนี้ 

         ๑. แต่งตั้งคณะท างานด าเนินงานตามค ารับรองการปฏิบัติราชการส านักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ 
ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๗ โดยมีคณะท างานตัวชี้วัดที่ ๑.๓ ร้อยละความพึงพอใจของฝ่ายการเมืองที่มีต่อการ
ด าเนินงานของส านักงานรัฐมนตรี 
         ๒. ประชุมคณะท างานตัวชี้วัดที่ ๑.๓ เมื่อวันที่ ๔ เมษายน ๒๕๕๗ เพ่ือก าหนดแนวทางในการด าเนินงาน
ตามตวัชี้วัดที่ ๑.๓  
         ๓. จัดท าแบบส ารวจแบบส ารวจความพึงพอใจและความไม่พึงพอใจของฝ่ายการเมืองที่มีต่อการด าเนินงาน
ของส านักงานรัฐมนตรี 

๔. แจกและราบรวมแบบส ารวจฯ 
๕. จัดท ารายงานผลการส ารวจและเสนอผู้บริหารทราบ 

ปัจจัยสนับสนุนต่อการด าเนินงาน  :  
ผู้บริหารให้ความส าคัญส่งเสริมและผลักดันในการด าเนินการตามตัวชี้วัด 

อุปสรรคต่อการด าเนินงาน  :  
การรวบรวมจัดเก็บแบบส ารวจความพึงพอใจจากฝ่ายการเมือง ได้จ านวนไม่ครบตามจ านวนที่ก าหนด 

เนื่องจากผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางการเมือง 
ข้อเสนอแนะส าหรับการด าเนินงานในปีต่อไป  :   

- 
หลักฐานอ้างอิง  : 

๑. ค าสั่งส านักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ ที่ ๑๐/๒๕๕๗ เรื่อง แก้ไขค าสั่งแต่งตั้งคณะท างาน
ด าเนินงานตามค ารับรองการปฏิบัติราชการส านักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๗ 

๒. รายงานการประชุมคณะท างานตัวชี้วัดที่ ๑.๓ ร้อยละความพึงพอใจของฝ่ายการเมืองที่มีต่อการ
ด าเนินงานของส านักงานรัฐมนตรี 

๓. รายงานผลการส ารวจความพึงพอใจของฝ่ายการเมืองที่มีต่อการด าเนินงานของส านักงานรัฐมนตรี 
๔. บันทึกส านักงานรัฐมนตรี ที่ ศธ ๐๑๐๐/- ลงวันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๕๗ เรื่อง รายงานความก้าวหน้า 

การด าเนินงานตามค ารับรองการปฏิบัติราชการส านักงานรัฐมนตรี 
 



รายงานผลการประเมินผลการปฏบิัติราชการตามค ารับรองการปฏิบตัิราชการระดับส านัก ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ 
ส านักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ 

 

 

 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด)                รอบ  ๙ เดือน 
                                                                                                          รอบ ๑๒ เดือน 
ชื่อตัวชี้วัด  :  ตัวชี้วัดที่ ๑.๔ จ านวนผู้เข้าใช้บริการข้อมูลข่าวนโยบายและภารกิจของรัฐมนตรี ในเว็บไซต์ 

ของส านักงานรัฐมนตรี 
ผู้ก ากับดูแลตัวช้ีวัด  :   
                        ๑. หัวหน้าส านักงานรัฐมนตรี 
                         ๒. นางสาวนงศิลินี  โมสิกะ   
 

ผู้จัดเก็บข้อมูล  :   
                      ๑. นายบลัลังก์  โรหิตเสถียร   
    ๒. นางสาวนวรัตน์  รามสูต 
              ๓. นางสาวกุณฑิกา  พัชรชานนท์ 

โทรศัพท์  :  ๐ ๒๒๘๐ ๐๓๐๙ โทรศัพท์  :  ๐ ๒๒๘๑ ๗๘๕๙ 
ค าอธิบาย  :  

การเผยแพร่ข่าวภารกิจของรัฐมนตรี เป็นบทบาทหน้าที่ของส านักงานรัฐมนตรีในการปฏิบัติงาน
สนับสนุนภารกิจของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ด้านการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์นโยบายภารกิจของ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการทางเว็บไซต์ส านักงานรัฐมนตรี (www.moe.go.th/websm) เพ่ือให้
ข้าราชการ ครู บุคลากรกรทางการศึกษา นักเรียนนักศึกษา ผู้ปกครอง และผู้มีส่วนได้เสีย รวมทั้งสาธารณชน 
ในวงกว้างได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารด้านการศึกษาได้อย่างถูกต้องและรวดเร็ว โดยมีข้ันตอนในการดูแล พัฒนา ปรับปรุง
เว็บไซต์ข่าวส านักงานรัฐมนตรี (www.moe.go.th/websm) ตามขั้นตอน ดังนี้ ๑) จัดแบ่งหมวดหมู่ข้อมูลบน
เว็บไซต์ส านักงานรัฐมนตรี เป็นรายปีและรายเดือน ตามยุทธศาสตร์การท างานและภารกิจของรัฐมนตรีใน
ต่างจังหวัดและต่างประเทศ ตามภารกิจของ ๕ องค์กรหลักและส านักงานรัฐมนตรี รวมทั้งมติคณะรัฐมนตรี 
ด้านการศึกษาด้วย ๒) มีการเฝ้าระวังเว็บไซต์ ๓) มีระบบตรวจนับผู้เข้าชมเว็บไซต์ และ ๔) ปรับปรุงข้อมูลข่าวสาร
ที่ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน  รวมทั้งเชื่อมโยงข้อมูลและข่าวสารนโยบายภารกิจของรัฐมนตรี ไปยังเว็บไซต์
กระทรวงศึกษาธิการ (www.moe.go.th/websm)  

ความส าเร็จก าหนดจากจ านวนของผู้ใช้บริการข้อมูลข่าวนโยบายและภารกิจของรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงศึกษาธิการที่เผยแพร่ทางเว็บไซต์ส านักงานรัฐมนตรี www.moe.go.th/websm 
ข้อมูลผลการด าเนินงาน  : 
 

ตัวชี้วัด/ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด 
ผลการด าเนินงาน 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 

ร้อยละที่เพิ่มขึ้น 
(ร้อยละ) 

๒๕๕๔ ๒๕๕๕ ๒๕๕๖ ๒๕๕๖ ๒๕๕๗ 
จ านวนผู้เข้าใช้บริการข้อมูลข่าวนโยบาย 
และภารกิจของรัฐมนตรี ในเว็บไซต์ของ
ส านักงานรัฐมนตรี 

๓๒๐,๕๐๐ ๓๔๘,๐๐๐ ๓๕๐,๐๐๐ - - 

 
เกณฑ์การให้คะแนน  :  

ระดับ ๑ ระดับ ๒ ระดับ ๓ ระดับ ๔ ระดับ ๕ 
๓๐๐,๐๐๐   ๓๒๕,๐๐๐   ๓๕๐,๐๐๐   ๓๗๕,๐๐๐     ๔๐๐,๐๐๐    

http://www.moe.go.th/websm


รายงานผลการประเมินผลการปฏบิัติราชการตามค ารับรองการปฏิบตัิราชการระดับส านัก ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ 
ส านักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ 

 

 

 

การค านวณคะแนนจากผลการด าเนินงาน  : 
ตัวช้ีวัด/ข้อมูลพื้นฐาน 

ประกอบตัวชี้วัด 
น้ าหนัก 
(ร้อยละ) 

ผลการ 
ด าเนินงาน 

ค่าคะแนนที่ได้ 
ค่าคะแนน 
ถ่วงน้ าหนัก 

จ านวนผู้เข้าใช้บริการข้อมูลข่าวนโยบายและ
ภารกิจของรัฐมนตรี ในเว็บไซต์ของส านักงาน
รัฐมนตรี 

๑๐ จ านวน
๖๘๓,๕๔๓ 

 

๕.๐๐๐๐ ๐.๕๐๐๐ 

 
ค าชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ด าเนินการ 

ส านักงานรัฐมนตรีได้ปฏิบัติงานด้านการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์นโยบายภารกิจของรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงศึกษาธิการ ทางเว็บไซต์ส านักงานรัฐมนตรี (www.moe.go.th/websm) เพ่ือให้ข้าราชการ ครู บุคลากร
กรทางการศึกษา นักเรียนนักศึกษา ผู้ปกครอง และผู้มีส่วนได้เสีย รวมทั้งสาธารณชนในวงกว้างได้รับรู้ข้อมูล
ข่าวสารด้านการศึกษาได้อย่างถูกต้องและรวดเร็ว ซึ่งในรอบ ๑๒ เดือน (ตุลาคม ๒๕๕๖ – กันยายน ๒๕๕๗) 
พบว่า มีผู้เข้าใช้บริการ (Page View) ข้อมูลข่าวนโยบายและภารกิจของรัฐมนตรีทางเว็บไซต์ของส านักงาน
รัฐมนตรี รวม ๖๘๓,๕๔๓ ครั้ง โดยในเดือนกันยายน ๒๕๕๗ มีผู้เข้าใช้บริการมากที่สุดจ านวน ๑๒๕,๖๔๒ ครั้ง  
คิดเป็นร้อยละ ๑๘.๓๘ ของจ านวนผู้เข้าใช้บริการทั้งหมด รองลงมาเดือนตุลาคม ๒๕๕๖ มีผู้เข้าใช้บริการมากท่ีสุด
จ านวน ๑๐๕,๔๒๔ ครั้ง คิดเป็นร้อยละ ๑๕.๔๒ ของจ านวนผู้เข้าใช้บริการทั้งหมด และเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๖ 
จ านวน ๘๐,๗๕๔ ครั้ง คิดเป็นร้อยละ ๑๑.๘๑ ของจ านวนผู้เข้าใช้บริการทั้งหมด ตามล าดับ ส าหรับในเดือน
เมษายน ๒๕๕๗ มีผู้เข้าใช้บริการน้อยที่สุดเพียง ๒๓,๕๘๔ ครั้ง หรือคิดเป็นร้อยละ ๓.๔๕ ของจ านวนผู้เข้าใช้
บริการทั้งหมด 

ปัจจัยสนับสนุนต่อการด าเนินงาน  : 
๑. อุปกรณ์การท างานที่มีความทันสมัย อาทิ กล้องถ่ายรูป คอมพิวเตอร์ 
๒. การท างานเป็นทีมของส านักงานรัฐมนตรี อาทิ การประสานงานเรื่องก าหนดการ รมว.ศธ. การติดตาม 

รมว.ศธ. และเผยแพร่ข่าวบนเว็บไซต์ส านักงานรัฐมนตรี 
๓. การสนับสนุนข้อมูลและรายละเอียดการจัดงานต่างๆ จากหน่วยงานภายใน สป.ศธ. หน่วยงานสังกัด 

ศธ. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

อุปสรรคต่อการด าเนินงาน  :  
๑. พาหนะส าหรับเจ้าหน้าที่ในการเดินทางไปท าข่าวภารกิจ รมว.ศธ. 
๒. ความไม่ชัดเจนและการเปลี่ยนแปลงก าหนดการบ่อยครั้ง 
 

ข้อเสนอแนะส าหรับการด าเนินงานในปีต่อไป  :   
- 

หลักฐานอ้างอิง  : 
๑. ระบบตรวจนับผู้เข้าใช้บริการเว็บไซต์ส านักงานรัฐมนตรี 
๒. การ print out สถิติผู้เข้าใช้บริการเว็บไซต์ส านักงานรัฐมนตรีจากระบบตรวจนับ 

 
 
 



รายงานผลการประเมินผลการปฏบิัติราชการตามค ารับรองการปฏิบตัิราชการระดับส านัก ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗   
ส านักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ 

 

        รายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด)    รอบ  ๙ เดือน 
                                                                                                      รอบ ๑๒ เดือน 
ชื่อตัวชี้วัด  : ตัวชี้วัดที่ ๒.๑ ร้อยละความส าเร็จของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวม   
ผู้ก ากับดูแลตัวช้ีวัด  :   
              ๑. หัวหน้าส านักงานรัฐมนตรี  
               ๒. นางสาวนงศิลินี  โมสิกะ   
 

ผู้จัดเก็บข้อมูล  :   
                 ๑. นายญาณทัธ  สิริวัฒน์   

 ๒. นายชาญชัย  เตียวัฒนรัฐติกาล  
 ๓. นางสาวปานัดดา  พลวิเศษ  

                      ๔. นางสาวปิยาธร  สืบต่อ  
โทรศัพท์  :  ๐ ๒๒๘๐ ๐๓๐๙ โทรศัพท์  :  ๐ ๒๒๘๐ ๐๓๐๙ 
ค าอธิบาย :  

 การพิจารณาผลส าเร็จของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวม จะใช้อัตรา  
การเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวมของส านัก/หน่วยงาน ทั้งที่เบิกจ่ายในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค
เป็นตัวชี้วัดความสามารถในการเบิกจ่ายเงินภาพรวมของส านัก/หน่วยงาน โดยจะใช้ข้อมูลการเบิกจ่าย
ดังกล่าวจากระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) 
   การให้คะแนนจะพิจารณาตามความสามารถในการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย
ภาพรวมของส านัก/หน่วยงาน เทียบกับวงเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวมที่ส านัก/หน่วยงานได้รับ ตั้งแต่
เดือนตุลาคม ๒๕๕๖ ถึงเดือนกันยายน ๒๕๕๗ หากมีการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณระหว่างปี (รายจ่าย
ประจ าไปรายจ่ายลงทุน หรือรายจ่ายลงทุนไปรายจ่ายประจ า) จะน ายอดงบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง
แล้วมาเป็นฐานในการค านวณ 

 รายจ่ายภาพรวม หมายถึง ๔ งบรายจ่าย คือ งบด าเนินงาน(ยกเว้นค่าสาธารณูปโภค)         
งบลงทุน งบเงินอุดหนุน และ งบรายจ่ายอื่น  

 
 
 
 

 

ข้อมูลผลการด าเนินงาน  : 

ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด 
ผลการด าเนินงาน 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 

ร้อยละที่เพิ่มขึ้น 
(ร้อยละ) 

๒๕๕๕ ๒๕๕๖ ๒๕๕๗ ๒๕๕๖ ๒๕๕๗ 
ร้อยละความส าเร็จของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ
รายจ่ายภาพรวม   

๙๙.๔๑ ๙๕.๔๓ ๙๕.๔๓   

 

เกณฑ์การให้คะแนน  :   

ระดับ ๑ ระดับ ๒ ระดับ ๓ ระดับ ๔ ระดับ ๕ 
ร้อยละ ๘๗ ร้อยละ ๘๙ ร้อยละ ๙๑ ร้อยละ ๙๓ ร้อยละ ๙๕ 

                  เงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวมที่ส านัก/หน่วยงานเบิกจ่าย  
                       ตั้งแต่เดือนตุลาคม ๒๕๕๖ ถึงกันยายน ๒๕๕๗       
              วงเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวมที่ส านัก/หน่วยงานได้รับ 
                         
 

X ๑๐๐ 



รายงานผลการประเมินผลการปฏบิัติราชการตามค ารับรองการปฏิบตัิราชการระดับส านัก ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗   
ส านักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ 

 

การค านวณคะแนนจากผลการด าเนินงาน  : 
ตัวช้ีวัด 

 
น้ าหนัก 
(ร้อยละ) 

ผลการ 
ด าเนินงาน 

ค่าคะแนนที่ได้ 
ค่าคะแนน 
ถ่วงน้ าหนัก 

ร้อยละความส าเร็จของการเบิกจ่ายเงิน
งบประมาณรายจ่ายภาพรวม   

๕ ร้อยละ
๙๑.๕๓ 

๓.๒๕๐๐ ๐.๑๖๒๕ 

    

ค าชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ด าเนินการ 
ส านักงานรัฐมนตรี ได้ด าเนินการตามตัวชี้วัดนี้ โดยมีรายละเอียดการด าเนินการ ประกอบด้วย 

๑. แต่ งตั้ งคณะท างานด าเนิน งานตามค ารับรองการปฏิบั ติ ราชการส านั กงานรัฐมนตรี 
กระทรวงศึกษาธิการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗ ตามค าสั่งส านักงานรัฐมนตรี ที่ ๑๐/๒๕๕๗ ลงวันที่       
๒๔ มีนาคม ๒๕๕๗             

๒. เบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายของส านักงานรัฐมนตรี         

ปัจจัยสนับสนุนต่อการด าเนินงาน  :   
- 

อุปสรรคต่อการด าเนินงาน  :    
ไมม่ีข้าราชการฝ่ายการเมือง ท าให้การเบิกจ่ายงบประมาณไม่เป็นไปตามเป้าหมาย  

ข้อเสนอแนะส าหรับการด าเนินงานในปีต่อไป  :  
- 

หลักฐานอ้างอิง  : 
๑. ค าสั่งส านักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ ที่ ๑๐/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๕๗  

เรื่อง แก้ไขค าสั่งแต่งตั้งคณะท างานด าเนินงานตามค ารับรองการปฏิบัติราชการส านักงานรัฐมนตรี 
กระทรวงศึกษาธิการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ 

๒. บัญชี GFMIS ส่วนของส านักงานรัฐมนตรี ในระบบผูกพันงบประมาณของส านักงานปลัด 
กระทรวงศึกษาธิการ 

 



รายงานผลการประเมินผลการปฏบิัติราชการตามค ารับรองการปฏิบตัิราชการระดับส านัก ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ 
ส านักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ 

 

        รายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด)     รอบ  ๙ เดือน 
                                                                                                       รอบ ๑๒ เดือน 
ชื่อตัวชี้วัด  : ตัวชี้วัดที่ ๒.๒  ระดับความส าเร็จของการด าเนินการตามมาตรการประหยัดพลังงานของ 

ส่วนราชการ 
ผู้ก ากับดูแลตัวช้ีวัด  :   
              ๑. หัวหน้าส านักงานรัฐมนตรี  
               ๒. นางสาวนงศิลินี  โมสิกะ   
 

ผู้จัดเก็บข้อมูล  :    
                   ๑. นายญาณทัธ  สิริวัฒน ์  

   ๒. นางสาวจงดี  ห่วงทรัพย์  
   ๓. นางสาวทิวะดี  ทองดี  

                        ๔. นางวรีะวัลย์  พรหมมานุวัติ  
โทรศัพท์  :  ๐ ๒๒๘๐ ๐๓๐๙ โทรศัพท์  :  ๐ ๒๒๘๐ ๐๓๐๙ 
ค าอธิบาย :  

 ความส าเร็จของการด าเนินการตามมาตรการประหยัดพลังงาน หมายถึง การที่ส่วน
ราชการสามารถจัดการใช้ไฟฟ้าและน้ ามันเชื้อเพลิงภายในส่วนราชการได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมีผลการ
ใช้ไฟฟ้าและน้ ามันเชื้อเพลิงลดลงได้อย่างน้อยร้อยละ ๑๐ จากค่ามาตรฐาน 
ข้อมูลผลการด าเนินงาน  : 

ส านักงานรัฐมนตรี ในฐานะหน่วยงานสนับสนุน ได้ด าเนินการให้ความร่วมมือ/สนับสนุน/ให้ข้อมูล
ตามท่ีหน่วยงานเจ้าภาพหลักก าหนดหรือร้องขอ   

เกณฑ์การให้คะแนน  :  
ระดับ ๑ ระดับ ๒ ระดับ ๓ ระดับ ๔ ระดับ ๕ 

๑ คะแนน ๒ คะแนน ๓ คะแนน ๔ คะแนน ๕ คะแนน 
โดยท่ี: 

ระดับคะแนน เกณฑ์การให้คะแนน 
๑ มีการติดตามและรายงานผลการด าเนินการตามมาตรการประหยัดไฟฟ้า 

รอบ ๖ เดือน (ตุลาคม ๒๕๕๖ – มีนาคม ๒๕๕๗) 
รอบ ๑๒ เดือน (เมษายน ๒๕๕๗ – กันยายน ๒๕๕๗) 

๒ ๒.๑ รายงานข้อมูลพื้นฐานส าหรับการประเมินปริมาณการใช้ไฟฟ้ามาตรฐาน
และค่าดัชนีการใช้ไฟฟ้าประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๗ ครบถ้วน ๑๒ เดือน 
๒.๒ รายงานข้อมูลปริมาณการใช้ไฟฟ้าที่ใช้จริง (kWh; กิโลวัตต์ – ชั่วโมง) 
ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๗ ครบถ้วน ๑๒ เดือน 

๓ ผลการค านวณ EUI ด้านการใช้ไฟฟ้า อยู่ในช่วง -๐.๒๐๐ถึง -๐.๓๓๓ 
๔ ผลการค านวณ EUI ด้านการใช้ไฟฟ้า อยู่ในช่วง -๐.๐๙๑ถึง -๐.๑๙๙ 
๕ ผลการค านวณ EUI ด้านการใช้ไฟฟ้า อยู่ในช่วง -๐.๐๐๐ ถึง -๐.๐๙๐ 

หมายเหตุ : การประเมินผลประหยัดพลังงาน ด้านการใช้ไฟฟ้า และน้ ามันใช้หลักการเดียวกัน        
โดยปริมาณการใช้ไฟฟ้า (kWh) จะเปลี่ยนเป็นปริมาณการใช้น้ ามันเชื้อเพลิง (ลิตร) 



รายงานผลการประเมินผลการปฏบิัติราชการตามค ารับรองการปฏิบตัิราชการระดับส านัก ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ 
ส านักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ 

 

การค านวณคะแนนจากผลการด าเนินงาน  : 
ตัวช้ีวัด 

 
น้ าหนัก 
(ร้อยละ) 

ผลการ 
ด าเนินงาน 

ค่าคะแนนที่ได้ 
ค่าคะแนน 
ถ่วงน้ าหนัก 

ระดับความส าเร็จของการด าเนินการตาม
มาตรการประหยัดพลังงานของส่วนราชการ 

๓ N/A ๑.๐๐๐๐ ๐.๐๓๐๐ 

    

ค าชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ด าเนินการ :  
ส านักงานรัฐมนตรี ในฐานะหน่วยงานสนับสนุน ได้ด าเนินการให้ความร่วมมือ/สนับสนุน/ให้ข้อมูล

ตามท่ีหน่วยงานเจ้าภาพหลักก าหนดหรือร้องขอ ดังนี้ 
๑. ส่งบุคลากรเข้าร่วมเป็นคณะท างานลดใช้พลังงานของส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ (นางสาวจงดี ห่วงทรัพย์) 
๒. ส่งบุคลากรเข้าร่วมประชุมคณะท างานลดใช้พลังงานส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๗ (นางสาวจงดี ห่วงทรัพย์) เพ่ือปรึกษาหารือแนว
ทางการจัดท าแผนปฏิบัติการลดการใช้พลังงาน  การลดใช้น้ ามันเชื้อเพลิง และการปฏิบัติตามมาตรการ
ประหยัดพลังงานของส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ให้บรรลุเป้าหมายของการลดปริมาณการใช้พลังงาน   

๓. แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตามมาตรการประหยัดพลังงาน 
ของส านักงานรัฐมนตรี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗  

๔. จัดท ามาตรการประหยัดพลังงานของส านักงานรัฐมนตรี เสนอหัวหน้าส านักงานรัฐมนตรีพิจารณา
ให้ความเห็นชอบ แจ้งให้บุคลากรทราบและถือปฏิบัติ 

๕. มอบหมายผู้ดูแลรับผิดชอบเปิด – ปิดไฟฟ้าและเครื่องปรับอากาศตามมาตรการฯ  
๖. ตรวจติดตามประจ าเดือน กรกฎาคม สิงหาคม กันยายน ๒๕๕๗ และแจ้งให้ส านักอ านวยการ สป. 

ทราบทุกเดือน 
๗. รายงานสรุปผลความก้าวหน้าตามมาตรการประหยัดพลังงาน  สิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗  

ส่งให้ส านักอ านวยการ สป.                                             

ปัจจัยสนับสนุนต่อการด าเนินงาน  :  
๑. ผู้บังคับบัญชาให้การสนับสนุนและให้ความส าคัญต่อมาตรการประหยัดพลังงานของส านักงาน

ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 
๒. บุคลากรส านักงานรัฐมนตรีมีความรับผิดชอบและให้ความร่วมมือในการประหยัดพลังงานด้วยดี  

อุปสรรคต่อการด าเนินงาน  :  
ไม่สามารถควบคุมการประหยัดพลังงานในส่วนของฝ่ายการเมือง 

ข้อเสนอแนะส าหรับการด าเนินงานในปีต่อไป  :   
๑. ขอความร่วมมือบุคลากร ส านักงานรัฐมนตรีทุกคน ให้ด าเนินการตามมาตรการประหยัดพลังงาน

อย่างต่อเนื่อง 
๒. สร้างความรับผิดชอบและสร้างจิตส านึกต่อการประหยัดพลังงานภายในองค์กร 
 
 
 



รายงานผลการประเมินผลการปฏบิัติราชการตามค ารับรองการปฏิบตัิราชการระดับส านัก ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ 
ส านักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ 

 

หลักฐานอ้างอิง  : 
๑. ค าสั่งส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ที่  ๕๙๐/๒๕๕๗ ลงวันที่  ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๗  

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการควบคุม ก ากับ และติดตามการปฏิบัติตามมาตรการลดใช้พลังงาน  
และคณะท างานลดใช้พลังงาน ของส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  

๒. หนังสือเชิญประชุมของส านักอ านวยการ สป. ที่ ศธ ๐๒๐๑.๕/๑๓๙๙ ลงวันที่ ๒๕ มิถุนายน 
๒๕๕๗ เรื่อง ขอเชิญประชุมคณะท างานลดใช้พลังงานของส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗   

๓. ค าสั่งส านักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ  ที่ ๒๑/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๗  
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตามมาตรการประหยัดพลังงาน
ของส านักงานรัฐมนตรี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗      

๔. มาตรการประหยัดพลังงานของส านักงานรัฐมนตรีที่หัวหน้าส านักงานรัฐมนตรีและบุคลากร
รับทราบ 

๕. ตารางรายชื่อผู้ดูแลรับผิดชอบเปิด – ปิดไฟฟ้าและเครื่องปรับอากาศตามมาตรการประหยัด
พลังงาน 

๖. ส าเนาบันทึกสรุปผลการตรวจติดตามประจ าเดือน กรกฎาคม สิงหาคม กันยายน ๒๕๕๗  
เสนอหัวหน้าส านักงานรัฐมนตรีทราบ และส่งให้ส านักอ านวยการทราบทุกเดือน 

๗. ส าเนาบันทึกรายงานสรุปผลความก้าวหน้าตามมาตรการประหยัดพลังงาน สิ้นปีงบประมาณ 
๒๕๕๗ ส่งให้ส านักอ านวยการทราบ 

 



รายงานผลการประเมินผลการปฏบิัติราชการตามค ารับรองการปฏิบตัิราชการระดับส านัก ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ 
ส านักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ 

 

        รายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด)   รอบ  ๙ เดือน 
                                                                                                     รอบ ๑๒ เดือน 
ชื่อตัวชี้วัด  : ตัวชี้วัดที่ ๒.๓  ระดับความส าเร็จของการพัฒนาสมรรถนะองค์การ (ทุนมนุษย์ ทุนสารสนเทศ 

ทุนองค์การ 
                   ตัวช้ีวัดที่ ๒.๓.๑  ระดับความส าเร็จของการจัดท ารายงานลักษณะส าคัญขององค์การ 
ผู้ก ากับดูแลตัวช้ีวัด  :   
              ๑. หัวหน้าส านักงานรัฐมนตรี  
               ๒. นางสาวนงศิลินี  โมสิกะ   
 

ผู้จัดเก็บข้อมูล  :    
                   ๑. นายญาณทัธ  สิริวัฒน์  

   ๒. นายธิติกาญจน์  ยิ้มสงวน  
   ๓. นายชาญชัย  เตียวัฒนรฐัติกาล 

โทรศัพท์  :  ๐ ๒๒๘๐ ๐๓๐๙ โทรศัพท์  :  ๐ ๒๒๘๐ ๐๓๐๙ 

ค าอธิบาย :  
ความส าเร็จของการพัฒนาสมรรถนะองค์การ  หมายถึง การด าเนินการพัฒนาสมรรถนะ     

การบริหารจัดการขององค์การ ในด้านทุนมนุษย์ ทุนสารสนเทศ ทุนองค์การ ดังนี้ 
  ทุนมนุษย์ : การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ การบริหารทรัพยากรมนุษย์ 
  ทุนสารสนเทศ : ความพึงพอใจของผู้ใช้สารสนเทศ 
  ทุนองค์การ :  ความสอดคล้องเชื่อมโยงกันในองค์การ ความส าเร็จขององค์การ การสร้าง

สิ่งใหม่ 
                เจ้าภาพหลักในการด าเนินการ : กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร สป.  

                 หน่วยงานสนับสนุน : ทุกส านักในสังกัด สป. 

 

ข้อมูลผลการด าเนินงาน  : 
                  ส านักงานรัฐมนตรี ในฐานะหน่วยงานสนับสนุน ได้ด าเนินการให้ความร่วมมือ/สนับสนุน/ 
ให้ข้อมูลตามที่หน่วยงานเจ้าภาพหลักก าหนดหรือร้องขอ   

เกณฑ์การให้คะแนน  :  
ระดับ ๑ ระดับ ๒ ระดับ ๓ ระดับ ๔ ระดับ ๕ 

๑ คะแนน ๒ คะแนน ๓ คะแนน ๔ คะแนน ๕ คะแนน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานผลการประเมินผลการปฏบิัติราชการตามค ารับรองการปฏิบตัิราชการระดับส านัก ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ 
ส านักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ 

 

โดยท่ี: 
ระดับคะแนน เกณฑ์การให้คะแนน 

๑ จัดส่งรายงานลักษณะส าคัญขององค์การผ่านระบบ e-SAR ภายหลังระยะเวลา
การรายงานรอบ ๖ เดือน 

๒ - 
๓ จัดส่งรายงานลักษณะส าคัญขององค์การผ่านระบบ e-SAR ภายในระยะเวลา

การรายงานรอบ ๖ เดือน 
๔ - 
๕ จัดส่งรายงานลักษณะส าคัญขององค์การผ่านระบบ e-SAR ภายในระยะเวลา

การรายงานรอบ ๖ เดือน และรายงานมีความครบถ้วนและทันสมัย 
 
 
 

การค านวณคะแนนจากผลการด าเนินงาน  : 
ตัวช้ีวัด 

 
น้ าหนัก 
(ร้อยละ) 

ผลการ 
ด าเนินงาน 

ค่าคะแนนที่ได้ 
ค่าคะแนน 
ถ่วงน้ าหนัก 

ระดับความส าเร็จของการจัดท ารายงาน
ลักษณะส าคัญขององค์การ 

๕ N/A ๑.๐๐๐๐ ๐.๐๕๐๐ 

    

ค าชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ด าเนินการ :    
ส านักงานรัฐมนตรี ในฐานะหน่วยงานสนับสนุน ได้ด าเนินการให้ความร่วมมือ/สนับสนุน/ให้ข้อมูล

ตามท่ีหน่วยงานเจ้าภาพหลักก าหนดหรือร้องขอ ดังนี้ 
๑) ส่งบุคลากรเข้าร่วมเป็นคณะท างานในส่วนลักษณะส าคัญขององค์กร ในคณะท างานด าเนินการ

พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ของส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๕๗ (นางแจ่มจิตต์  สุคนธสาร) 

๒) ส่ งบุคลากรเข้าร่วมประชุมปฏิบัติการจัดท าลักษณะส าคัญขององค์กร ของส านักงาน
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ (นายธิติกาญจน์  
ยิ้มสงวน)  

๓) ทบทวนลักษณะส าคัญขององค์กร ของส านักงานรัฐมนตรี ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๗ และส่งให้
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร สป. เมื่อวันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๕๗ 

ปัจจัยสนับสนุนต่อการด าเนินงาน  :   
๑.  ผู้บังคับบัญชาให้การสนับสนุนและให้ความส าคัญในการด าเนินการ  
๒.  บุคลากรส านักงานรัฐมนตรีให้ความร่วมมือ 

อุปสรรคต่อการด าเนินงาน  :    
- 

ข้อเสนอแนะส าหรับการด าเนินงานในปีต่อไป  :   
- 



รายงานผลการประเมินผลการปฏบิัติราชการตามค ารับรองการปฏิบตัิราชการระดับส านัก ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ 
ส านักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ 

 

หลักฐานอ้างอิง  : 
๑. ค าสั่งส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ที่ ๑๔๕๙/๒๕๕๖ ลงวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๕๖ เรื่อง 

แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและก ากับ ดูแล และคณะกรรมการ/คณะท างานด าเนินการพัฒนา
คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ของส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๕๗ 

๒. หนังสือเชิญประชุมของส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ที่ ศธ ๐๒๑๒/๑๐๒๔ ลงวันที่ ๑๐ 
กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ เรื่อง โครงการการจัดท าลักษณะส าคัญขององค์กร ของส านักงานปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗, แบบแจ้งชื่อผู้เข้าประชุม 

๓. รายงานการประชุมเพ่ือทบทวนลักษณะส าคัญขององค์การ ของส านักงานรัฐมนตรี กระทรวง 
ศึกษาธิการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ ในวันที่  ๒๘ มีนาคม ๒๕๕๗ และวันที่  ๓๐ 
พฤษภาคม ๒๕๕๗ 

๔. หนังสือส านักงานรัฐมนตรี ที่ ศธ ๐๑๐๐/๑๐๗๐ ลงวันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๕๗ เรื่อง ขอส่งลักษณะ
ส าคัญขององค์กร 

 



รายงานผลการประเมินผลการปฏบิัติราชการตามค ารับรองการปฏิบตัิราชการระดับส านัก ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ 
ส านักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ 

 

 
 

                                                                                                                                                                                        

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด)             รอบ  ๙ เดือน 
                                                                                                       รอบ ๑๒ เดือน 
ชื่อตัวชี้วัด  : ตัวชี้วัดที่ ๒.๓  ระดับความส าเร็จของการพัฒนาสมรรถนะองค์การ (ทุนมนุษย์ ทุนสารสนเทศ 

ทุนองค์การ) 
                   ตัวช้ีวัดที่ ๒.๓.๒  ระดับความส าเร็จของการพัฒนาองค์การ 
ผู้ก ากับดูแลตัวช้ีวัด  :   
              ๑. หัวหน้าส านักงานรัฐมนตรี  
               ๒. นางสาวนงศิลินี  โมสิกะ   
 

ผู้จัดเก็บข้อมูล  :    
                   ๑. นายญาณทัธ  สิริวัฒน ์
                   ๒. นายชาญชยั  เตียวัฒนรัฐติกาล 

                       ๓. นางสาวปานัดดา  พลวิเศษ  
                       ๔. นางสาวปิยาธร  สืบต่อ  

โทรศัพท์  :  ๐ ๒๒๘๐ ๐๓๐๙ โทรศัพท์  :  ๐ ๒๒๘๐ ๐๓๐๙ 

ค าอธิบาย :  
 ความส าเร็จของการพัฒนาสมรรถนะองค์การ  หมายถึง การด าเนินการพัฒนาสมรรถนะ      

การบริหารจัดการขององค์การ ในด้านทุนมนุษย์ ทุนสารสนเทศ ทุนองค์การ ดังนี้ 
               ทุนมนุษย์ : การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ การบริหารทรัพยากรมนุษย์ 
               ทุนสารสนเทศ : ความพึงพอใจของผู้ใช้สารสนเทศ 
               ทุนองค์การ :  ความสอดคล้องเชื่อมโยงกันในองค์การ ความส าเร็จขององค์การ       

การสร้างสิ่งใหม่ 
 เจ้าภาพหลักในการด าเนินการ : กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร สป. 
     หน่วยงานสนับสนุน : ทุกส านักในสังกัด สป.                    
                 

ข้อมูลผลการด าเนินงาน  : 
                  ส านักงานรัฐมนตรี ในฐานะหน่วยงานสนับสนุน ได้ด าเนินการให้ความร่วมมือ/สนับสนุน/ 
ให้ข้อมูล ตามท่ีเจ้าภาพหลักก าหนดหรือร้องขอ 

 

เกณฑ์การให้คะแนน  :   
ระดับ ๑ ระดับ ๒ ระดับ ๓ ระดับ ๔ ระดับ ๕ 

๑ คะแนน ๒ คะแนน ๓ คะแนน ๔ คะแนน ๕ คะแนน 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานผลการประเมินผลการปฏบิัติราชการตามค ารับรองการปฏิบตัิราชการระดับส านัก ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ 
ส านักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ 

 

 
 

     โดยท่ี: 
  

X ระดับการด าเนินการ 
๑ จัดส่งแผนพัฒนาสมรรถนะองค์การ ผ่านระบบ e-SAR ภายหลังระยะเวลาการ

รายงานรอบ ๖ เดือน และ ค่าเฉลี่ย gap โดยรวม ครั้งที่ ๒ มากกว่า ครั้งที่ ๑ 
๒ จัดส่งแผนพัฒนาสมรรถนะองค์การ ผ่านระบบ e-SAR ภายหลังระยะเวลาการ

รายงานรอบ ๖ เดือน และ ค่าเฉลี่ย gap โดยรวม ครั้งที่ ๒ น้อยกว่าหรือ
เท่ากับ ครั้งที่ ๑ 

๓ จัดส่งแผนพัฒนาสมรรถนะองค์การ ผ่านระบบ e-SAR ภายในระยะเวลาการ
รายงานรอบ ๖ เดือน และ ค่าเฉลี่ย gap โดยรวม ครั้งที่ ๒ มากกว่า ครั้งที่ ๑ 

๔ จัดส่งแผนพัฒนาสมรรถนะองค์การ ผ่านระบบ e-SAR ภายในระยะเวลาการ
รายงานรอบ ๖ เดือน และ ค่าเฉลี่ย gap โดยรวม ครั้งที่ ๒ น้อยกว่าหรือ
เท่ากับ ครั้งที่ ๑ 
  

การค านวณคะแนนจากผลการด าเนินงาน  : 
ตัวช้ีวัด 

 
น้ าหนัก 
(ร้อยละ) 

ผลการ 
ด าเนินงาน 

ค่าคะแนนที่ได้ 
ค่าคะแนน 
ถ่วงน้ าหนัก 

ระดับความส าเร็จของการพัฒนาองค์การ ๗ N/A ๑.๐๐๐๐ ๐.๐๗๐๐ 

    

ค าชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ด าเนินการ :  
ส านักงานรัฐมนตรี ในฐานะหน่วยงานสนับสนุน ได้ด าเนินการ ดังนี้ 
๑. ด าเนินการตามแผนพัฒนาสมรรถนะองค์การของส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗  
๑.๑ กิจกรรมปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์ 

- จัดกิจกรรม ๕ ส.  
- จัดมุมหนังสือ 

๑.๒ กิจกรรม ๕ ส. 
- จัดกิจกรรม ๕ ส. จ านวน ๒ ครั้ง (๒๐ พฤษภาคม ๒๕๕๗ และ ๑ กรกฎาคม ๒๕๕๗) 

๑.๓ กิจกรรมยกย่องบุคลากรดีเด่นระดับส านัก 
- คัดเลือกข้าราชการผู้มีคุณสมบัติตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน ประจ าปี ๒๕๕๗  
- คัดเลือกผู้กระท าความดีตามกิจกรรมยกย่องเชิดชูเกียรติบุคลากรดีเด่น “คนดีศักดิ์ศรี 

แห่ง สป.”  
๒. รายงานผลการด าเนินงานโครงการ/กิจกรรมตามแผนพัฒนาสมรรถนะองค์การของส านักงาน

ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ รอบ ๙ เดือน และรอบ ๑๒ เดือน ไปยังกลุ่ม
พัฒนาระบบบริหาร สป. ภายในเวลาที่ก าหนด  

 



รายงานผลการประเมินผลการปฏบิัติราชการตามค ารับรองการปฏิบตัิราชการระดับส านัก ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ 
ส านักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ 

 

 
 

ปัจจัยสนับสนุนต่อการด าเนินงาน  :   
- 

อุปสรรคต่อการด าเนินงาน  :    
- 

ข้อเสนอแนะส าหรับการด าเนินงานในปีต่อไป  :  
- 

หลักฐานอ้างอิง  : 
๑. ค าสั่งส านักงานรัฐมนตรี ที่ ๑๖/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๕๗ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการ

ด าเนินกิจกรรม ๕ ส ส านักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ 
๒. รายงานการประชุมคณะกรรมการด าเนินกิจกรรม ๕ ส ส านักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๕๗ 
๓. บันทึกส านักงานรัฐมนตรี ที่ ศธ ๐๑๐๐/- ลงวันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๕๗ เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วม

กิจกรรม ๕ ส 
๔. ภาพถ่าย/รายงานการจัดกิจกรรม ๕ ส เมื่อวันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๕๗ (Big Cleaning Day) 
๕. บันทึกส านั กงานรัฐมนตรี  ที่  ศธ ๐๑๐๐/๒๖๐ ลงวันที่  ๑๙  กุมภาพันธ์  พ .ศ. ๒๕๕๗  

เรื่อง ส่งรายชื่อเข้ารับการคัดเลือกผู้ถือปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน 
๖. ค าสั่ง สร. ที่ ๒๐/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๒๖ พ.ค.๕๗ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือก

ผู้กระท าความดีตามกิจกรรมยกย่องเชิดชูเกียรติบุคลากรดีเด่น “คนดีศักดิ์ศรีแห่ง สป.” ของ
ส านักงานรัฐมนตรี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ 

๗. รายงานการประชุมคณะกรรมการเพ่ือพิจารณาคัดเลือกผู้กระท าความดีตามกิจกรรมยกย่องเชิดชู
เกียรติบุคลากรดีเด่น “คนดีศักดิ์ศรีแห่ง สป.” ของส านักงานรัฐมนตรี สร. ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๕๗ 

๘. บันทึกส านักงานรัฐมนตรี ที่ ๐๑๐๐/๑๐๔๓ ลงวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๕๗ เรื่อง ส่งรายชื่อผู้ได้รับ
การคัดเลือกบุคลากรดีเด่น “คนดีศักดิ์ศรีแห่ง สป.” ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ ในส่วน
ของส านักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ 

๙. บันทึกส านักงานรัฐมนตรี ที่ ศธ ๐๑๐๐/๑๒๒๐ ลงวันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๕๗ เรื่อง การรายงาน
ผลการด าเนินงานโครงการ/กิจกรรมตามแผนพัฒนาสมรรถนะองค์การของส านักงาน
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ 

๑๐. บันทึกส านักงานรัฐมนตรี ที่ ศธ ๐๑๐๐/๑๗๘๓ ลงวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๕๗ เรื่อง รายงานผล
การด าเนินงานโครงการ/กิจกรรมตามแผนพัฒนาสมรรถนะองค์การของส านักงานปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ ครั้งที่ ๒ รอบ ๑๒ เดือน  

   
 



รายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการระดับส านัก ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ 
ส านักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ 

 

KPI 3 

 

 รายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด)           รอบ   ๙ เดือน 
                                                                                                      รอบ ๑๒ เดือน 
ชื่อตัวชี้วัด  :  ตัวชี้วัดที่ ๓ ระดับความส าเร็จในการสนับสนุนการน าองค์กรของ สป. 
ผู้ก ากับดูแลตัวช้ีวัด  :   
              ๑. หัวหน้าส านักงานรัฐมนตรี  
               ๒. นางสาวนงศิลินี  โมสิกะ   
 

ผู้จัดเก็บข้อมูล  :   
                      ๑. นางดวงรัตน์  นิรัตติวงศกรณ์ 
              ๒. นางแจ่มจิตต์  สุคนธสาร  
                       ๓. นายสุรศักดิ์  สุวรรณไฉไล 
                       ๔. นางสาวชัญญากาญจน์  โคตรพัฒน์ 

  ๕. นางสาวบุษยากร  กิตติวานิช 
                   ๖. นายธิติกาญจน์  ยิ้มสงวน   

โทรศัพท์  :  ๐ ๒๒๘๐ ๐๓๐๙ โทรศัพท์  :  ๐ ๒๒๘๐ ๐๓๐๙ 
ค าอธิบาย  :   

ระดับความส าเร็จในการสนับสนุนการน าองค์การของส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นการ
ประเมินว่าส่วนราชการได้ด าเนินการอย่างไรในเรื่องการก าหนดทิศทางขององค์กร การมอบอ านาจในการตัดสินใจ
ของผู้บริหาร การก าหนดตัวชี้วัดที่ส าคัญ การจัดการผลกระทบทางลบที่เกิดข้ึนต่อสังคม การสนับสนุนและเสริมสร้าง
ความเข้มแข็งให้แก่ชุมชนที่ส าคัญต่อส่วนราชการ และการทบทวน/ปรับปรุงลักษณะส าคัญขององค์กร 
 
ข้อมูลผลการด าเนินงาน  และเกณฑ์การให้คะแนน : 
        1. หากท่านด าเนินการแล้ว (ในฐานะเจ้าภาพหลัก) / ให้การสนับสนุน,ให้ความร่วมมือ,ให้ข้อมูล ฯลฯ (ในฐานะ
หน่วยงานสนับสนุน) แล้ว ขอให้ใส่เครื่องหมาย     ลงในช่องผลการด าเนินงาน 
         2. หากไม่ไดด้ าเนินการ ใส่เครื่องหมาย  x   ลงในช่องผลการด าเนินงาน 
        3. ใส่ค่าคะแนนการด าเนินการที่ได้ในช่องรวมคะแนน 
 
 
 

ตัวชี้วัด/รายละเอียดการด าเนินงาน 

เกณฑ์การให้คะแนน 
ผลการ

ด าเนินงาน 
เกณฑ์การให้คะแนน 

ผลการ
ด าเนินงาน 

เจ้าภาพ
หลัก 

ค่าคะแนน
ด าเนินการ 

สถานะ   
การ

ด าเนินการ 

หน่วยงาน
สนับสนุน 

ค่าคะแนน
ด าเนินการ 

สถานะ       
การ

ด าเนินการ 
ตัวชี้วัดที่ 3 ระดับความส าเร็จในการสนับสนุนการน าองค์กรของ สป.                                    น้ าหนัก ร้อยละ 4 
3.1 ระดับความส าเร็จในการสนับสนุนการก าหนดทิศทางขององค์กร         น้ าหนัก รอ้ยละ 1            

     ๑ มีแนวทาง/วิธีการในการก าหนดทิศทางขององค์กรที่
สอดคล้องกับความต้องการ/ความคาดหวังของผู้รับบริการและผู้
มี ส่ วนได้ส่ วน เสีย  เสนอให้ ผู้บ ริห ารของส่ วนราชการใช้
ประกอบการพิจารณาในการก าหนดนโยบาย/ทิศทางของ
องค์กร ในเร่ืองวิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม เป้าประสงค์ระยะสั้น
และระยะยาว และผลการด าเนินงานที่คาดหวังขององค์กร   

สนย. 1  ทุกส านัก 
 

1    

     ๒ มีแนวทาง/ช่องทางการสื่อสารแบบ 2 ทิศทาง เช่น การ
จัดประชุม เพื่อสนับสนุนให้ผู้บริหารใช้ในการสื่อสารทิศทางของ
องค์กร ไปสู่บุคลากร ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

สนย. 1  ทุกส านัก 1    



รายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการระดับส านัก ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ 
ส านักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ 

 

KPI 3 

 

     ๓ มีการส ารวจการรับรู้ เข้าใจ และการน าทิศทางของ
องค์กรไปใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานของบุคลากร  

สนย. 2  ทุกส านัก 2  

     ๔ สรุปผลการด าเนินงานเสนอผู้บริหารส่วนราชการทราบ  สนย. 1  ทุกส านัก 1  
รวมคะแนน      ๕ 

3.2 ระดับความส าเร็จในการสนับสนุนการด าเนินการในเร่ืองการเพิ่ม/มอบอ านาจในการตัดสินใจของผู้บริหาร       น้ าหนัก รอ้ยละ 1                                                                                                               
     ๑ วิเคราะห์และรวบรวมค าสั่ง/วิธีปฏิบัติ/แนวทางในการ
มอบอ านาจการตัดสินใจของผู้บริหารอย่างเป็นระบบ 

สน. 1     

     ๒ วิเคราะห์และจัดท าข้อคิดเห็นเกี่ยวกับความสอดคล้อง
ของค าสั่ง/วิธีปฏิบัติที่ผู้บริหารมอบอ านาจกับ พรบ.ระเบียบ
บริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534 ซ่ึงแก้ไขเพิ่มเติมตามพรบ.
ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน        (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2550
และพรฎ.ว่าด้วยการมอบอ านาจ พ.ศ.2550 

สน. 1     

     ๓ ติดตามและจัดท ารายงานผลการใช้อ านาจของผู้รับมอบ
อ านาจให้ผู้บริหารทราบเป็นรายไตรมาส 

สน. 2     

     ๔ จัดท ารายงานสรุปผลการติดตาม/ทบทวนการใช้อ านาจ
ทั้งหมดพร้อมข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุง เสนอให้ ผู้บริหาร
ทราบภายใน 30 กันยายน 2557 

สน. 1     

รวมคะแนน       
3.3 ระดับความส าเร็จในการก าหนดตัวชี้วัดที่ส าคัญเพื่อติดตามประเมินผลและปรับปรุงการด าเนินงาน         น้ าหนัก ร้อยละ 1                                                                                                            

     ๑ จัดท าแนวทาง/วิธีการในการก าหนดตัวชี้วัดที่ส าคัญ
เพื่อให้ผู้บริหารใช้ในการติดตามประเมินผลการด าเนินงาน  
(ตามยุทธศาสตร์ พันธกิจ แผนงาน โครงการ กระบวนการหลัก) 

สนย. 1  กศน. , สช. 
ก.ค.ศ. , กพร. 

1  

     ๒ คัดเลือกตัวชี้วัดส าคัญตามแนวทาง/วิธีการที่ก าหนด และ
น าไปจัดท าแผนการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงาน โดยแผน
ฯต้องประกอบด้วยแนวทางในการประเมิน กรอบระยะเวลา 
ผู้รับผิดชอบในการประเมินผลและตัวชี้วัดที่ส าคัญ และเสนอ
ผู้บริหารให้ความเห็นชอบด าเนินการ 

สนย. 1  กศน. , สช. 
ก.ค.ศ. , กพร. 

1  

     ๓ ด าเนินการตามแผนการติดตามประเมินผลการปฏิบตัิงาน
ได้ครบถ้วน 

สนย. 1  กศน. , สช. 
ก.ค.ศ. , กพร. 

1  

     ๔ จัดท ารายงานผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการ (ผล
การด าเนินการตามตัวชี้วัดที่ส าคัญ) และเสนอให้ ผู้บริหารทราบ 

สนย. 1  กศน. , สช. 
ก.ค.ศ. , กพร. 

1  

     ๕ ด าเนินการทบทวนแนวทาง/วิธีการในการก าหนดตัวชี้วัด
ที่ส าคัญเพื่อให้ผู้บริหารใช้ในการติดตามประเมินผลการ
ด าเนินงานและน าผลการทบทวนไปปรับปรุงแนวทาง/วิธีการฯ 
เพื่อใช้ในครั้งต่อไป 

สนย. 1  กศน. , สช. 
ก.ค.ศ. , กพร. 

1  

รวมคะแนน       
3.4 ระดับความส าเร็จในการด าเนินการจัดการผลกระทบทางลบที่เกิดขึ้นตอ่สังคม                                น้ าหนัก ร้อยละ 1  

     ๑ จัดท ามาตรการ/วิธีการในการป้องกัน/จัดการผลกระทบ
ทางลบที่อาจจะเกิด/เกิดขึ้นกับสังคมอันเป็นผลมาจากการ
ด าเนินการของส่วนราชการ โดยมาตรการ/วิธีการสามารถแสดง
ให้เห็นถึงความสอดคล้องกับพันธกิจของส่วนราชการ 

สอ.. 1  ศทก.,  สคบศ.,สกก.,
สตผ.,สต., ตสน.ศธ, 
ตสน.สป.,สสก.,สร.
,ศธภ1-13 

1  

     ๒ มีการก าหนดกระบวนการ ตัวชี้วัด เป้าประสงค์  หลัก ๆ 
และเป้าหมายในการจัดการความเส่ียงที่เกี่ยวข้องกับผลกระทบ
ทางลบ 

สอ. 1  ศทก.,  สคบศ.,สกก.,
สตผ.,สต., ตสน.ศธ, 
ตสน.สป.,สสก.,สร.
,ศธภ1-13 

1  
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KPI 3 

 

     ๓ น ามาตรการ/วิธีการในการป้องกัน/จัดการผลกระทบทาง
ลบฯไปสู่การปฏิบัติ 

สอ. 1  ศทก.,  สคบศ.,สกก.,
สตผ.,สต., ตสน.ศธ, 
ตสน.สป.,สสก.,สร.
,ศธภ1-13 

1  

     ๔ ติดตามผลการด าเนินการ และจัดท ารายงานผลการ
จัดการผลกระทบทางลบที่เกิดขึ้นกับสังคม หรือรายงานผลการ
ด าเนินการตามมาตรการ หรือวิธีการป้องกันผลกระทบทางลบ 
เสนอผู้บริหารส่วนราชการทราบ 

สอ. 1  ศทก.,  สคบศ.,สกก.,
สตผ.,สต., ตสน.ศธ, 
ตสน.สป.,สสก.,สร.
,ศธภ1-13 

1  

     ๕ มีหลักฐานหรือข้อเสนอแนะแก่ผู้บริหารส่วนราชการที่
แสดงให้เห็นถึงการคาดการณ์ล่วงหน้าถึงผลกระทบที่อาจจะ
เกิดขึ้นต่อสังคม   อันเนื่องจากการด าเนินการทั้งในปัจจุบันและ
อนาคต รวมถึงการเตรียมการเชิงรุก ในประเด็นดังกล่าว 

สอ. 1  ศทก.,  สคบศ.,สกก.,
สตผ.,สต., ตสน.ศธ, 
ตสน.สป.,สสก.,สร.
,ศธภ1-13 

1  

รวมคะแนน      ๕ 
3.5 ระดับความส าเร็จในการสนับสนุนและเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชนที่ส าคัญต่อส่วนราชการ             น้ าหนัก ร้อยละ 1  
(เป็นภาพกรม) (หน่วยงานเจ้าภาพหลักด าเนินการ ,หนว่ยงานสนับสนุนร่วมด าเนินการ)                                                                                                            
     ๑ จัดท าแนวทาง/วิธีการเลือกชุมชนที่ส าคัญกับส่วนราชการ
และกิจกรรมที่จะสนับสนุนชุมชน 

กศน. 1  ทุกส านัก 1  

     ๒ คัดเลือกชุมชนที่ส าคัญกับส่วนราชการอย่างน้อย 1 
ชุมชนและกิจกรรมที่จะสนับสนุนชุมชนนั้น 

กศน. 1  ทุกส านัก 1  

     ๓ จัดท าแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมสนับสนุนและ
เสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชน เสนอผู้บริหารให้ความ
เห็นชอบ 

กศน. 1  ทุกส านัก 1  

     ๔ ด าเนินการตามแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมสนับสนุน
และเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชน โดยผู้บริหารของส่วน
ราชการและบุคลากรมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชน 

กศน. 1  ทุกส านัก 1  

     ๕ ประเมินผลการด าเนินงานและจัดท าสรุปผลการ
ด าเนินงานเสนอผู้บริหารทราบ 

กศน. 1  ทุกส านัก 1  

รวมคะแนน      ๕ 
3.6 การทบทวน/ปรับปรุงลักษณะส าคัญขององค์กร                        น้ าหนกัร้อยละ 1 
      ๑ ทบทวน/ปรับปรุงลักษณะส าคัญของส านัก ได้ครบถ้วน
เป็นปัจจุบัน โดยแสดงการเปรียบเทียบให้เห็น การทบทวน/
ปรับปรุงระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ.2556 กับ 2557  

   ทุกส านัก 3  

     ๒ ส่งลักษณะส าคัญขององค์กรที่ทบทวน/ปรับปรุงแล้วให้
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร สป. ภายในเดือนมิถุนายน 2557 

   ทุกส านัก 2  

รวมคะแนน      ๕  
  
  ตารางและสูตรค านวณ : 

ตัวช้ีวัด 
น้ าหนัก 

(W) 
เกณฑ์การให้คะแนนเทยีบกับระดบั

ความส าเร็จตามเป้าหมายของตัวช้ีวัด 
คะแนนท่ีได ้

(SM) 
คะแนนถ่วงน้ าหนัก 

(W x SM) 
1 2 3 4 5 

ตัวช้ีวัด 3.1 W1 = 1 1 2 3 4 5 SM3.1 = 5 (W1 x SM1) = 5 
ตัวช้ีวัด 3.4 W2 = 1 1 2 3 4 5 SM3.4 = 5 (W2 x SM2) = 5 

ตัวช้ีวัด 3.5 W3 = 1 1 2 3 4 5 SM3.5 = 5 (W3 x SM3) = 5 

ตัวช้ีวัด 3.6 W4 =1 1 2 3 4 5 SM3.6 = 5 (W4 x SM4) = 5 

   W1-4 = 4        (W1-4 x SM1-4 ) = 20 
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ผลรวมคะแนนเฉลี่ยถ่วงน้ าหนัก เท่ากับ 
 
                                                                                                                    20/4 = 5 
 
 
W    หมายถึง  น้ าหนักในแต่ละตวัช้ีวัด  โดยผลรวมของน้ าหนักของทุกตัวช้ีวัดเท่ากับ 4 
SM   หมายถึง  คะแนนท่ีได้จากการเทียบกับระดับความส าเร็จตามเป้าหมายของแต่ละตัวช้ีวัด 
1-4   หมายถึง ล าดับท่ีของตัวช้ีวัด 
 

การค านวณคะแนนจากผลการด าเนินงาน  : 

ตัวช้ีวัด/ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด 
น้ าหนัก 
(ร้อยละ) 

ผลการ 
ด าเนินงาน 

ค่าคะแนนที่ได้ 
ค่าคะแนน 
ถ่วงน้ าหนัก 

ระดับความส าเร็จในการสนับสนุนการน า
องค์กรของ สป. 

๔ ๕.๐๐๐๐ ๕.๐๐๐๐ ๐.๒๐๐๐ 

 

ค าชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ด าเนินการ 
ส านักงานรัฐมนตรี ในฐานะหน่วยงานสนับสนุน ได้ด าเนินการ ดังนี้ 
 

ตัวช้ีวัดที่ ๓.๑  ระดับความส าเร็จในการสนับสนุนการก าหนดทิศทางขององค์การ ด าเนินการดังนี้ 
-  ส่งบุคลากรเข้าร่วมประชุมโครงการประชุมปฏิบัติการจัดท าแผนปฏิบัติราชการ ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๗ 

– ๒๕๖๐) และแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ ของส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  
เมื่อวันที่ ๒๑ – ๒๔ ตุลาคม ๒๕๕๖ (นายก าพล  พลาอุไรกุล และ นายชาญชัย เตียวัฒนรัฐติกาล) เพ่ือทบทวน
วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด ประเด็นยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ วิเคราะห์ SWOT และจัดท ารายละเอียด
แผนงาน/โครงการ 

- ส่งบุคลากรเข้าร่วมประชุมประชุมปฏิบัติการปรับแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๕๗ ของส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เมื่อวันที่  ๒๑ – ๒๒ มกราคม ๒๕๕๗  (นายก าพล   
พลาอุไรกุล และ นายชาญชัย เตียวัฒนรัฐติกาล) 

- ส ารวจและจัดเก็บแบบส ารวจ เรื่อง การสื่อสารทิศทางขององค์การของส านักงานปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการ แล้วส่งให้ส านักนโยบายและยุทธศาสตร์ สป. เมื่อวันที่ ๔ เมษายน ๒๕๕๗  

 
 
 

ตัวช้ีวัดที่ ๓.๔  ระดับความส าเร็จในการด าเนินการจัดการผลกระทบทางลบที่เกิดขึ้นต่อสังคม ได้ด าเนินการ ดังนี้ 
- ส่งบุคลากรเข้าร่วมเป็นคณะท างานด าเนินการจัดการผลกระทบทางลบที่เกิดขึ้นต่อสังคม ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ ของส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (นางวีระวัลย์  พรหมมานุวัติ) 
- ส่งบุคลากรเข้าร่วมประชุมคณะท างานจัดท าแผนจัดการผลกระทบทางลบที่เกิดขึ้นต่อสังคม 

ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๕๗ (นายชาญชัย 
เตียวัฒนรัฐติกาล) เพ่ือวิเคราะห์ผลกระทบทางลบที่เกิดขึ้นต่อสังคม จัดท ามาตรการ/วิธีการในการป้องกัน/จัดการ
ผลกระทบให้สอดคล้องกับพันธกิจ และก าหนดตัวชี้วัด เป้าประสงค์หลัก เป้าหมายในการจัดการความเสี่ยง 
ที่เก่ียวข้องกับผลกระทบทางลบ 

 (W 1-4  x SM 1-4 ) 

       W 1-4   



รายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการระดับส านัก ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ 
ส านักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ 

 

KPI 3 

 

- แจ้งเวียนวิธีการและมาตรการในการจัดการผลกระทบทางลบที่เกิดขึ้นต่อสังคมอันเป็นผลมาจาก
การด าเนินการของส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ให้บุคลากรส านักงานรัฐมนตรีทราบและถือปฏิบัติ เมื่อวันที่ 
๒๓ กรกฎาคม ๒๕๕๗ 

 

ตัวชี้วัดที่ ๓.๕  ระดับความส าเร็จในการสนับสนุนและเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชนที่ส าคัญต่อส่วนราชการ  
ได้ด าเนินการ ดังนี้ 
- ส่งบุคลากรเข้าร่วมประชุมเพ่ือจัดท าแนวทาง/วิธีการเลือก และคัดเลือกชุมชนที่ส าคัญกับส านักงาน

ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เพ่ือด าเนินการสนับสนุนและเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชน เมื่อวันที่ ๒๖ มีนาคม 
๒๕๕๗ (นางดวงรัตน์  นิรัตติวงศกรณ์) 

- ส่งบุคลากรเข้าร่วมประชุมเพ่ือจัดท าแผนสนับสนุนและเสริมสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน เมื่อวันที่ 
๑ กรกฎาคม ๒๕๕๗ (นายธิติกาญจน์  ยิ้มสงวน) 

- ด าเนินการตามแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมสนับสนุนและเสริมสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน  
โดยการบริจาคหนังสือและของรางวัลที่จะไปแจกให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน  
และส่งบุคลากร จ านวน ๒ ราย (นายธิติกาญจน์  ยิ้มสงวน และ นายอภิสรณ์  แสนปลื้ม) เข้าร่วมกิจกรรมในวันที่  
๘ สิงหาคม ๒๕๕๗ ณ กศน.ต าบลเขากระปุก อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี 

 

ตัวช้ีวัดที่ ๓.๖  การทบทวน/ปรับปรุงลักษณะส าคัญขององค์กร ได้ด าเนินการ ดังนี้ 
- ประชุมเพ่ือทบทวน/ปรับปรุงลักษณะส าคัญขององค์การ ของส านักงานรัฐมนตรี เมื่อวันที่  

๒๘ มีนาคม ๒๕๕๗ และวันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๗  
- ส่ งลักษณะส าคัญขององค์กรที่ ทบทวน/ปรับปรุงแล้วให้กลุ่ ม พัฒนาระบบบริหาร สป .  

เมื่อวันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๕๗  

ปัจจัยสนับสนุนต่อการด าเนินงาน  : 
              บุคลากรของส านักงานรัฐมนตรีให้ความร่วมมือ  

อุปสรรคต่อการด าเนินงาน  : 
               ๑. ลักษณะงานของส านักงานรัฐมนตรี เป็นงานที่มุ่งเน้นผลส าเร็จของงานเป็นส าคัญ (งานมีเงื่อนเวลา) 
มิได้มุ่งเน้นแนวทางหรือกระบวนการในการด าเนินงาน จึงเป็นการเพิ่มภาระงาน 
               ๒. การน าตัวชี้วัดระดับกรมมาเป็นตัวชี้วัดระดับส านักมีรายละเอียดที่หลากหลาย เกิดความสับสนในการ
ด าเนินงาน และยากต่อการท าความเข้าใจ 
 

ข้อเสนอแนะส าหรับการด าเนินงานในปีต่อไป  :  
                           - 

หลักฐานอ้างอิง  : 
๑. หนังสือเชิญประชุมของส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ด่วนมาก ที่ ศธ ๐๒๐๘/๑๐๖๗๙  

ลงวันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๕๖ เรื่อง เชิญเข้าร่วมโครงการประชุมปฏิบัติการจัดท าแผนปฏิบัติราชการ 
๔ ปี  (พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๖๐) และแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗  
ของส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ, หนังสือขออนุมัติไปราชการ ที่ ศธ ๐๑๐๐/๓๑๕๖ ลงวันที่ 
๑๘ ตุลาคม ๒๕๕๖ 
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๒. หนังสือเชิญประชุมของส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ด่วนที่สุด ที่ ศธ ๐๒๐๘/๒๒๖ ลงวันที่  
๙ มกราคม ๒๕๕๗ เรื่อง ขอเชิญประชุมปฏิบัติการปรับแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๕๗ ของส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ, หนังสือขออนุมัติไปราชการ ที่ ศธ ๐๑๐๐/๕๙ 
ลงวันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๕๗ 

๓. หนังสือส านักงานรัฐมนตรี ที่ ศธ ๐๑๐๐/๕๘๙ ลงวันที่ ๔ เมษายน ๒๕๕๗ เรื่อง การด าเนินการ 
ตามตัวชี้วัดผลลัพธ์การด าเนินการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการระดับส านัก ในสังกัดส านักงาน
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ 

๔. ค าสั่งส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ที่ ๙๘๒/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๕๗ เรื่อง 
แต่งตั้งคณะท างานด าเนินการจัดการผลกระทบทางลบที่เกิดขึ้นต่อสังคม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ 

๕. หนังสือเชิญประชุมของส านักอ านวยการ สป. ที่ ศธ ๐๒๐๑.๕/๑๑๑๘ ลงวันที่ ๒๗ พฤษภาคม 
๒๕๕๗ เรื่อง ขอเชิญประชุมคณะท างานจัดท าแผนจัดการผลกระทบทางลบที่เกิดขึ้นต่อสังคม 
ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ 

๖. หนังสือส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ที่ ศธ ๐๒๐๑.๕/๖๒๑๘ ลงวันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๕๗ 
เรื่อง มาตรการจัดการผลกระทบทางลบที่เกิดขึ้นต่อสังคม ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ 

๗. หนังสือส านักงานรัฐมนตรี ที่ ศธ ๐๑๐๐/- ลงวันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๕๗ แจ้งเวียนมาตรการจัดการ
ผลกระทบทางลบฯ ให้บุคลากรส านักงานรัฐมนตรีทราบและถือปฏิบัติ 

๘. หนังสือเชิญประชุมของส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ด่วนที่สุด ที่ ศธ ๐๒๑๒/๑๖๒๒ ลงวันที่ 
๕ มีนาคม ๒๕๕๗ เรื่อง การประชุมเพ่ือจัดท าแนวทาง/วิธีการเลือก และคัดเลือกชุมชนที่ส าคัญกับ
ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เพ่ือด าเนินการสนับสนุนและเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่
ชุมชน, แบบตอบรับเข้าร่วมประชุม 

๙. หนังสือเชิญประชุมของส านักงาน กศน. ที่ ศธ ๐๒๑๐.๑๑๘/๒๙๘๔ ลงวันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๕๗ 
เรื่อง ขอเชิญประชุมเพ่ือจัดท าแผนสนับสนุนและเสริมสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน ตามตัวชี้วัดที่ ๓.๕ 
ระดับความส าเร็จในการสนับสนุนและเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชนที่ส าคัญต่อส่วนราชการ 

๑๐. หนังสือของส านักงาน กศน. ที่ ศธ ๐๒๑๐.๑๑๘/๓๕๓๒ ลงวันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๕๗ เรื่อง การ
ด าเนินการ ตามตัวชี้วัดที่ ๓.๕ ระดับความส าเร็จในการสนับสนุนและเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่
ชุมชนที่ส าคัญต่อส่วนราชการ 

๑๑. รายงานการประชุมเพ่ือทบทวน/ปรับปรุงลักษณะส าคัญขององค์กร เมื่อวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๕๗ 
และวันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๗ 

๑๒. หนังสือส านักงานรัฐมนตรี ที่ ศธ ๐๑๐๐/๑๐๗๐ ลงวันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๕๗ เรื่อง ขอส่งลักษณะ
ส าคัญขององค์กร 

 
 
 
 
 
 



รายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการระดับส านัก ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ 
ส านักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ 
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หมายเหตุ : 
๑. ตัวชีว้ัดที่ ๓.๑ , ๓.๓ , ๓.๔ และ ๓.๕ : 

เจ้าภาพหลัก ด าเนินการตามรายละเอียดการด าเนินงาน , ขอความร่วมมือหน่วยงานสนับสนุนใน      
การด าเนินการ เช่น เชิญเข้าร่วมประชุมเพ่ือร่วมวิเคราะห์ ขอข้อมูล ขอให้จัดท ารายงานผล ฯลฯ 

หน่วยงานสนับสนุน ให้ความร่วมมือในการด าเนินการตามที่หน่วยงานเจ้าภาพหลักร้องขอ เช่น 
สนับสนุนข้อมูล เข้าร่วมประชุม ส่งรายงานผลการด าเนินงาน ฯลฯ 
๒. ตัวชีว้ัดที่ ๓.๒ : ส านักนิติการเป็นผู้ด าเนินการ 
๓. ตัวชีว้ัดที่ ๓.๖ : ส านัก/หน่วยงานต้องด าเนินการของส านักเอง 

************************************************************** 



รายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการระดับส านัก ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ 
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 รายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด)           รอบ   ๙ เดือน 
                                                                                                      รอบ ๑๒ เดือน 
ชื่อตัวชี้วัด  :  ตัวชี้วัดที่ 4  ระดับความส าเร็จในการสนับสนุนการวางแผนเชิงยุทธศาสตร์ของส านักงาน                                

ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 
ผู้ก ากับดูแลตัวช้ีวัด  :   
              ๑. หัวหน้าส านักงานรัฐมนตรี  
               ๒. นางสาวนงศิลินี  โมสิกะ   
 

ผู้จัดเก็บข้อมูล  :   
๑. นายก าพล  พลาอุไรกุล  
๒. นางแจ่มจิตต์  สุคนธสาร  
๓. นายชาญชัย  เตียวัฒนรัฐตกิาล 

โทรศัพท์  :  ๐ ๒๒๘๐ ๐๓๐๙ โทรศัพท์  :  ๐ ๒๒๘๐ ๐๓๐๙ 
ค าอธิบาย  :   

ระดับความส าเร็จในการสนับสนุนการวางแผนเชิงยุทธศาสตร์ของส านักงานปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการ เป็นการประเมินความส าเร็จของวิธีการด าเนินการเกี่ยวกับการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ ประเด็น
ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ และกลยุทธ์หลัก รวมถึงแผนปฏิบัติราชการที่ได้จัดท าไว้ เพ่ือน าไปปฏิบัติ
และติดตามผลการด าเนินงาน 
เกณฑ์การให้คะแนนและข้อมูลผลการด าเนินงาน  : 

๑. หากท่านด าเนินการแล้ว(ในฐานะเจ้าภาพหลัก) / ให้การสนับสนุน,ให้ความร่วมมือ,ให้ข้อมูล ฯลฯ  
(ในฐานะหน่วยงานสนับสนุน)แล้ว ขอให้ใส่เครื่องหมาย   ลงในช่องผลการด าเนินงาน 

๒. หากอยู่ระหว่างด าเนินการ ใส่เครื่องหมาย    ลงในช่องผลการด าเนินงาน 
๓. ใส่ค่าคะแนนการด าเนินการที่ได้ในช่องรวมคะแนน 

 

ตัวชี้วัด/รายละเอียดการด าเนินงาน 

เกณฑ์การให้คะแนน 
ผลการ

ด าเนินงาน 
เกณฑ์การให้คะแนน 

ผลการ
ด าเนินงาน 

เจ้าภาพ
หลัก 

ค่าคะแนน
ด าเนินการ 

สถานะ 
การ

ด าเนินการ 

หน่วยงาน
สนับสนุน 

ค่าคะแนน
ด าเนินการ 

สถานะ 
การ

ด าเนินการ 
ตัวชี้วัดที่ 4 ระดับความส าเร็จในการสนับสนุนการวางแผนเชิงยุทธศาสตรข์อง สป.                       น้ าหนัก ร้อยละ 4 
     ๑ ศึกษา วิเคราะห์และจัดท าแนวทาง/ขั้นตอนในการน า
ปัจจัยภายในและภายนอกไปใช้ประกอบการจัดท าแผน
ยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติราชการ ของ สป. ซ่ึงอย่างน้อย
ต้องประกอบด้วย ความต้องการของผู้รับบริการและผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสีย  สภาพการแข่งขันและความสามารถ (Core 
competency) ของส่วนราชการนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่
ส่งผลต่อการบริการและการปฏิบัติงาน  จุดแข็งจุดอ่อนและ
ทรัพยากรบุคคลโอกาสในการปรับเปลี่ยนทรัพยากรที่มีอยู่ไป
ใช้กับบริการหรือกิจกรรมที่ส าคัญกว่า  ความเสี่ยงในด้าน
การเงิน  สังคม และจริยธรรม กฎหมาย  การเปลี่ยนแปลง
ทางเศรษฐกิจระดับประเทศหรือระดับโลก  ลักษณะเฉพาะ
ของส่วนราชการ (เช่น ข้อจ ากัดด้านพื้นที่ กฎระเบียบ)  จุด
แข็ง จุดอ่อนของส่วนราชการหรือองค์กรอื่นที่ปฏิบัติงาน
เกี่ยวข้องกัน  

สนย. 1  ทุกส านัก 1  

     ๒ มีการจัดท าประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์เชิง
ยุทธศาสตร์ และกลยุทธ์ที่ส าคัญ โดยก าหนดเป้าหมาย
ระยะเวลา และล าดับความส าคัญของเป้าประสงค์ รวมถึงมี

สนย. 1  ทุกส านัก 1  



รายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการระดับส านัก ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ 
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การพิจารณาถึงความท้าทายและความได้เปรียบเชิงกลยุทธ์
ขององค์กร ความสมดุลระหว่างโอกาสกับความท้าทายทั้ง
ระยะสั้นและระยะยาวและความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียทั้งหมดของส่วนราชการ   
     ๓ จัดท าแผนปฏิบัติราชการ ๔ ปี  และแผนปฏิบัติ
ราชการประจ าปี  โดยมีแผนภาพ (Flow Chart) แสดง
ขั้นตอนของกระบวนการวางแผนอย่างชัดเจน  โดยต้องแสดง
ให้เห็นกิจกรรมที่ส าคัญ กรอบเวลาและผู้รับผิดชอบในแต่ละ
ขั้นตอนอย่างชัดเจน รวมถึงแสดงให้เห็นถึงความเชื่อมโยง
การถ่ายทอดเป้าประสงค์   กลยุทธ์ และค่าเป้าหมายจาก
แผนการบริหารราชการแผ่นดิน แผนปฏิบัติราชการของ
กระทรวง แผนปฏิบัติราชการ๔ ปี  แผนปฏิบัติราชการ
ประจ าปี ของ สป . แผนงาน/โครงการต่ างๆ  ทั้ งนี้ ใน
กระบวนการวางแผนต้องมีหัวหน้า  ส่วนราชการ รองหัวหน้า
ส่วนราชการ ผอ.ส านัก/กองเข้ามามีส่วนร่วมแสดงให้เห็นว่า
กลยุทธ์หลักที่ก าหนดในแผนฯรองรับ/เอาชนะความท้าทายที่
ระบุในลักษณะส าคัญขององค์กรของส่วนราชการ และ
ตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการ (หน่วยงานเจ้าภาพ
หลักด าเนินการ ,หน่วยงานสนับสนุนร่วมด าเนินการ)                                               

สนย. 1  ทุกส านัก 1  

     ๔ แสดงให้เห็นถึงวิธีการหรือช่องทางที่ผู้บริหารใช้ในการ
สื่อสารและสร้างความเข้าใจในการปฏิบัติตามแผนฯ ให้กับ
บุคลากรที่เกี่ยวข้อง โดยต้องครอบคลุม 4 ประเด็น ดังนี้  
การถ่ายทอดกลยุทธ์องค์กรไปสู่การจัดท าแผนปฏิบัติการ 
การปฏิบัติตามแผนงาน/โครงการ  ตัวชี้ วัดของแต่ละ
แผนปฏิบัติการ บทบาทหน้าที่ของบุคลากรต่อการบรรลุ
เป้าหมายองค์กร (ทุกส านักต้องแสดงหลักฐานการถ่ายทอด
ฯ เช่น รายงานการประชุม ฯลฯ) 

สนย. 1  ทุกส านัก 1  

     ๕ มีการติดตามผลการด าเนินงานหลักที่ส าคัญผ่าน
ตัวชี้วัดเพื่อติดตามความคืบหน้าของแผนปฏิบัติราชการ โดย
เปรียบเทียบกับเป้าประสงค์ที่ก าหนดไว้ ผลการด าเนินการที่
ผ่านมา และสรุปผลการด าเนินงานเสนอผู้บริหารส่วน
ราชการทราบ (ทุกส านักต้องแสดงหลักฐานการติดตามผล
การด าเนินงานและการส่งผลการติดตามผลการด าเนินงาน
ให้ ส านักนโยบายและยุทธศาสตร์) 

สนย. 1  ทุกส านัก 1  

รวมคะแนน      ๕  
การค านวณคะแนนจากผลการด าเนินงาน  : 

ตัวช้ีวัด/ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด 
น้ าหนัก 
(ร้อยละ) 

ผลการ 
ด าเนินงาน 

ค่าคะแนนที่ได้ 
ค่าคะแนน 
ถ่วงน้ าหนัก 

ระดับความส าเร็จในการสนับสนุนการ
วางแผนเชิงยุทธศาสตร์ของส านักงาน 
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 

๔ ๕ ๕.๐๐๐๐ ๐.๒๐๐๐ 
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ค าชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ด าเนินการ :  
           ส านักงานรัฐมนตรี ในฐานะหน่วยงานสนับสนุน ได้ด าเนินการให้ความร่วมมือ/สนับสนุน/ให้ข้อมูล 
ตามท่ีหน่วยงานเจ้าภาพหลักก าหนดหรือร้องขอ ดังนี้ 

-  ส่งบุคลากรเข้าร่วมประชุมโครงการประชุมปฏิบัติการจัดท าแผนปฏิบัติราชการ ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๗ 
– ๒๕๖๐) และแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ ของส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  
เมื่อวันที่ ๒๑ – ๒๔ ตุลาคม ๒๕๕๖ (นายก าพล  พลาอุไรกุล และ นายชาญชัย เตียวัฒนรัฐติกาล) เพ่ือทบทวน
วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด ประเด็นยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ วิเคราะห์ SWOT และจัดท ารายละเอียด
แผนงาน/โครงการ 

- ส่งบุคลากรเข้าร่วมประชุมประชุมปฏิบัติการปรับแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๕๗ ของส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เมื่อวันที่  ๒๑ – ๒๒ มกราคม ๒๕๕๗  (นายก าพล   
พลาอุไรกุล และ นายชาญชัย เตียวัฒนรัฐติกาล) 

- ส่งแผนปฏิบัติราชการ ๔ ปี  (พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๖๐) และแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ    
พ.ศ. ๒๕๕๗ ของส านักงานรัฐมนตรี ให้ส านักนโยบายและยุทธศาสตร์ สป. 

- ส่งรายงานผลการด าเนินงานและผลปฏิบัติ งานและการใช้จ่ายงบประมาณ  ไตรมาส ๑  
ไตรมาส ๒ ไตรมาสที่ ๓ และไตรมาสที่ ๔ ของส านักงานรัฐมนตรี ให้ส านักนโยบายและยุทธศาสตร์ สป.  

- แจ้งเวียนแผนปฏิบัติราชการ ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๖๐) และแผนปฏิบัติราชการประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ ของส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ให้บุคลากรทราบ    

ปัจจัยสนับสนุนต่อการด าเนินงาน  : 
๑. ผู้บริหารให้ความส าคัญ และส่งเสริม ผลักดันในการด าเนินการตามตัวชี้วัด 
๒. บุคลากรให้ความร่วมมือ 

อุปสรรคต่อการด าเนินงาน  : 
หน่วยงานเจ้าภาพหลักไม่มีการชี้แจงในการด าเนินงาน และการติดตามผลที่ชัดเจน 

ข้อเสนอแนะส าหรับการด าเนินงานในปีต่อไป  :  
สนย.สป. ควรมีการประชุม ชี้แจง และท าความเข้าใจในรายละเอียดของตัวชี้วัดให้ชัดเจน 

หลักฐานอ้างอิง  : 
๑. หนังสือเชิญประชุมของส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ด่วนที่สุด ที่ ศธ ๐๒๐๘/๑๐๖๗๙ ลงวันที่ 

๑๔ ตุลาคม ๒๕๕๖ เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมโครงการประชุมปฏิบัติการจัดท าแผนปฏิบัติราชการ ๔ ปี  
(พ.ศ.๒๕๕๗-๒๕๖๐) และแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗ ของส านักงาน
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ, หนังสือขออนุมัติเดินทางไปราชการ ที่  ศธ๐๑๐๐/๓๑๕๖ ลงวันที่  
๑๘ ตุลาคม ๒๕๕๖, รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม 

๒. หนังสือเชิญประชุมของส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ด่วนที่สุด ที่ ศธ ๐๒๐๘/๒๒๖ ลงวันที่  
๙ มกราคม ๒๕๕๗ เรื่อง ขอเชิญประชุมปฏิบัติการปรับแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ.๒๕๕๗ ของส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ,หนังสือขออนุมัติเดินทางไปราชการ ที่ ศธ
๐๑๐๐/๕๙ ลงวันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๕๗, รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม 

๓. หนังสือส านักงานรัฐมนตรี ที่ ศธ ๐๑๐๐/๔๒๖ ลงวันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๕๗ เรื่อง แผนปฏิบัติราชการ
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ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗ ของส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 
๔. หนังสือส านักงานรัฐมนตรี ที่ ศธ ๐๑๐๐/๗๒๒ ลงวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๕๗ เรื่อง แผนปฏิบัติราชการ  

๔ ปี (พ.ศ.๒๕๕๗ - ๒๕๖๐) ของส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 
๕. หนังสือส านักงานรัฐมนตรี ที่ ศธ ๐๑๐๐/๒๗ ลงวันที่ ๗ มกราคม ๒๕๕๗ เรื่อง การรายงานผลการ

ด าเนินงาน และผลปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ตามแบบ สงป.301, สงป.302 ของ
ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ (ไตรมาส ๑ เดือนตุลาคม – 
ธันวาคม ๒๕๕๖) 

๖. หนังสือส านักงานรัฐมนตรี ที่ ศธ ๐๑๐๐/๖๒๔ ลงวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๕๗ เรื่อง การรายงานผล 
การด าเนินงาน และผลปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ตามแบบ สงป.301, สงป.302  
ของส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ (ไตรมาส ๒ เดือนมกราคม – 
มีนาคม 2557) 

๗. หนังสือส านักงานรัฐมนตรี ที่ ศธ ๐๑๐๐/๑๒๑๐ ลงวันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๕๗ เรื่อง การรายงานผล 
การด าเนินงาน และผลปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ตามแบบ สงป.301, สงป.302  
ของส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ (ไตรมาส ๓ เดือนเมษายน – 
มิถุนายน 2557) 

๘. หนังสือส านักงานรัฐมนตรี ที่ ศธ ๐๑๐๐/๑๙๙๙ ลงวันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๕๗ เรื่อง การรายงานผล 
การด าเนินงาน และผลปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ตามแบบ สงป.301, สงป.302  
ของส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ (ไตรมาส ๔ เดือนกรกฎาคม 
– กันยายน 2557) 

๙. หนังสือส านักงานรัฐมนตรี ที่ ศธ ๐๑๐๐/- ลงวันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๕๗ เรื่อง แจ้งเวียนแผนปฏิบัติ
ราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ ของส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 

๑๐. หนังสือส านักงานรัฐมนตรี ที่ ศธ ๐๑๐๐/- ลงวันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๕๗ เรื่อง แจ้งเวียนแผนปฏิบัติ
ราชการ ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๖๐) ของส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 
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 รายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด)           รอบ   ๙ เดือน 
                                                                                                      รอบ ๑๒ เดือน 
ชื่อตัวชี้วัด  :  ตัวชี้วัดที่ ๕  ระดับความส าเร็จในการจัดการความสัมพันธ์กับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
ผู้ก ากับดูแลตัวช้ีวัด  :   
              ๑. หัวหน้าส านักงานรัฐมนตรี  
               ๒. นางสาวนงศิลินี  โมสิกะ   
 

ผู้จัดเก็บข้อมูล  :   
                        ๑. นางสาววิริยา  ไชยคุปต์  
                        ๒. นางวีระวัลย์  พรหมมานุวัติ 
                        ๓. นางสาวนวรัตน์  รามสูต 
                        ๔. นายชาญชัย  เตียวัฒนรัฐติกาล 

โทรศัพท์  :  ๐ ๒๒๘๐ ๐๓๐๙ โทรศัพท์  :  ๐ ๒๖๒๘ ๖๓๖๔ 
 

ค าอธิบาย  :   
ระดับความส าเร็จในการจัดการความสัมพันธ์กับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เป็นการ

ประเมินว่าหน่วยงานมีการด าเนินการเกี่ยวกับความต้องการ ความคาดหวัง ของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
อย่างไร รวมถึงหน่วยงานมีการด าเนินการอย่างไรในการสร้างความสัมพันธ์กับผู้ บริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย      
การก าหนดปัจจัยที่ส าคัญที่ท าให้ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีความพึงพอใจ และน าไปสู่การกล่าวถึง         
ส่วนราชการในทางที่ด ี

 
 

ข้อมูลผลการด าเนินงาน  และเกณฑ์การให้คะแนน : 
        1. หากท่านด าเนินการแล้ว ใส่เครื่องหมาย   ลงในช่องผลการด าเนินงาน 
        2. หากอยู่ระหว่างด าเนินการ ใส่เครื่องหมาย  ลงในช่องผลการด าเนินงาน 
        3. ใส่ค่าคะแนนการด าเนินการที่ได้ในช่องรวมคะแนน  
 

ตัวชี้วัด/รายละเอียดการด าเนินงาน 

เกณฑ์การให้คะแนน 
ผลการ

ด าเนินงาน 
เจ้าภาพ

หลัก 
ค่าคะแนน
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
สนับสนุน 

ค่าคะแนน
ด าเนินการ 

สถานะ    
การ

ด าเนินงาน 
ตัวชี้วัดที่ 5 ระดับความส าเร็จในการจดัการความสัมพันธ์กับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย        น้ าหนัก ร้อยละ 4   
     ๑ มีการศึกษา วิเคราะห์ รวบรวมข้อมูลของผู้รับบริการและผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสียของหน่วยงาน โดย 

กศน.     

          1.๑ การมีการก าหนด/จ าแนกกลุ่มผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของ
หน่วยงานได้ครบถ้วนทุกกระบวนการหลัก 

  ทุกส านัก 0.5  

          ๑.๒ มีวิธีการ/ช่องทางในการรับฟังและมีผลการรับฟัง/ส ารวจ
ความต้องการของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในแต่ละกลุ่ม 

  ทุกส านัก 0.3  

          ๑.๓ มีการทบทวนและปรับปรุงวิธีการ/ช่องทางในการรับฟัง
ความต้องการของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียให้เหมาะสม 

  ทุกส านัก 0.2  

     ๒ ปรับปรุงงานบริการหรือการปฏิบัติงานให้สนองตอบความ
ต้องการของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดย  

     

          ๒.๑ น าข้อมูลความต้องการฯ ตามข้อที่ 1  มาก าหนดแนวทาง/โครงการ
ปรับปรุงการปฏิบัติงาน 1 กระบวนการ หรือ 1 งานบริการ  

  ทุกส านัก 0.7  

          ๒.๒ สรุปผลการปรับปรุงการปฏิบัติงานให้ผู้บริหารทราบ   ทุกส านัก 0.3  
     ๓ มีการสร้างความสัมพันธ์กับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย      
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โดย 
          ๓.๑ จัดให้มีช่องทางที่ใช้ในการติดต่อกับผู้รับบริการและผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย อย่างน้อย ๒ ช่องทาง 

  ทุกส านัก 0.2  

          ๓.๒ จัดท าโครงการ/กิจกรรมเพื่อสร้างความสัมพันธ์กับ     
กลุ่มผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

  ทุกส านัก 0.4  

          ๓.๓ ติดตาม ประเมินและสรุปผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรม
เพื่อสร้างความสัมพันธ์ฯ เสนอผู้บริหารทราบ 

  ทุกส านัก 0.4  

     ๔ มีระบบที่ชัดเจนในการรวบรวมและจัดการข้อร้องเรียน/
ข้อเสนอแนะ โดย 

     

           ๔.๑ มีการระบุชื่อผู้รับผิดชอบ/กลุ่มงานที่เป็นผู้รับผิดชอบ
เกี่ยวกับข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ 

  ทุกส านัก 0.1  

           ๔.๒ มีการแก้ไขข้อร้องเรียนหรือด าเนินการตามข้อเสนอแนะ 
โดยสามารถระบุถึง วิธีการติดตาม ผู้รับผิดชอบความถี่ในการติดตาม 

  ทุกส านัก 0.3  

           ๔.๓ มีการปรับปรุงคุณภาพการให้บริการหรือการปฏิบัติงาน
จากข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ 

  ทุกส านัก 0.4  

           ๔.๔ มีสรุปรายงานผลการจัดการข้อร้องเรียน/ด าเนินการตาม
ข้อเสนอแนะให้ผู้บริหารทราบ 

  ทุกส านัก 0.2  

     ๕ มีการพัฒนาการให้บริการของกระบวนการหลัก โดย      
          ๕.๑ คัดเลือกกระบวนการหลักของหน่วยงาน จ านวน 2 
กระบวนการ มาจัดท าแบบส ารวจความพึงพอใจและความไม่พึงพอใจ
ของผู้รับบริการและ/หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  ด าเนินการส ารวจฯ และ
จัดท ารายงานผลการส ารวจฯ เสนอผู้บริหารทราบ 

  ทุกส านัก 0.4  

          ๕.๒ น าผลการส ารวจความพึงพอใจและความไม่พึงพอใจของ
ผู้รับบริการและ/หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียไปปรับปรุงการให้บริการของ
กระบวนการหลักทั้ง 2 กระบวนการ 

  ทุกส านัก 0.4  

          ๕.๓ สรุปผลการด าเนินงานเสนอผู้บริหารทราบ  ภายใน  30 
กันยายน 2557 

  ทุกส านัก 0.2  

รวมคะแนน    ๕ ๕  
การค านวณคะแนนจากผลการด าเนินงาน  : 

ตัวช้ีวัด/ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด 
น้ าหนัก 
(ร้อยละ) 

ผลการ 
ด าเนินงาน 

ค่าคะแนนที่ได้ 
ค่าคะแนน 
ถ่วงน้ าหนัก 

ระดับความส าเร็จในการจัดการความสัมพันธ์
กับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

๔ ๕ ๕.๐๐๐๐ ๐.๒๐๐๐ 

 

ค าชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ด าเนินการ 
ส านักงานรัฐมนตรี ได้ด าเนินการ ดังนี้ 
๑. แต่งตั้งคณะท างานด าเนินงานตามค ารับรองการปฏิบัติราชการส านักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ ตามค าสั่ง ส านักงานรัฐมนตรี ที่ ๑๐/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๕๗ 
๒. จัดประชุมคณะท างานที่ 5 ระดับความส าเร็จในการจัดการความสัมพันธ์กับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้

ส่วนเสีย ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๘ เมษายน ๒๕๕๗ และครั้งที่ ๒ เมื่อวันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๕๗  
๓. จัดท าปฏิทินการด าเนินงานตามตัวชี้ว ัดที ่ 5 ระดับความส าเร็จในการจัดการความสัมพันธ์กับ

ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
๔. วิเคราะห์ก าหนด/จ าแนกกลุ่มผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของหน่วยงานได้ครบถ้วนทุกกระบวนการหลัก 
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๕. ทบทวนและปรับปรุงวิธีการ/ช่องทางในการรับฟังความต้องการของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
๖. มีค าสั่งมอบหมายผู้รับผิดชอบด าเนินการต่อข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ และ Chart ระบบร้องเรียน 

ของส านักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ 
๗. จัดโครงการ/กิจกรรม เพ่ือสร้างความสัมพันธ์กับกลุ่มผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
๘. ส ารวจความพึงพอใจและความไม่พึงพอใจของผู้รับบริการและ/หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของกระบวนการ

หลักท้ัง 2 กระบวนการ ครั้งที่ 1 
๙. จัดท ารายงานผลการส ารวจฯ ครั้งที่ ๑ เสนอผู้บริหารทราบ 
๑๐. แจ้งผลการส ารวจความพึงพอใจและความไม่พึงพอใจของผู้รับบริการและ/หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  

ของกระบวนการหลักท้ัง 2 กระบวนการ เพ่ือให้เจ้าของงานน าไปปรับปรุงการให้บริการ 
๑๑. รายงานผลการปรับปรุงการปฏิบัติงานกระบวนการประสานงานการตอบกระทู้  ชี้แจงญัตติ  

ร่างพระราชบัญญัติ ให้ผู้บริหารทราบ 
๑๒. จัดท าสรุปผลการจัดกิจกรรมเพ่ือสร้างความสัมพันธ์กับกลุ่มผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ เสนอผู้บริหารทราบ 
๑๓. จัดท าสรุปรายงานผลการจัดการข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ ให้ผู้บริหารทราบ 
๑๔. จัดท าสรุปผลการด าเนินงานส ารวจความพึงพอใจและความไม่พึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้

ส่วนเสีย เสนอผู้บริหารทราบ 

ปัจจัยสนับสนุนต่อการด าเนินงาน  : 
๑. ผู้บริหารให้ความส าคัญ และส่งเสริม ผลักดันในการด าเนินการตามตัวชี้วัด 
๒. มีเจ้าหน้าที่รับผิดชอบในการประสานงาน อ านวยความสะดวกในการด าเนินการ 

อุปสรรคต่อการด าเนินงาน  : 
๑. ขาดงบประมาณในการจัดโครงการ/กิจกรรม เพ่ือสร้างความสัมพันธ์กับกลุ่มผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้

ส่วนเสีย 
๒. มีการเปลี่ยนแปลงกระบวนการหลักในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗ ท าให้การส ารวจความพึงพอใจ  

และความไม่พึงพอใจของผู้รับบริการและ/หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่ได้ด าเนินการแจกแบบส ารวจฯ ไปแล้ว 
ตามกระบวนการหลักในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ ไม่สอดคล้องกัน 

๓. ผลการส ารวจความพึงพอใจและความไม่พึงพอใจของผู้รับบริการและ/หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
ของกระบวนการประสานงาน การตอบกระทู้ ชี้แจงญัตติ ร่างพระราชบัญญัติ ไม่ได้ผลส ารวจที่ครอบคลุม ครบถ้วน 
และถูกต้อง เนื่องจากได้มีการประกาศพระราชกฤษฎีกายุบสภาผู้แทนราษฎร เมื่อวันที่  ๙ ธันวาคม ๒๕๕๖  
และประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ ๓๐/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๕๗ เรื่องให้วุฒิสภา 
สิ้นสุดลง ท าให้ 

๓.๑ ไม่สามารถแจกแบบส ารวจฯ แก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย คือสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร และสมาชิก
วุฒิสภา ได ้

๓.๒ การแจกแบบส ารวจฯ ครั้งที่ ๒ เป็นการส ารวจในช่วงที่ยังไม่มีการให้บริการตามกระบวนการ  
และไม่มีผู้รับบริการ (รัฐมนตรี)  

ข้อเสนอแนะส าหรับการด าเนินงานในปีต่อไป  :  
ควรมีการประชุม ชี้แจง รายละเอียดตัวชี้วัด ขั้นตอนการด าเนินงานที่ชัดเจน 
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หลักฐานอ้างอิง  : 
๑. ค าสั่งส านักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ ที่ ๑๐/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๕๗ เรื่อง แก้ไข

ค าสั่ งแต่ งตั้ งคณะท างานด าเนิ นงานตามค ารับรองการปฏิบั ติ ราชการส านั กงานรัฐมนตรี 
กระทรวงศึกษาธิการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ 

๒. ปฏิทินการด าเนินงานตามตัวชี้วัดที่ 5 ระดับความส าเร็จในการจัดการความสัมพันธ์กับผู้รับบริการและ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

๓. แบบฟอร์มวิเคราะห์ก าหนด/จ าแนกกลุ่มผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
๔. แบบฟอร์มวิเคราะห์ช่องทางรับฟังความต้องการ ความคาดหวังของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
๕. ค าสั่งส านักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ ที่  ๑๘/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๕๗  

เรื่อง มอบหมายผู้รับผิดชอบด าเนินการต่อข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ 
๖. Chart ระบบร้องเรียนของส านักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ 
๗. ผลการส ารวจความพึงพอใจและความไม่พึงพอใจของผู้รับบริการและ/หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของ

กระบวนการหลักทั้ง 2 กระบวนการ ครั้งที ่๑ 
๘. รายงานผลการส ารวจความพึงพอใจและความไม่พึงพอใจของผู้รับบริการและ/หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

ของกระบวนการหลักทั้ง 2 กระบวนการ ครั้งที ่๑ 
๙. สรุปผลการจัดกิจกรรมเพ่ือสร้างความสัมพันธ์กับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ 
๑๐. รายงานผลการส ารวจความพึงพอใจและความไม่พึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ 
 
 
 
 
หมายเหตุ :  ส านักด าเนินการเองตามรายละเอียดการด าเนินงาน 
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๑ 

 รายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด)               รอบ   ๙ เดือน 
                                                                                                          รอบ ๑๒ เดือน 
ชื่อตัวชี้วัด  :  ตัวชี้วัดที่ ๖ ระดับความส าเร็จในการพัฒนาปรับปรุงสารสนเทศและการจัดการความรู้                                   
                       ตัวช้ีวัดที่ ๖.๑ ระดับความส าเร็จในการพัฒนาปรับปรุงสารสนเทศ 
                      ตัวชี้วัดที่ ๖.๒ ระดับความส าเร็จในการจัดการความรู้ 
ผู้ก ากับดูแลตัวชี้วัด  :   
              ๑. หัวหน้าส านักงานรัฐมนตรี  
               ๒. นางสาวนงศิลินี  โมสิกะ   
 

ผู้จัดเก็บข้อมูล  :   
                         ๑. นางสาวศิริรัตน์  ทิวะศิริ  

    ๒. นางทัศนี  นิมิตสมานจิตต์  
                         ๓. นางสาวเอมอร  ชัยพล 
                         ๔. นางสาวนวรัตน์  รามสูต 

    ๕. ว่าที่ร้อยตรี นรินทร์  ก้อนแก้ว 
    ๖. นางสาวกุณฑิกา  พัชรชานนท์ 

                         ๗. นางสมบัติ  ศิริมาตย์   
โทรศัพท์  :  ๐ ๒๒๘๐ ๐๓๐๙ โทรศัพท์  :  ๐ ๒๖๒๘ ๖๓๖๔ 
ค าอธิบาย  :      

  ระบบสารสนเทศ เป็นทุนขององค์การที่รวมถึงสารสนเทศ ( Information) ความรู้ (Knowledge) 
และเทคโนโลยี เพื่อสนับสนุนกระบวนการหลักขององค์การ  

 การพัฒนาทุนสารสนเทศให้มีคุณค่าและทันสมัย มีความต่อเนื่องทันเหตุการณ์ และสามารถใช้
สารสนเทศให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยการน าข้อมูลเข้า ผ่านระบบการประมวลผล ค านวณ วิเคราะห์และแปล
ความหมายเป็นข้อความที่สามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้  จะช่วยให้องค์การสามารถน าข้อมูลมาตัดสินใจแก้ไขปัญหา 
ที่เกิดขึ้นได้อย่างถูกต้อง แม่นย า และรวดเร็ว ทันเวลากับสถานการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นได้อย่างเหมาะสม ดังนั้น  
ทุนสารสนเทศจึงเป็นโครงสร้างพ้ืนฐานที่ส าคัญขององค์การ ไม่ว่าจะเป็นด้านข้อมูล ระบบ และเครือข่าย ที่จะ
สามารถส่งเสริมให้คนในองค์การมีศักยภาพเพ่ิมข้ึน และสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 การพัฒนาปรับปรุงสารสนเทศ พิจารณาจากการวิเคราะห์ทบทวนข้อมูลสนับสนุนการด าเนินงาน 
และปรับปรุงฐานข้อมูล/ข้อมูลเดิม การจัดท าฐานข้อมูล/ข้อมูลใหม่ การปรับปรุงระบบสารสนเทศและเครือข่าย  
การมีระบบการวัดผลการด าเนินงานขององค์การ การมีระบบการวิเคราะห์และน าเสนอการด าเนินงานขององค์การ  

 การจัดการความรู้ หมายถึง การรวบรวมองค์ความรู้ที่มีอยู่ในองค์กรซึ่งกระจัดกระจายอยู่ใน ตัวบุคคล 
หรือเอกสาร มาพัฒนาให้เป็นระบบ เพ่ือให้ทุกคนในองค์กรสามารถเข้าถึงความรู้ และน ามาพัฒนาตนเองให้เป็นผู้รู้ 
รวมทั้งปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 การจัดการความรู้  พิจารณาจากการวิเคราะห์ ทบทวน จ าแนกและคัดเลือกองค์ความรู้ที่ส าคัญ 
และสนับสนุนการด าเนินงานตามกระบวนการหลักของหน่วยงาน น าไปจัดท าแผนการจัดการความรู้ และด าเนินการ 
ตามแผนได้ส าเร็จครบถ้วน รวมถึง การร่วมกิจกรรมสนับสนุนการจัดการความรู้ของส านักงานปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการ   
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ข้อมูลผลการด าเนินงาน  และเกณฑ์การให้คะแนน : 
1. หากท่านด าเนินการแล้ว(ในฐานะเจ้าภาพหลัก) / ให้การสนับสนุน,ให้ความร่วมมือ,ให้ข้อมูล ฯลฯ (ในฐานะ

หน่วยงานสนับสนุน)แล้ว ขอให้ใส่เครื่องหมาย   ลงในช่องผลการด าเนินงาน 
2. หากอยู่ระหว่างด าเนินการ ใส่เครื่องหมาย  ลงในช่องผลการด าเนินงาน 

        3. ใส่ค่าคะแนนการด าเนินการที่ได้ในช่องรวมคะแนน 

ตัวชี้วัด/รายละเอียดการด าเนินงาน 

เกณฑ์การให้คะแนน 
ผลการ

ด าเนินงาน 
เกณฑ์การให้คะแนน 

ผลการ
ด าเนินงาน 

เจ้าภาพ
หลัก 

ค่าคะแนน
ด าเนนิการ 

สถานะ  
การ

ด าเนินงาน 

หน่วยงาน
สนับสนุน 

ค่าคะแนน
ด าเนนิการ 

สถานะ  
การ

ด าเนินงาน 
ตัวชี้วัดที่ 6 ระดับความส าเร็จในการพัฒนาปรับปรุงสารสนเทศและการจัดการความรู้               น้ าหนัก ร้อยละ 8 
6.1 ระดับความส าเร็จในการพัฒนาปรับปรุงสารสนเทศ           น้ าหนัก รอ้ยละ 4 
     ๑. ทบทวนการวิเคราะห์ข้อมูลสนับสนุนการด าเนินงาน
และปรับปรุงฐานข้อมูลเดิม 

      

          1.๑ ทบทวนการวิเคราะห์ข้อมูลที่ จ าเป็นในการ
สนับสนุนการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ และกระบวนการหลัก
ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2556  

   ทุกส านัก 0.4  

          ๑ .2  ปรับปรุงข้อมูล/ฐานข้อมูลที่ ด าเนินการใน
ปีงบประมาณ  พ.ศ. 2556 อย่างน้อย 1 ฐานข้อมูล              

   ทุกส านัก 0.6  

     ๒ . จั ดท าฐานข้ อมู ล /ข้ อมู ล ใหม่ ที่ ส นับส นุนการ
ด าเนินงานตามยุทธศาสตร์/กระบวนการหลัก 2 ฐานข้อมูล 
(ต้องครอบคลุม ถูกต้องและทันสมัย)                    

    
 

 
 

 

          ๒.๑ ข้อมูลใหม่/ฐานข้อมูล ที่ 1    ทุกส านัก 0.5  
          2.๒ ข้อมูลใหม่/ฐานข้อมูล ที่ 2    ทุกส านัก 0.5  
หมายเหตุ : ส าหรับส านักที่จัดท าข้อมูล/ฐานข้อมูลครบทุกกระบวนการแล้ว ใหด้ าเนินการปรับปรุงข้อมูล/ฐานข้อมูลเดมิรวม ๓ ฐาน       
      ๓. ปรับปรุงระบบสารสนเทศและเครือข่าย       
           ๓.๑ ส ารวจ ประมวลความต้องการเกี่ยวกับการใช้งาน
ระบบสารสนเทศของหน่วยงานและน าผลไปปรับปรุงระบบ
สารสนเทศ 

ศทก. 0.2     

           ๓.๒ จัดท า/ปรับปรุงฐานข้อมูลองค์ความรู้ เพื่อการ
เผยแพร่สื่อสารภายในหน่วยงาน รวมถึงจัดให้มีช่องทางในการ
แลก เปลี่ ยน เรียนรู้ ใน เรื่ อ งของวิ ธี ก ารปฏิ บั ติ ที่ ดี  (Best 
Practices) ของบุคลากรผ่านระบบสารสนเทศ 

ศทก. 0.2  ทุกส านัก 0.6  

           ๓.3 ประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรทราบถึงช่องทางใน
การใช้งานระบบสารสนเทศเพื่อการสืบค้นข้อมูลสนับสนุนการ
ปฏิบัติงาน และ/หรือการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

ศทก. 0.1  ทุกส านัก 0.4  

           ๓.๔ จัดท าแผนบริหารความเสี่ยงด้านคอมพิวเตอร์
และสารสนเทศ ที่แสดงถึงการตอบสนองต่อการบุกรุกที่เสี่ยง
ต่อการท างานของระบบสารสนเทศที่ ครอบคลุมถึงการ
สนับสนุนการปฏิบัติงาน ได้อย่างต่อเนื่องภายใต้ภาวะวิกฤต 
(เช่น ไฟไหม้ น้ าท่วม แผ่นดินไหว เป็นต้น) 

ศทก. 0.2     

          ๓.5 จัดท าระบบรักษาความมั่นคงและปลอดภัยของ
ระบบฐานข้อมูลและสารสนเทศ ซ่ึงอย่างน้อยต้องประกอบด้วย
แนวทาง/มาตรการป้องกันความเสียหาย การส ารองข้อมูล
สารสนเทศ และสิทธิในการใช้งาน/เข้าถึง(Access Right)               

ศทก. 0.3     

     ๔. มีระบบการวัดผลการด าเนินงานของส านักงาน
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ โดย 
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           ๔.๑ มีการเลือกและรวบรวมข้อมูลสารสนเทศที่มี
ความสอดคล้องและเชื่อมโยงกัน เพื่อใช้ในการติดตามผลการ
ปฏิบัติงานในภาพรวมของส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 
และใช้ในการสนับสนุนการตัดสินใจในระดับต่างๆ ของส่วน
ราชการ  

ศทก. ,
สนย.  

0.4  ทุกส านัก 0.4 N/A 

           ๔.2 มีการเลือกข้อมูลและสารสนเทศเชิงเปรียบเทียบ
จากภายนอกมาใช้สนับสนุนการตัดสินใจในส่วนราชการ 

ศทก. ,
สนย.  

0.2  ทุกส านัก 0.2 N/A 

           ๔.3 มีการทบทวน/ปรับปรุงตัวชี้วัดและระบบการ
วัดผลการด าเนินการเพื่อให้มีข้อมูลสารสนเทศของผลการ
ด าเนินงานที่เป็นปัจจุบันและทันต่อสถานการณ์ 

ศทก. ,
สนย.  

0.4  ทุกส านัก 0.4 N/A 

     ๕. มีระบบการวิเคราะห์และน าเสนอการด าเนินงานของ
ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ โดย 

      

           ๕.1 มีการวิเคราะห์และน าเสนอผลการด าเนินงาน
ตามตัวชี้วัด/เรื่องที่ส าคัญ เพื่อให้ผู้บริหารใช้ประกอบการ
พิจารณา/ทบทวนผลการด าเนินงานของส่วนราชการ และใช้ใน
การจัดท าแผนยุทธศาสตร์  ของ สป. 

ศทก.
,สนย. 

0.6  ทุกส านัก 0.6 N/A 

          ๕.2 มีการสื่อสารให้ผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องในทุกระดับ
ได้รับทราบถึงผลการวิเคราะห์ตามข้อ 5.1 เพื่อใช้เป็นข้อมูล
สนับสนุนการตัดสินใจในการปฏิบัติงาน 

ศทก. ,
สนย.  

0.4  ทุกส านัก 0.4 N/A 

รวมคะแนน      ๓ 
6.2 ระดับความส าเร็จในการจัดการความรู้                                                                     

น้ าหนัก รอ้ยละ 4 
กพร.สป.      

     1  ทบทวนการจ าแนกรายการองค์ความรู้ขอ งทุ ก
กระบวนการหลัก และคัดเลือกองค์ความรู้ที่สนับสนุนการ
ด าเนินงาน 2 องค์ความรู้  จาก 2 กระบวนการหลัก (ไม่ซ้ ากับ
กระบวนการที่ด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556) มา
จัดท าแผนการจัดการความรู้ (KM Action Plan ) ตามแนวทาง
และรูปแบบที่ส านักงาน ก.พ.ร. ก าหนด (แบบฟอร์มแผนฯ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2554) 

   ทุกส านัก 1  

     2 ด าเนินการตามแผนการจัดการความรู้ได้ส าเร็จทุก
กิจกรรม และผ่านเกณฑ์ตัวชี้วัดผลสัมฤทธิ์ของการจัดการ
ความรู ้

   ทุกส านัก  2  

     3 เขา้ร่วมกจิกรรม KM DAY ตามแนวทางที่ส านักงาน
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการก าหนด 

   ทุกส านัก 1  

     4 จัดส่งข้อมูลองค์ความรู้ที่ถอดบทเรียนสมบูรณ์แล้ว (ทั้ง
รูปแบบเอกสารและไฟล์ข้อมูล) ใหก้ลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
ภายใน วันที่ 30 กันยายน 2557 

   ทุกส านัก 1  

รวมคะแนน      ๕ 

 
ตารางและสตูรค านวณ : 

ตัวช้ีวัด 
น้ าหนัก 

(W) 
เกณฑ์การให้คะแนนเทยีบกับระดบั

ความส าเร็จตามเป้าหมายของตัวช้ีวัด 
คะแนนท่ีได ้

(SM) 
คะแนนถ่วงน้ าหนัก 

(W x SM) 
1 2 3 4 5 

ตัวช้ีวัด 6.1 W1 = 4 1 2 3 4 5 SM1= 3 (W1 x SM1) = 12 
ตัวช้ีวัด 6.2 W2 = 4 1 2 3 4 5 SM2 = 5 (W2 x SM2) = 20 
   W1-2 = 8       (W1-2xSM1-2 ) = 32 
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ผลรวมคะแนนเฉลี่ยถ่วงน ้ำหนัก เท่ากับ 
 
                                                                                                   32/8 = 4         
 
 
W      หมายถึง  น้ าหนักในแต่ละตัวช้ีวัด  โดยผลรวมของน้ าหนักของทุกตัวช้ีวัดเท่ากับ 8 
SM     หมายถึง  คะแนนท่ีได้จากการเทียบกับระดับความส าเร็จตามเป้าหมายของแต่ละตัวช้ีวัด 
1 - 2   หมายถึง ล าดับท่ีของตัวช้ีวัด 
 

การค านวณคะแนนจากผลการด าเนินงาน  : 

ตัวช้ีวัด/ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด 
น้ าหนัก 
(ร้อยละ) 

ผลการ 
ด าเนินงาน 

ค่าคะแนนที่ได้ 
ค่าคะแนน 
ถ่วงน้ าหนัก 

ระดับความส าเร็จในการพัฒนาปรับปรุง
สารสนเทศและการจัดการความรู้                                   

๘ ๕ ๕.๐๐๐๐ ๐.๔๐๐๐ 

 

ค าชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ด าเนินการ 
 ตัวช้ีวัดที่ ๖.๑  ระดับความส าเร็จในการพัฒนาปรับปรุงสารสนเทศ   

ส านักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ ในฐานะหน่วยงานสนับสนุน ได้ด าเนินการตามตัวชี้วัดฯ  
มีรายละเอียดการด าเนินการ ดังนี้    

1. แต่งตั้งคณะท างานด าเนินงานตามค ารับรองการปฏิบัติราชการส านักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 โดยมีคณะท างานรับผิดชอบรายตัวชี้วัด ตามค าสั่ง ส านักงานรัฐมนตรี ที่ 10/2557 
ลงวันที่ 24 มีนาคม 2557 

2. ทบทวน การวิเคราะห์ข้อมูลสนับสนุนการด าเนินงานและปรับปรุงฐานข้อมูลเดิม 
2.1 ทบทวนข้อมูลที่จ าเป็นในการสนับสนุนการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ และกระบวนการหลัก 

ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ครอบคลุมทุกกระบวนการหลักของ สร.ศธ. 
2.2 ปรับปรุงข้อมูล/ฐานข้อมูลที่ด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ฐานข้อมูลที่เลือกน ามา

ปรับปรุง คือ ฐานข้อมูลกระบวนการสนับสนุนภารกิจของรัฐมนตรีในการประชุมคณะรัฐมนตรี  โดยปรับปรุง 
ในประเด็น      

1.) การจัดเก็บข้อมูล 
2.) ผลการด าเนินงานเพิ่มเติมในปี พ.ศ. 2557  
3.) ปรับข้อมูลที่ใช้เผยแพร่ของกระบวนการ  
4.) หัวข้อการน าเสนอข้อมูล 

2.3 จัดท าฐานข้อมูลใหม่/ข้อมูลใหม่ ที่สนับสนุนการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์/กระบวนการหลัก  
2 ฐานข้อมูล ได้แก่ 

1.) ฐานข้อมูล กระบวนการประสานงานการตอบกระทู้ ชี้แจงญัตติ ร่างพระราชบัญญัติ 
2.) ฐานข้อมูล กระบวนการรับเรื่องร้องทุกข์ ร้องเรียน ร้องขอความช่วยเหลือต่อรัฐมนตรี 
 

                มีลักษณะของฐานข้อมูล และข้อมูล ดังนี้ 
                   - ครอบคลุม ครบถ้วนตามท่ีวิเคราะห์  

 (W 1-2  x SM 1-2 ) 

       W 1-2   
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                   - ความถูกต้อง  ตามแบบฟอร์ม และมีการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลก่อนน าเข้า/หลังน าเข้า         
                   - ความทันสมัย มีการปรับปรุงฐานข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน  

2.4 สรุปผลการน าข้อมูล/เอกสาร หลักฐานเกี่ยวกับการน าข้อมูลและสารสนเทศมาใช้ในการวิเคราะห์     
ผลการด าเนินงานและน าไปปรับปรุง/พัฒนางาน ดังนี้ 
                   -  ฐานข้อมูลกระบวนการสนับสนุนภารกิจของรัฐมนตรีในการประชุมคณะรัฐมนตรี ใช้สืบค้นข้อมูล 
ที่น าเสนอต่อคณะรัฐมนตรีและเป็นฐานข้อมูลในการแจ้งรายนามผู้ชี้แจงต่อ สลค. ซึ่งท าให้การท างานมีประสิทธิภาพ
มากขึ้น 
                   - ฐานข้อมูล กระบวนการประสานงานการตอบกระทู้ ชี้แจงญัตติ ร่างพระราชบัญญั ติ เพ่ือเป็น
ฐานข้อมูลในการสืบค้นข้อมูลค าตอบกระทู้ถามของรัฐมนตรี และข้อมูลกระทู้ที่ลงในราชกิจจานุเบกษา 
                   - ฐานข้อมูล กระบวนการรับเรื่องร้องทุกข์ ร้องเรียน ร้องขอความช่วยเหลือต่อรัฐมนตรี  ใช้สืบค้น
ข้อมูลเกี่ยวกับการด าเนินการเรื่องร้องทุกข์ ร้องเรียน และขอความช่วยเหลือต่อรัฐมนตรี การติดตามงาน  
และสนับสนุนการปฏิบัติงานให้เป็นระบบ ตรวจสอบย้อนหลังได้ รวมทั้งคู่มือการด าเนินงานรับเรื่องราวร้องทุกข์ฯ 

3. ด าเนินการปรับปรุงระบบสารสนเทศและเครือข่ายของ สร.ศธ. โดยจัดท า/ปรับปรุงฐานข้อมูล 
องค์ความรู้ เพ่ือการเผยแพร่สื่อสารภายหน่วยงาน และได้จัดท าเว็บบอร์ด เพ่ือเปิดให้มีช่องทางในการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ในเรื่องของวิธีการปฏิบัติงานที่ดีของบุคลากร และได้ประชาสัมพันธ์ให้บุคลากร สร. ทราบ  
     
 ตัวช้ีวัดที่ ๖.๒ ระดับความส าเร็จในการจัดการความรู้ 

ส านักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ   ได้ด าเนินการ ดังนี้  
1. ทบทวนจ าแนกรายการองค์ความรู้ 

- วิเคราะห์ฐานข้อมูลตามกระบวนการ 
- ตารางที่ 1 การวิเคราะห์ ทบทวน องค์ความรู้ที่สอดรับกับประเด็นยุทธศาสตร์ ตามยุทธศาสตร์/กระบวนการ

หลักของส านักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ 
- ตารางที่ 2 วิเคราะห์ คัดเลือกองค์ความรู้จากกระบวนการหลักไปจัดท าแผนการจัดการความรู้ 
- การวิเคราะห์ตารางความสัมพันธ์ระหว่าง KMP และ CMP 

2. จัดท าแผนการจัดการความรู้ (KM Action Plan) เสนอผู้บริหารและอนุมัติแผนฯ (31 มี.ค. 57) 
องค์ความรู้ : เทคนิคการคิดวิเคราะห ์ 

 เทคนิควิธีการ ติดตามเรื่องที่มีค าสั่งการแล้ว 
3. การด าเนินการตามแผนการจัดการความรู้ 

3.1 การบ่งชี้ความรู้ 
3.2 การสร้างและแสวงหาความรู้ 
3.3 การจัดการความรู้ที่เป็นระบบ เผยแพร่ทางเว็บไซต์ 
3.4 การประมวลผลและกลั่นกรองความรู้ เพ่ือตรวจสอบประเด็นองค์ความรู้และเนื้อหาในแต่ละ

ประเด็น มีเอกสารเผยแพร่ทางเว็บไซต์ 
3.5 ประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรทราบถึงช่องทางการเข้าถึงองค์ความรู้ 
3.6 จัดกิจกรรมการแบ่งปันแลกเปลี่ยนเรียนรู้  2 ครั้ง (10 มิ.ย./ 24 มิ.ย. 57) 
3.7 จัดท าเอกสารถอดบทเรียนจากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และมีการประชาสัมพันธ์ แจ้งเวียน/

เผยแพร่เอกสารการถอดบทเรียน และด าเนินการส ารวจการน าองค์ความรู้จากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ไปประยุกต์ใช้  
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ในการปฏิบัติงานของบุคลากร 
3.8 จัดกิจกรรมยกย่องชมเชยผู้เข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ที่ให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ 

และมีส่วนส าคัญในการมีส่วนร่วมให้กิจกรรมการจัดการความรู้บรรลุผลตามเป้าหมาย โดยการส ารวจ สังคมมิติ และสรุป 
4. การด าเนินการตามแผนการจัดการความรู้สามารถด าเนินการได้ส าเร็จครบถ้วนทุกกิจกรรม และผ่าน

เกณฑ์ตัวชี้วัดผลสัมฤทธิ์ของการจัดการความรู้ สรุปผลการด าเนินงาน ดังนี้ 
เกณฑ์ตัวชี้วัดผลสัมฤทธิ์ของการจัดการความรู้ คือ ร้อยละ 70 ของบุคลากร สร.ศธ. น าองค์ความรู้  

ที่ถอดบทเรียนแล้วไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน มีผลการส ารวจ พบว่า บุคลากร สร.ศธ. น าองค์ควา มรู้ 
ทีถ่อดบทเรียนแล้วไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน ร้อยละ 91.17 

5. คณะท างาน KM สร.ศธ. ได้เข้าร่วมกิจกรรม KM DAY ตามแนวทางที่ สป.ศธ. ก าหนด เมื่อวันที่  
28 – 29 สิงหาคม 2557 

6. สร.ศธ. ได้จัดส่งข้อมูลองค์ความรู้ที่ถอดบทเรียนสมบูรณ์แล้วให้ ก.พ.ร. สป. เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2557 
ปัจจัยสนับสนุนต่อการด าเนินงาน  : 

๑. ผู้บริหารเห็นความส าคัญ และส่งเสริม ผลักดันในการด าเนินงานตามตัวชี้วัดอย่างเป็นระบบ และมี
เจ้าหน้าที่รับผิดชอบงานประสาน อ านวยความสะดวกในการด าเนินงาน จัดทรัพยากรสนับสนุนการด าเนินงาน 

๒. บุคลากร ส านักงานรัฐมนตรี เห็นความส าคัญ ให้ความร่วมมือ และเข้าร่วมกิจกรรม 
3. มีเทคโนโลยีเพียงพอ ทันสมัย ที่ใช้ในการสนับสนุนการท างาน 

อุปสรรคต่อการด าเนินงาน  : 
๑. เนื่องจาก สร. มีภารกิจในการประสานราชการทางการเมือง ท าให้บุคลากรไม่สามารถเข้าร่วมกิจกรรม

ในภาพรวมได้ครบทุกคน ทุกครั้ง 
๒. เกิดการเปลี่ยนแปลงสถานการณ์ทางการเมือง และผู้บริหารด้านการเมือง ท าให้การจัดกิจกรรม 

ไม่ต่อเนื่อง (มีการชุมนุม และเปลี่ยนแปลงควบคุมอ านาจ) 
3. ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัดบางคนขาดความรับผิดชอบ ไม่มีส่วนร่วมในการท างานเท่าท่ีควร  
4. ระบบสารสนเทศของหน่วยงานอยู่ระหว่างการพัฒนา ปรับปรุง ท าให้งานบางส่วนไม่สามารถใช้งานได้

อย่างเต็มประสิทธิภาพ 
5. ขาดบุคลากรในการพัฒนา ประยุกต์ใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือให้ตอบสนองและรองรับ  

ต่อความต้องการของผู้ใช้งานระบบสารสนเทศของหน่วยงาน  
 

ข้อเสนอแนะส าหรับการด าเนินงานในปีต่อไป  :  
๑. ก.พ.ร.สป. และผู้รับผิดชอบค ารับรองฯ ในหน่วยงาน ควรมีการประชุม ชี้แจง และท าความเข้าใจใน

รายละเอียดของตัวชี้วัด ขั้นตอนการด าเนินงาน การติดตามงานอย่างสม่ าเสมอ เพ่ือความต่อเนื่อง และปฏิบัติงานไป
ในทิศทางเดียวกัน 

2. ก.พ.ร.สป. ควรรับผิดชอบ/ชี้แจง รายละเอียดการด าเนินงานให้มีความชัดเจน ไม่ปรับเปลี่ยนแบบฟอร์ม 
และปรับเปลี่ยนแนวทางระหว่างการด าเนินงาน 

3. กรณีตัวชี้วัดที่ต้องด าเนินงานร่วมกัน หน่วยงานที่เป็นเจ้าภาพรับผิดชอบในการด าเนินงาน ควรมีการ
ชี้แจงรายละเอียดการด าเนินงาน เพ่ือให้การด าเนินงานของหน่วยงานสนับสนุนสามารถด าเนินการได้ถูกต้อง และมี
ประสิทธิภาพ ซึ่งจะท าให้คะแนนของตัวชี้วัดในภาพรวมของ สป. มีผลสัมฤทธิ์สูงขึ้น  
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หลักฐานอ้างอิง  : 
        ตัวช้ีวัดที่ 6.1 ระดับความส าเร็จในการปรับปรุงสารสนเทศ 
              1. ค าสั่ง ส านักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ ที่ 10/2557 ลงวันที่ 24 มีนาคม 2557 เรื่อง 
แก้ไขค าสั่งแต่งตั้งคณะท างานด าเนินงานตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ ส านักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 
               2. ตารางการวิเคราะห์ฐานข้อมูลที่ช่วยสนับสนุนการด าเนินงานรายแผนงาน/โครงการ ตามแผน
ยุทธศาสตร์ กระบวนสร้างคุณค่า/กระบวนการสนับสนุน (ตาราง IT1.1 – 4) ตารางวิเคราะห์ฐานข้อมูลตาม
กระบวนการ 
               3. บันทึกข้อความ ส านักงานรัฐมนตรี ที่ ศธ 0100/- ลงวันที่ 11 มิ.ย. 57 เรื่องการด าเนินการ
เกี่ยวกับการคัดเลือกฐานข้อมูลเพื่อจัดท าฐานข้อมูลใหม่ 2 ฐานข้อมูล และปรับปรุงฐานข้อมูลเดิม 1 ฐานข้อมูล 
               4. บันทึกข้อความ ส านักงานรัฐมนตรี ที่ ศธ 0100/- ลงวันที่ 3 มิ.ย. 57 ประชาสัมพันธ์ และชี้แจง
เกี่ยวกับช่องทางในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในเรื่องของวิธีการปฏิบัติงานที่ดี ผ่านระบบสารสนเทศและประชาสัมพันธ์
ให้บุคลากรทราบถึงช่องทางในการใช้งานระบบสารสนเทศ เพ่ือการสืบค้นและแลกเปลี่ยนเรียนรู้  
               5. แบบฟอร์มการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลก่อนน าเข้า/หลังน าเข้าข้อมูล 
               6. บันทึกข้อความ ส านักงานรัฐมนตรี ที่ ศธ 0100/- ลงวันที่ 25 ก.ย. 57 แจ้งเวียนประชาสัมพันธ์
ช่องทางการสืบค้นข้อมูลที่สนับสนุนการด าเนินงานและข้อมูลผลการด าเนินงาน เพ่ือให้บุคลากร สร. ทราบ 
 
        ตัวช้ีวัดที่ 6.2 ระดับความส าเร็จในการจัดการความรู้ 

1. แผนปฏิบัติราชการส านักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 
2. ค าสั่ง ส านักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ ที่ 10/2557 ลงวันที่ 24 มีนาคม 2557 เรื่อง 

แก้ไขค าสั่งแต่งตั้งคณะท างานด าเนินงานตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ ส านักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 

3. ค าสั่ง ส านักงานรัฐมนตรี ที่ 9/2557  เรื่องแต่งตั้งผู้บริหารการจัดการความรู้ และคณะท างาน
ด าเนินการกิจกรรมการจัดการความรู้ ลงวันที่ 20 มีนาคม 2557  

4. บันทึกข้อความเสนอผลการวิเคราะห์ การบ่งชี้ความรู้ การคัดเลือกองค์ความรู้ (20 มี.ค. 57) 
5. ตารางการวิเคราะห์ ทบทวนองค์ความรู้ที่สอดรับกับประเด็นยุทธศาสตร์ ตารางวิเคราะห์ฐานข้อมูล

ตามกระบวนการและตารางวิเคราะห์คัดเลือกองค์ความรู้ไปจัดท าแผนการจัดท าความรู้ 
6. แผนการจัดการความรู้ ส านักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 
7. รายงานการประชุมบุคลากร สร. เพื่อชี้แจงแนวทางในการสร้างและแสวงหาความรู้ (20 พ.ค. 57) 
8. บันทึกข้อความ ส านักงานรัฐมนตรี แจ้งเวียนช่องทางในการเข้าถึงความรู้/ช่องทางการแลกเปลี่ยน

เรียนรู้ การใช้งาน web board ของ สร.ศธ. (3 มิ.ย.57) 
9. บันทึกสรุปการจัดการความรู้ กิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ครั้งที่ 1, 2 (10 มิ.ย. , 24 มิ.ย. 57) 
10. บันทึกข้อความ ส านักงานรัฐมนตรี แจ้งเวียนคู่มือการปฏิบัติงานการจัดการความรู้ ( 1 ส.ค. 57 ) 
11. บันทึกข้อความสรุปรายงานการประเมินและสรุปการจัดการความรู้ สร. ( 4 ก.ย. 57 ) 
12. บันทึกข้อความ ส านักงานรัฐมนตรี แจ้งเวียน การจัดการความรู้ เกี่ยวกับการสรรหาบุคคลที่สมควร

ได้รับการยกย่องชมเชยในการจัดกิจกรรมการจัดการความรู้  
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13. บันทึกข้อความ ส านักงานรัฐมนตรี รายงานการเข้าร่วมกิจกรรม KM Day ของ สป.ศธ. ที่จัด
กิจกรรมในวันที่ 28 – 29 สิงหาคม 2557 ( 4 ก.ย.57 ) และเกียรติบัตรการน าเสนอความรู้และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
ในวัน KM DAY ประจ าปี 2557 

14. บันทึกข้อความ เรื่อง ขอส่งข้อมูลองค์ความรู้ที่ถอดบทเรียนสมบูรณ์แล้ว ให้ ก.พ.ร. สป. ( 4 ก.ย.57) 
15. มีฐานข้อมูลการด าเนินงานการจัดการความรู้ เผยแพร่ทางเว็บไซต์ www.moe-news.net 

 
 
หมายเหตุ :  
๑. ตัวชี้วัดที่ ๖.๑ ระดับความส าเร็จในการพัฒนาปรับปรุงสารสนเทศ :  

- ข้อ ๑ , ข้อ ๒ ,ข้อ ๓.๒ และ ๓.๓  :  ส านักงานรัฐมนตรี ด าเนินการตามรายละเอียดการด าเนินงาน 
- ข้อ ๓.๑ – ๓.๕ : ศทก. ด าเนินการตามรายละเอียดการด าเนินงาน 
- ข้อ ๔ และ ข้อ ๕ : สนย. และ ศทก. ยังไม่ได้สรุปผลการหารือเพ่ือคัดเลือกนโยบายที่ส าคัญเพ่ือ

จัดท าสารสนเทศในการติดตามนโยบายในภาพรวมของ สป.  สร. ในฐานะหน่วยงานสนับสนุน จึงยังไม่ได้
ด าเนินการในส่วนนี้  แต่การวิเคราะห์ในระดับส านักได้ด าเนินการในระดับการคัดเลือกข้อมูลเชิงเปรียบเทียบ
ภายนอกใช้ในการสนับสนุนการ ปรับปรุง จัดท าแผนยุทธศาสตร์ของ สร. มีการวิเคราะห์ข้อมูลและน าเสนอ  
ผลการด าเนินงานเพื่อเป็นข้อเสนอให้ผู้บริหารพิจารณาและจัดท าแผนยุทธศาสตร์ มีการสื่อสารให้ผู้ปฏิบัติงานที่
เกี่ยวข้องในทุกระดับได้รับทราบ 

        เจ้าภาพหลัก ด าเนินการตามรายละเอียดการด าเนินงาน , ขอความร่วมมือหน่วยงานสนับสนุน
ในการด าเนินการ เช่น เชิญเข้าร่วมประชุมเพื่อร่วมวิเคราะห์ ขอข้อมูล ขอให้จัดท ารายงานผล ฯลฯ 

        หน่วยงานสนับสนุน ให้ความร่วมมือในการด าเนินการตามที่หน่วยงานเจ้าภาพหลักร้องขอ เช่น 
สนับสนุนข้อมูล เข้าร่วมประชุม ส่งรายงานผลการด าเนินงาน ฯลฯ 
๒. ตัวชี้วัดที่  ๖.๒ ระดับความส าเร็จของการจัดการความรู้  : ส านักด าเนินการเองตามรายละเอียด             
การด าเนินงาน 
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 รายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด)                     รอบ   ๙ เดือน 
                                                                                                                รอบ ๑๒ เดือน 
ชื่อตัวชี้วัด  :   ตัวชี้วัดที ่๗ ระดับความส าเร็จในการพัฒนาบุคลากร 
ผู้ก ากับดูแลตัวช้ีวัด  :   
              ๑. หัวหน้าส านักงานรัฐมนตรี  
               ๒. นางสาวนงศิลินี  โมสิกะ   
 

ผู้จัดเก็บข้อมูล  :   
                         ๑. นางแจ่มจิตต์  สุคนธสาร

                     ๒. นางสาวทิวะดี  ทองดี 
                     ๓. นางวีระวัลย์  พรหมมานุวัติ 
            ๔. นายธิติกาญจน์  ยิ้มสงวน 
            ๕. นางสาวปานัดดา  พลวิเศษ 

โทรศัพท์  :  ๐ ๒๒๘๐ ๐๓๐๙ โทรศัพท์  :  ๐ ๒๒๘๐ ๐๓๐๙ 
ค าอธิบาย  :      

 การพัฒนาบุคลากร เป็นการด าเนินงานเกี่ยวกับการส่งเสริมให้บุคลากรได้รับการพัฒนาความรู้ 
ความสามารถ ทักษะ ตลอดจนมีทัศนคติที่ดีในการท างาน อันจะเป็นผลให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ บรรลุ
วัตถุประสงค์ของหน่วยงาน ความคาดหวังและความต้องการของผู้รับบริการ 

 ระดับความส าเร็จในการพัฒนาบุคลากร เป็นการพิจารณาวิธีการด าเนินการเกี่ยวกับการจัดท าแผนพัฒนา
บุคลากร ที่ต้องสอดคล้อง/รองรับกับแผนปฏิบัติราชการประจ าปี สามารถด าเนินการตามแผนและการติดตามผลการ
ด าเนินงานตามแผน รวมถึงการมีความใส่ใจ การสร้างและรักษาสภาพแวดล้อมในการท างาน สร้างบรรยากาศที่เอ้ือต่อ
การปฏิบัติงานของบุคลากร ซึ่งจะน าไปสู่ผลการด าเนินการที่เป็นเลิศและความเจริญก้าวหน้าของบุคลากรและส่วน
ราชการ   

 

เกณฑ์การให้คะแนนและข้อมูลผลการด าเนินงาน  : 
1. หากท่านด าเนินการแล้ว(ในฐานะเจ้าภาพหลัก) / ให้การสนับสนุน,ให้ความร่วมมือ,ให้ข้อมูล ฯลฯ (ในฐานะ

หน่วยงานสนับสนุน)แล้ว ขอให้ใส่เครื่องหมาย   ลงในช่องผลการด าเนินงาน 
2. หากอยู่ระหว่างด าเนินการ ใส่เครื่องหมาย   ลงในช่องผลการด าเนินงาน 
3. ใส่ค่าคะแนนการด าเนินการที่ได้ในช่องรวมคะแนน 

 

ตัวช้ีวัด/รายละเอียดการด าเนินงาน 
เกณฑ์การให้คะแนน 

ผลการ
ด าเนินงาน 

เกณฑ์การให้คะแนน 
ผลการ

ด าเนินงาน 
เจ้าภาพ

หลัก 
ค่าคะแนน
ด าเนินการ 

สถานะการ
ด าเนินงาน 

หน่วยงาน
สนับสนุน 

ค่าคะแนน
ด าเนินการ 

สถานะการ
ด าเนินงาน 

ตัวชี้วัดที่ 7 ระดับความส าเร็จในการพัฒนาบุคลากร               น้ าหนัก รอ้ยละ 5 

      1  จั ดท าแผนพัฒ นาบุคลากรของส า นั กงาน
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ให้สอดคล้อง/รองรับแผนปฏิบัติ
ราชการประจ าปีงบประมาณ เสนอผู้บริหารให้ความ
เห็นชอบ โดย  

สอ.      

            1.1 ต้องมีการใช้ผลการส ารวจความต้องการใน
การฝึกอบรมทั้งจากบุคลากร หัวหน้างานและผู้บังคับบัญชา
มาประกอบการจัดท าแผนฯ 

   ทุกส านัก 0.5  

            1.2 แผนพัฒนาบุคลากรมีกิจกรรม/วิธีการพัฒนา
ทั้งอย่างเป็นทางการและไม่เป็นทางการ 

   ทุกส านัก 0.5  
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     2 ด าเนินการตามแผนพัฒนาบุคลากรได้ครบถ้วนทุก
โครงการ/กิจกรรม  

  
 

ทุกส านัก 1 
 

     3 มีการติดตามผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนา
บุคลากรและสรุปรายงานเสนอผู้บริหารทราบ โดย 

      

          3.1 มีการประเมินประสิทธิผลของการฝึกอบรม/
กิจกรรมให้ความรู้ต่างๆ 

   ทุกส านัก 0.5  

          3.2 มีการติดตามผลการน าความรู้ที่ ได้จากการ
ฝึกอบรม/กิจกรรมให้ความรู้ต่างๆ ไปใช้ในการปฏิบัติงาน 

   ทุกส านัก 0.5  

     4 มี โครงการ/กิจกรรม ในการส่งเสริมสุขอนามัย 
ความปลอดภัย การป้องกันภัย การปรับปรุงสภาพแวดล้อม
ในการท างานและอุปกรณ์ให้เหมาะสมกับการปฏิบัติงาน 
โดยมีการก าหนดตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย ในการด าเนินงาน 

   ทุกส านัก 1  

     5 มีการสร้างความผาสุก และความพึงพอในให้แก่
บุคลากร โดย 

      

          5.1 ก าหนด/ทบทวนการก าหนดปัจจัยที่มีผลต่อ
ความผาสุก ความพึงพอใจและแรงจูงใจของบุคลากร ในแต่
ละระดับและแต่ละประเภท จัดล าดับความส าคัญของปัจจัย 
และจัดท าแผนการสร้างความผาสุก และความพึงพอใจของ
บุคลากร โดยแผนฯจะต้องสอดคล้องกับปัจจัยที่ก าหนด 

   ทุกส านัก 0.2  

          5.2 มีการก าหนดตัวชี้วัดและวิธีการประเมินความ
ผาสุก ความ พึงพอใจและการสร้างแรงจูงใจของบุคลากรแต่
ละระดับแต่ละประเภท 

   ทุกส านัก 0.2  

          5.3 ด าเนินการตามแผนการสร้างความผาสุกฯ                  
ได้ครบถ้วนทุกโครงการ/กิจกรรม 

   ทุกส านัก 0.2  

          5.4 มีการประเมินความผาสุก ความพึงพอใจและ     
การสร้างแรงจูงใจของบุคลากร    

   ทุกส านัก 0.2  

          5.5 จัดท ารายงานผลการด าเนินการตามแผนการ
สร้างความผาสุกฯ เสนอผู้บริหารทราบ (กรณีหน่วยงาน
สนับสนุนส่งรายงานผลการด าเนินงานให้หน่วยงานเจ้าภาพ
หลักภายในเวลาที่ก าหนดด้วย) 

   ทุกส านัก 0.2  

รวมคะแนน      ๕ 

 
 
 

การค านวณคะแนนจากผลการด าเนินงาน  : 

ตัวช้ีวัด/ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด 
น้ าหนัก 
(ร้อยละ) 

ผลการ 
ด าเนินงาน 

ค่าคะแนนที่ได้ 
ค่าคะแนน 
ถ่วงน้ าหนัก 

ระดับความส าเร็จในการพัฒนาบุคลากร ๕ ๕ ๕.๐๐๐๐ ๐.๒๕๐๐ 
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ค าชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ด าเนินการ 
ส านักงานรัฐมนตรี ในฐานะหน่วยงานสนับสนุน  ได้ด าเนินการให้ความร่วมมือ/สนับสนุน/ให้ข้อมูลตามที่

หน่วยงานเจ้าภาพหลักก าหนดหรือร้องขอ ดังนี้ 
๑. ส่งบุคลากรเข้าร่วมเป็นคณะท างานโครงการอบรมปฏิบัติการจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากร 

ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ (นายธิติกาญจน์ ยิ้มสงวน) 
๒. ส่งบุคลากรเข้าร่วมประชุมโครงการอบรมปฏิบัติการจัดท าแผนพัฒนาบุคลากรของส านักงานปลัดกระทรวง

ศึกษาธิการ ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๕๗ (นางแจ่มจิตต์ สุคนธสาร และนาย
ชาญชัย เตียวัฒนรัฐติกาล)  

๓. ส่งบุคลากรเข้าร่วมการประชุม/อบรม/สัมมนา ตามโครงการ/กิจกรรม  ที่หน่วยงานในสังกัดส านักงาน
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการจัดขึ้นตามแผนฯ 

๔. ส่งเสริมสุขอนามัย ความปลอดภัย การป้องกันภัย การปรับปรุงสภาพแวดล้อมในการท างาน โดยการจัด
กิจกรรม ๕ ส ดังนี้ 
๑. แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินกิจกรรม ๕ ส ส านักงานรัฐมนตรี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗  
๒. เชิญประชุมคณะกรรมการก าหนดวันจัดกิจกรรม ๕ ส.  
๓. แจ้งบุคลากรในสังกัดเข้าร่วมกิจกรรม ๕ ส  
๔. จัดกิจกรรม ๕ ส ในวันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๕๗ (Big Cleaning Day) 

๕. สร้างความผาสุก และความพึงพอในให้แก่บุคลากร โดย 
๑) ส่งบุคลากรเข้าร่วมเป็นคณะท างานจัดท าแผนสร้างความผาสุกและความพึงพอใจของบุคลากรในสังกัด

ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๗ 
๒) ส่งบุคลากรเข้าร่วมประชุมคณะท างานจัดท าแผนสร้างความผาสุกและความพึงพอใจของบุคลากร 

ในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๗ ครั้งที่ ๑/๑๕๕๗ เมื่อวันที่ 
๒๐ มีนาคม ๒๕๕๗  

๓) ด าเนินการตามแผนการสร้างความผาสุกฯ  ดังนี้ 
๑. การพัฒนาคุณภาพชีวิตบุคลากรด้านการท างาน  

-  โครงการปรับปรุงสภาพแวดล้อมในการท างาน  (กิจกรรม ๕ ส) 
-  โครงการสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ในการท างาน  
-  โครงการเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีในองค์กร (กิจกรรมการพัฒนาองค์กร OD) 
-  กิจกรรมยกย่องชมเชย (ข้าราชการผู้ถือปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน,  

คนดีศักดิ์ศรแห่ง สป.) 
๒. การพัฒนาคุณภาพชีวิตบุคลากรด้านส่วนตัว  

-  กิจกรรมการออกก าลังกาย 
- ตู้ยาสามัญประจ าส านักงานรัฐมนตรี 

๓. การพัฒนาคุณภาพชีวิตบุคลากรด้านสังคม  
- โครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม  

๔)  รายงานผลการด าเนินการความผาสุกและความพึงพอใจของบุคลากร 
๕)  ส่งแบบประเมินความผาสุกและความพึงพอใจของบุคลากรให้สังกัดส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 
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ปัจจัยสนับสนุนต่อการด าเนินงาน  : 
๑. มีแผนพัฒนาบุคลากรของส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 
๒. บุคลากรให้ความร่วมมือในการเข้าร่วมโครงการ/กิจกรรม 

อุปสรรคต่อการด าเนินงาน  : 
           การเปลี่ยนแปลงผู้บริหารท าให้โครงการ/กิจกรรม ไม่ต่อเนื่อง 
ข้อเสนอแนะส าหรับการด าเนินงานในปีต่อไป  :  

- 
หลักฐานอ้างอิง  : 

๑. ค าสั่งส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ที่ ๒๖/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๗ มกราคม ๒๕๕๗ เรื่อง แต่งตั้ง
คณะท างานโครงการอบรมปฏิบัติการจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากร ส านักงานปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ 

๒. บันทึกส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ที่ ศธ ๐๒๐๑.๔/๓๒๙ ลงวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ เรื่อง 
เชิญประชุมโครงการอบรมปฏิบัติการจัดท าแผนพัฒนาบุคลากร ของส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ 

๓. แผนพัฒนาบุคลากรของส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ 
๔. ค าสั่งส านักงานรัฐมนตรี ที่ ๑๖/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๕๗ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนิน

กิจกรรม ๕ ส ส านักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ 
๕. รายงานการประชุมคณะกรรมการด าเนินกิจกรรม ๕ ส ส านักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๕๗ 
๖. บันทึกส านักงานรัฐมนตรี ที่ ศธ ๐๑๐๐/- ลงวันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๕๗ เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรม ๕ ส 
๗. ภาพถ่าย/รายงานการจัดกิจกรรม ๕ ส เมื่อวันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๕๗ (Big Cleaning Day) 
๘. ค าสั่งส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ที่ ๔๒๖/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๕๗ เรื่อง แต่งตั้ง

คณะท างานจัดท าแผนสร้างความผาสุกและความพึงพอใจของบุคลากร ในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการ ประจ าปีงบประมาณ 

๙. แผนสร้างความผาสุกและความพึงพอใจของบุคลากรในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ 

๑๐. บันทึกส านักงานรัฐมนตรี ที่ ศธ ๐๑๐๐/- ลงวันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๕๗ เรื่อง รายงานผลการประชุม
คณะท างานสร้างความผาสุกและความพึงพอใจ ของบุคลากรในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ 

   
๑๑. บันทึกส านักงานรัฐมนตรี ที่ ศธ ๐๑๐๐/๑๕๐๒ ลงวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๗ เรื่อง รายงานผลการ

ด าเนินการความผาสุกและความพึงพอใจของบุคลากร 
๑๒. บันทึกส านักงานรัฐมนตรี ที่ ศธ ๐๑๐๐/๑๖๒๔ ลงวันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๕๗ เรื่อง ขอส่งแบบประเมิน

ความผาสุกและความพึงพอใจของบุคลากรในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 
๑๓. บันทึกส านักงานรัฐมนตรี ที่ ศธ ๐๑๐๐/๑๑๒๒ ลงวันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๗ เรื่อง ขอส่งรายชื่อการ

ฝึกอบรมตามโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้าน  ICT ของส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 
ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๗ 
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๑๔. บันทึกส านักงานรัฐมนตรี ที่ ศธ ๐๑๐๐/๑๘๐๘ ลงวันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๕๗ เรื่อง ขอส่งแบบประเมิน
โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้าน ICT ของส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 

๑๕. แบบรายงานการด าเนินกิจกรรม ๕ ส ส านักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๕๗ 

๑๖.   ตารางการประชุม/อบรม/สัมมนา ของข้าราชการในสังกัดส านักงานรัฐมนตรี ประจ าปีงบประมาณ  
  พ.ศ. ๒๕๕๗ 
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 รายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด)            รอบ   ๙ เดือน 
                                                                                                       รอบ ๑๒ เดือน 
ชื่อตัวชี้วัด  :   ตัวชี้วัดที่ ๘  ระดับความส าเร็จในการพัฒนาการจัดการกระบวนการ 
ผู้ก ากับดูแลตัวช้ีวัด  :   
              ๑. หัวหน้าส านักงานรัฐมนตรี  
               ๒. นางสาวนงศิลินี  โมสิกะ   
 

ผู้จัดเก็บข้อมูล  :   
                    ๑. นางสาวบุษยากร  กิตติวานิช

                ๒. ว่าที่ร้อยตรี นรินทร์  ก้อนแก้ว
       ๓. นายธิติกาญจน์  ยิ้มสงวน 
                ๔. นายชาญชัย  เตียวัฒนรัฐติกาล 

โทรศัพท์  :  ๐ ๒๒๘๐ ๐๓๐๙ โทรศัพท์  :  ๐ ๒๒๘๐ ๐๓๐๙ 
ค าอธิบาย  :      

ระดับความส าเร็จในการพัฒนาการจัดการกระบวนการ  พิจารณาจากความส าเร็จในการทบทวน 
ปรับปรุงการจัดการกระบวนการของหน่วยงานตามแนวทางการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ  (PMQA)   
โดยทบทวนการด าเนินงานในเรื่องการออกแบบกระบวนการให้มีความครบถ้วน ชัดเจนเป็นไปตามที่กฎหมาย
ก าหนดและสนองตอบความต้องการของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ด า เนินการจัดท า/ทบทวนมาตรฐาน
การปฏิบัติงานและคู่มือการปฏิบัติงานให้น าสู่การปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

 

เกณฑ์การให้คะแนนและข้อมูลผลการด าเนินงาน  : 
        1. หากท่านด าเนินการแล้ว (ในฐานะเจ้าภาพหลัก) / ให้การสนับสนุน,ให้ความร่วมมือ,ให้ข้อมูล ฯลฯ (ใน
ฐานะหน่วยงานสนับสนุน)แล้ว ขอให้ใส่เครื่องหมาย  ลงในช่องผลการด าเนินงาน 
         2. หากไม่ไดด้ าเนินการ ใส่เครื่องหมาย x  ลงในช่องผลการด าเนินงาน  
        3. ใส่ค่าคะแนนการด าเนินการที่ได้ในช่องรวมคะแนน 
 

ตัวช้ีวัด/รายละเอียดการด าเนินงาน 
เกณฑ์การให้คะแนน 

ผลการ
ด าเนินงาน 

เกณฑ์การให้คะแนน 
ผลการ

ด าเนินงาน 
เจ้าภาพ

หลัก 
ค่าคะแนน
ด าเนินการ 

สถานะการ
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
สนับสนุน 

ค่าคะแนน
ด าเนินการ 

สถานะการ
ด าเนินการ 

ตัวชี้วัดที่ 8 ระดับความส าเร็จในการพัฒนาการจัดการกระบวนการ                        น้ าหนัก ร้อยละ 15 
8.1 ระดับความส าเร็จในการจัดการกระบวนการหลัก                                                     

น้ าหนัก รอ้ยละ ๗ 
สช./

กพร.สป 
     

     1 ทบทวนการก าหนดกระบวนการหลักในปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๕๖ ให้ครอบคลุม ครบถ้วนตามหน้าที่ของหน่วยงาน
ตามที่กฎหมายก าหนด และทบทวนการจ าแนกกลุ่ม
ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียตามแบบวิเคราะห์ SIPOC 
ได้ครบถ้วนทุกกระบวนการหลัก 

   ทุกส านัก 1  

     2 ทบท วนการจั ดท าข้ อ ก าหน ดที่ ส า คัญ ของทุ ก
กระบวนการหลัก ทั้ง 5 ด้าน และตัวชี้วัดภายในกระบวนการ
เพื่อให้บรรลุข้อก าหนดที่ส าคัญต่างๆ ให้ครบถ้วนชัดเจน (มี
ผลส ารวจความต้องการของผู้รับบริการและ  ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย) 

   ทุกส านัก 1  

     3 ทบทวนการออกแบบกระบวนการหลักให้สมบูรณ์
ชัดเจนทุกกระบวนการ โดยแสดงวิธีการออกแบบที่ชี้ให้เห็น
ได้ว่าน าข้อก าหนดที่ส าคัญมาใช้ในการออกแบบกระบวนการ
เพื่อให้บรรลุข้อก าหนดที่ส าคัญเหล่านั้น 

   ทุกส านัก 1  



รายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการระดับส านัก ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ 
ส านักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ 

 

KPI 8 

 
๒ 

     4  - ทบทวนการจัดท ามาตรฐานการปฏิบัติงานให้
สอดคล้องกับข้อก าหนดที่ส าคัญและตัวชี้วัดภายในกระบวนการ
ได้ครบถ้วนทุกกระบวนการหลัก 
        - ส่งเอกสารแบบฟอร์มตารางการวิเคราะห์ทั้ ง ๙ 
ตารางของ ทุกกระบวนการ พร้อมแผ่น CD ไฟล์เอกสาร
ทั้งหมดให้กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร สป. ภายในวันที่  ๓๐ 
กันยายน ๒๕๕๗ 

   ทุกส านัก 1  

     5 ทบทวนแผน/ระบบรองรับภาวะฉุกเฉินเพื่อป้องกัน
ผลกระทบจากภาวะฉุกเฉินต่างๆ (ภัยธรรมชาติ/สาธารณภัย) 
ที่อาจเกิดขึ้นและมีผลกระทบต่อกระบวนการปฏิบัติงาน/การ
ด าเนินการตามพันธกิจหลักของส่วนราชการ/ หน่วยงาน โดย
แสดงหลักฐานการวิเคราะห์และแสดงให้เห็นความเช่ือมโยง
ของแผน/ระบบต่อการด าเนินการตามพันธกิจหลักของ  ส่วน
ราชการ/หน่วยงานว่าจะสามารถด าเนินงานได้อย่างต่อเนื่อง 
และมีการสื่อสารให้ผู้ที่เกี่ยวข้องในแผน/ระบบรอบรับภาวะ
ฉุกเฉินทราบถึงแนวทางปฏิบัติ 

สอ. 
(ท าในภาพ 

สป.)                                                                                                                                                                                              

1  ทุกส านัก 
 

1  

รวมคะแนน      ๕ 

8.2 ระดับความส าเร็จในการจัดการกระบวนการสนับสนุน                                                  
 น้ าหนัก ร้อยละ ๓ 

สช./
กพร.สป 

     

     1 วิ เคราะห์  เพื่อก าหนดกระบวนการสนับสนุนได้
ครอบคลุม ครบถ้วนตามหน้าที่ ภารกิจของหน่วยงาน  

   ทุกส านัก 1  

     2 จ าแนกกลุ่มผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้ตาม
แบบวิเคราะห์ SIPOC ได้ครบถ้วนทุกกระบวนการ 

   ทุกส านัก 1  

     3 จัดท าข้อก าหนดที่ส าคัญของทุกกระบวนการทั้ง 5 
ด้านและมีตัวชี้วัดภายในกระบวนการเพื่อให้บรรลุข้อก าหนด
ที่ส าคัญต่างๆอย่างครบถ้วน (มีผลส ารวจความต้องการของ
ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย) 

   ทุกส านัก 1  

     4 ออกแบบกระบวนการสนับสนุนครบทุกกระบวนการ 
โดยแสดงวิธีการออกแบบที่ชี้ให้เห็นได้ว่าน าข้อก าหนดที่
ส าคัญมาใช้ ในการออกแบบกระบวนการเพื่ อให้บรรลุ
ข้อก าหนดที่ส าคัญเหล่านั้น 

   ทุกส านัก 1  

     5  - จัดท ามาตรฐานการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับ
ข้อก าหนดที่ส าคัญและตัวชี้วัดภายในกระบวนการครบถ้วนทุก
กระบวนการ 
       - ส่งเอกสารแบบฟอร์มตารางการวิ เคราะห์ทั้ ง ๙ 
ตารางของ ทุกกระบวนการ พร้อมแผ่น CD ไฟล์เอกสาร
ทั้งหมดให้กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร สป. ภายในวันที่ ๓๐ 
กันยายน ๒๕๕๗ 

   ทุกส านัก 1  

รวมคะแนน      ๕ 
8.3 ระดับความส าเร็จในการด าเนินงานของกระบวน     
การหลัก                                           

 น้ าหนัก ร้อยละ 5 

สช./
กพร.ส. 

     

     1 คัดเลือกรายชื่อกระบวนการหลักร้อยละ 50 ของ
กระบวนการหลักทั้งหมดของหน่วยงานที่จะใช้เข้ารับการ
ประเมิน และส่งรายชื่อกระบวนการเหล่านั้นให้กลุ่มพัฒนา
ระบบบริหาร สป. ภายในเดือน กุมภาพันธ์ 2557 
        (กรณี ส ำ นั กที่ มี กระบวนกำร  จ ำนวน 1  - 5 
กระบวนกำร ให้น ำมำด ำเนินกำรทุกกระบวนกำร) 
 

   ทุกส านัก 1  



รายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการระดับส านัก ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ 
ส านักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ 

 

KPI 8 

 
๓ 

     2 มีกระบวนการหลักที่ด าเนินการตามผังขั้นตอนการ
ปฏิบัติงาน ตัวชี้วัดภายในกระบวนการและมาตรฐานการ 
ปฏิบัติงานได้ครบถ้วนสมบูรณ์ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของ
กระบวนการที่คัดเลือกทั้งหมด 

   ทุกส านัก 1  

     3 มีกระบวนการหลักที่ด าเนินการตามผังขั้นตอนการ
ปฏิบัติงาน ตัวชี้วัดภายในกระบวนการและมาตรฐานการ
ปฏิบัติงานได้ครบถ้วนสมบูรณ์ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ของ
กระบวนการที่คัดเลือกทั้งหมด 

   ทุกส านัก 1  

     4 มกีระบวนการหลักที่ด าเนินการตามผังขั้นตอนการ
ปฏิบัติงาน ตวัชี้วัดภายในกระบวนการและมาตรฐานการ
ปฏิบัติงานได้ครบถ้วนสมบูรณ์ไม่น้อยกวา่ร้อยละ 80 ของ
กระบวนการที่คัดเลือกทั้งหมด 

   ทุกส านัก 1  

     5 มกีระบวนการหลักที่ด าเนินการตามผังขั้นตอนการ
ปฏิบัติงาน ตวัชี้วัดภายในกระบวนการและมาตรฐานการ
ปฏิบัติงานได้ครบถ้วนสมบูรณ์ทุกกระบวนการตามที่คัดเลือก
ทั้งหมด 

   ทุกส านัก 1  

รวมคะแนน      ๕ 

 
ตารางและสตูรค านวณ 

ตัวช้ีวัด 
น้ าหนัก 

(W) 
เกณฑ์การให้คะแนนเทยีบกับระดบั

ความส าเร็จตามเป้าหมายของตัวช้ีวัด 
คะแนนท่ีได ้

(SM) 
คะแนนถ่วงน้ าหนัก 

(W x SM) 
1 2 3 4 5 

ตัวช้ีวัด 8.1 W1 = 7 1 2 3 4 5 SM1 = 5 (W1 x SM1) = 35 
ตัวช้ีวัด 8.2 W2 = 3 1 2 3 4 5 SM2 = 5 (W2 x SM2) = 15 

ตัวช้ีวัด 8.3 W3 = 5 1 2 3 4 5 SM3 = 5 (W3 x SM3) = 25 

   W1-3 = 15        (W1-3 x SM1-3) = 75 
 
ผลรวมคะแนนเฉลี่ยถ่วงน้ าหนัก เท่ากับ 
 
                                                                                   75/15 = 5 
 
 
 
W  น้ าหนักในแต่ละตัวช้ีวัด  โดยผลรวมของน้ าหนักของทุกตัวช้ีวัดเท่ากับ 15 
SM คะแนนท่ีได้จากการเทียบกับระดับความส าเร็จตามเป้าหมายของแต่ละตัวช้ีวัด 
1-3 หมายถึง ล าดบัท่ีของตัวช้ีวัด 
 

การค านวณคะแนนจากผลการด าเนินงาน  : 

ตัวช้ีวัด/ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด 
น้ าหนัก 
(ร้อยละ) 

ผลการ 
ด าเนินงาน 

ค่าคะแนนที่ได้ 
ค่าคะแนน 
ถ่วงน้ าหนัก 

ระดับความส าเร็จในการพัฒนาการจัดการ
กระบวนการ 

๑๕ ๕ ๕.๐๐๐๐ ๐.๗๕๐๐ 

 
 

 (W 1-3  x SM 1-3 ) 

       W 1-3   



รายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการระดับส านัก ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ 
ส านักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ 

 

KPI 8 

 
๔ 

ค าชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ด าเนินการ 
ส านักงานรัฐมนตรี ได้ด าเนินการ ดังนี้   
 

 ตัวช้ีวัดที่ ๘.๑  ระดับความส าเร็จในการจัดการกระบวนการหลัก       
๑. แต่งตั้งคณะท างานตัวชี้วัดที่ ๘ ระดับความส าเร็จในการพัฒนาการจัดการกระบวนการ 
๒. ประชุมคณะท างานตัวชี้วัดที่ ๘ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๓ เมษายน ๒๕๕๗ เพ่ือวิเคราะห์/

ทบทวนการก าหนดกระบวนหลักของส านักงานรัฐมนตรีให้ครอบคลุม ครบถ้วนตามหน้าที่ของหน่วยงานตามที่
กฎหมายก าหนด โดยก าหนดกระบวนการหลัก จ านวน ๔ กระบวนการ ดังนี้ 

๑) กระบวนการสนับสนุนภารกิจของรัฐมนตรีในการประชุมคณะรัฐมนตรี 
๒) กระบวนการประสานงานการตอบกระทู้ ชี้แจงญัตติ ร่างพระราชบัญญัติ 
๓) กระบวนการประสานติดตามผลการด าเนินการตามนโยบายของรัฐมนตรี 
๔) กระบวนการรับเรื่องร้องทุกข์ ร้องเรียน ร้องขอความช่วยเหลือต่อรัฐมนตรี 

๓. หัวหน้าส านักงานรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบการก าหนดกระบวนการหลัก เมื่อวันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๕๗ 
๔. ประชุมคณะท างานตัวชี้วัดที่ ๘ และผู้เกี่ยวข้อง เมื่อวันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๗, ๒๗ มิถุนายน 

๒๕๕๗, ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๕๗ และ ๑๑ กันยายน ๒๕๕๗ เพ่ือ 
๑) ทบทวนการก าหนดกระบวนหลัก และทบทวนตารางการวิเคราะห์กระบวนการหลัก ๙ 

ตาราง 
๒) ทบทวนการจ าแนกกลุ่มผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียตามแบบวิเคราะห์ SIPOC ทุก

กระบวนการหลัก 
๓) ทบทวนการจัดท าข้อก าหนดที่ส าคัญของกระบวนการหลัก และตัวชี้วัดภายในกระบวนการ 
๔) ทบทวนการออกแบบกระบวนการหลัก 
๕) ทบทวนการจัดท ามาตรฐานการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับข้อก าหนดที่ส าคัญและตัวชี้วัด

ภายในกระบวนการหลัก 
๕. (๘.๑ ข้อ ๕) ส านักงานรัฐมนตรี ในฐานะหน่วยงานสนับสนุน ได้ด าเนินการ ดังนี้ 

๑) ส่งบุคลากรเข้าร่วมเป็นคณะท างานทบทวนและจัดท าแผนเตรียมความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ (นางวีระวัลย์  พรหมมานุวัติ) 

๒) ส่งบุคลากรเข้าร่วมประชุมคณะท างานทบทวนและจัดท าแผนเตรียมความพร้อมต่อสภาวะ
วิกฤต ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๕๗ (นายชาญชัย เตียวัฒนรัฐติกาล) เพ่ือทบทวน
แผนการบริหารความพร้อมต่อภาวะวิกฤต ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ และจัดท าแผนการบริหารความพร้อม 
ต่อสภาวะวิกฤต ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ 

๓) แจ้งเวียนแผนเตรียมความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 
ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๗ ให้บุคลากรส านักงานรัฐมนตรีทราบและถือปฏิบัติ เมื่อวันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๕๗ 

 
 

 ตัวช้ีวัดที่ ๘.๒ ระดับความส าเร็จในการจัดการกระบวนการสนับสนุน      
๑. ประชุมคณะท างานตัวชี้วัดที่ ๘ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๓ เมษายน ๒๕๕๗ เพ่ือก าหนด

กระบวนการสนับสนุน โดยก าหนดกระบวนการสนับสนุน จ านวน ๔ กระบวนการ ดังนี้ 
 



รายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการระดับส านัก ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ 
ส านักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ 

 

KPI 8 

 
๕ 

๑) กระบวนการรับ – ส่งหนังสือราชการ 
๒) กระบวนการจัดซื้อ จัดหาและการเบิกจ่ายพัสดุ 
๓) กระบวนการประชาสัมพันธ์ 
๔) กระบวนการประสานการเดินทางไปราชการของรัฐมนตรี 

๒. หัวหน้าส านักงานรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบการก าหนดกระบวนการหลัก เมื่อวันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๕๗ 
๓. ประชุมคณะท างานตัวชี้วัดที่ ๘ และผู้เกี่ยวข้อง เมื่อวันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๗, ๒๗ มิถุนายน 

๒๕๕๗, ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๕๗ และ ๑๑ กันยายน ๒๕๕๗ เพ่ือ 
๑) จ าแนกกลุ่มผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียตามแบบวิเคราะห์ SIPOC ทุกกระบวนการ

สนับสนุน 
๒) จัดท าข้อก าหนดที่ส าคัญของกระบวนการสนับสนุน และตัวชี้วัดภายในกระบวนการ 
๓) การออกแบบกระบวนการสนับสนุน 
๔ จัดท ามาตรฐานการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับข้อก าหนดที่ส าคัญ และตัวชี้วัดภายใน

กระบวนการสนับสนุน 
 

ตัวช้ีวัดที่ ๘.๓   ระดับความส าเร็จในการด าเนินงานของกระบวนการหลัก    
                 ๑. ส่งรายชื่อกระบวนการหลักของส านักงานรัฐมนตรี จ านวน ๔ กระบวนการ ให้กลุ่มพัฒนาระบบ
บริหาร สป. เมื่อวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ 

๒. ด าเนินการตามผังขั้นตอนการปฏิบัติงาน ตัวชี้วัดภายในกระบวนการและมาตรฐานการปฏิบัติงาน
ของกระบวนการหลัก ทั้งนี้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ กระบวนการหลักของส านักงานรัฐมนตรี จ านวน  
๒ กระบวนการ ได้แก่ กระบวนการสนับสนุนภารกิจของรัฐมนตรีในการประชุมคณะรัฐมนตรี และกระบวนการ
ประสานงานการตอบกระทู้ ชี้แจงญัตติ ร่างประราชบัญญัติ ไม่ได้ด าเนินการ เนื่องจากมีพระราชกฤษฎีกายุบสภา
ผู้แทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๕๖ และคณะรักษาความสงบแห่งชาติประกาศยึดอ านาจการปกครองประเทศ เมื่อวันที่  
๒๒ พฤษภาคม ๒๕๕๗                                                            

ปัจจัยสนับสนุนต่อการด าเนินงาน  : 
              ผู้บริหารให้ความส าคัญ และบุคลากรให้ความร่วมมือ 

อุปสรรคต่อการด าเนินงาน  : 
๑. บุคลากรไม่เข้าใจบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของตนเองและองค์กร 
๒. บุคลากรมีความสามารถเฉพาะตัว แต่ขาดผู้ชี้แนะในการวิเคราะห์กระบวนการ 

ข้อเสนอแนะส าหรับการด าเนินงานในปีต่อไป  :  
                - 

หลักฐานอ้างอิง  : 
๑. รายงานการประชุมคณะท างานตัวชี้วัดที่ ๘ และผู้เกี่ยวข้อง  
๒. หนังสือส านักงานรัฐมนตรี ที่ ศธ ๐๑๐๐/- ลงวันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๕๗ เรื่อง รายงานการประชุม

คณะท างานตัวชี้วัดที่ ๘ ระดับความส าเร็จในการพัฒนาการจัดการกระบวนการ (หัวหน้าส านักงาน
รัฐมนตรีให้ความเห็นชอบกระบวนการหลักและกระบวนการสนับสนุน) 

 
 



รายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการระดับส านัก ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ 
ส านักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ 

 

KPI 8 

 
๖ 

๓. หนังสือเชิญประชุมของส านักอ านวยการ สป. ที่ ศธ ๐๒๐๑.๕/๑๑๑๘ ลงวันที่ ๒๗ พฤษภาคม 
๒๕๕๗ เรื่อง ขอเชิญประชุมคณะท างานจัดท าแผนจัดการผลกระทบทางลบที่เกิดขึ้นต่อสังคม 
ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗, รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม 

๔. หนังสือส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ที่ ศธ ๐๒๐๑.๕/๕๖๒๕ ลงวันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๕๗ 
เรื่อง แผนเตรียมความพร้อมต่อสภาวะวิกฤติ  ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ประจ าปี
งบประมาณ ๒๕๕๗ 

๕. หนังสือส านักงานรัฐมนตรี ที่ ศธ ๐๑๐๐/- ลงวันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๕๗ แจ้งเวียนแผนเตรียม 
ความพร้อมต่อสภาวะวิกฤติ ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๗  
ให้บุคลากรส านักงานรัฐมนตรีทราบและถือปฏิบัติ 

๖. หนังสือส านักงานรัฐมนตรี ที่ ศธ ๐๑๐๐/๒๘๐ ลงวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ เรื่อง ขอส่งรายชื่อ
กระบวนการหลักของส านักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ   

๗. หนังสือส านักงานรัฐมนตรี ที่ ศธ ๐๑๐๐/๑๙๓๒ ลงวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๕๗ เรื่อง ขอส่งเอกสาร
แบบฟอร์มตารางการวิเคราะห์กระบวนการ  

 
 
หมายเหตุ :  
๑. ตัวชีว้ัดที่  ๘.๑ ระดับความส าเร็จในการจัดการกระบวนการหลัก :  

- ข้อ ๕  :  ส านักอ านวยการ   ในฐานะ เจ้าภาพหลัก ด าเนินการตามรายละเอียดการด าเนินงาน ,  
ขอความร่วมมือหน่วยงานสนับสนุนในการด าเนินการ เช่น เชิญเข้าร่วมประชุมเพ่ือร่วมวิเคราะห์ ขอข้อมูล 
ขอให้จัดท ารายงานผล ขอให้ตอบแบบสอบถาม/แบบส ารวจ ฯลฯ 

และส านักอ่ืนๆ เป็น หน่วยงานสนับสนุน ให้ความร่วมมือในการด าเนินการ เช่น สนับสนุนข้อมูล   
เข้าร่วมประชุม ส่งรายงานผลการด าเนินงาน ฯลฯ 

- ข้อ ๑ – ข้อ ๔ : ส านักต้องด าเนินการเองตามรายละเอียดการด าเนินงาน 
๒. ตัวชีว้ัดที่ ๘.๒ และ ๘.๓ : ส านักต้องด าเนินการเองตามรายละเอียดการด าเนินงาน 
    
 
 



รายงานผลการปฏิบัตริาชการตามค ารับรองการปฏิบัตริาชการระดับส านัก 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ 

 

 

 

ตารางสรุปผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ 
หน่วยงาน ส านักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ                                 

                                 รอบ  ๙ เดือน 
                           รอบ ๑๒ เดือน 

 

ตัวชี้วัดผล 
การปฏิบัติราชการ 

หน่วยวัด น้ าหนัก 
(ร้อยละ) 

เกณฑ์การให้คะแนน ผลการด าเนินงาน 

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ผลการ
ด าเนินงาน 

ค่า
คะแนน

ที่ได้ 

คะแนน
ถ่วง

น้ าหนัก 
 การประเมินประสิทธิผลตามแผนปฏิบัติราชการของส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการและหน่วยงาน  (ร้อยละ ๕๐) 
ตัวชี้วัดที่ ๑ ความส าเร็จในการบรรลเุป้าหมาย
ตามนโยบายส าคัญ/แผนปฏิบัตริาชการ/ตัวช้ีวัด
ตามค ารับรองการปฏิบัติราชการของกระทรวง/
ส านักงานปลัดกระทรวงและแผนปฏิบัติราชการ
ของหน่วยงาน 

 ๔๐         

  ตัวช้ีวัดที ่๑.๑ ระดับความส าเร็จในการติดตาม
การด าเนินงานตามนโยบายของรัฐมนตรี 

ระดับ ๑๐ 1 2 3 4 5 ๕ ๑.๐๐๐๐ ๐.๕๐๐๐ 

  ตัวช้ีวัดที่ ๑.๒ ระดับความส าเร็จของการจัดการ
เรื่องร้องทุกข์ ร้องเรียนหรือร้องขอความช่วยเหลือ 

ระดับ ๑๐ 1 2 3 4 5 ๕ ๑.๐๐๐๐ ๐.๕๐๐๐ 

  ตัวช้ีวัดที่ ๑.๓ ร้อยละความพึงพอใจของฝ่าย
การเมืองที่มี ต่ อการด าเนินงานของส านักงาน
รัฐมนตรี 

ร้อยละ ๑๐ 

ร้อ
ยล

ะ 
๖๕

 
ร้อ

ยล
ะ 

๗๐
 

ร้อ
ยล

ะ 
๗๕

 
ร้อ

ยล
ะ 

๘๐
 

ร้อ
ยล

ะ 
๘๕

 ๘๐.๔๒ ๔.๐๘๔๐ ๐.๔๐๘๔ 

  ตัวช้ีวัดที ่๑.๔ จ านวนผู้เข้าใช้บริการข้อมูลข่าว
นโยบายและภารกิจของรัฐมนตรี ในเว็บไซต์ของ
ส านักงานรัฐมนตรี 

จ านวน ๑๐ 

๓๐
๐,

๐๐
๐ 

๓๒
๕,

๐๐
๐ 

๓๕
๐,

๐๐
๐ 

๓๗
๕,

๐๐
๐ 

๔๐
๐,

๐๐
๐ 

๖๘
๓,

๕๔
๓ ๕.๐๐๐๐ ๐.๕๐๐๐ 

การประเมินประสิทธิภาพการปฏบิัติราชการ (ร้อยละ ๒๐) 
ตัวชี้วัดที่ ๒ ร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ าหนักผลสัมฤทธิ์
การสนับสนุนการด าเนินงานมิติภายในตามค า
รับรองการปฏิบัติราชการของส านักงานปลัด 
กระทรวงศึกษาธิการ 

 ๒๐         

   ๒.๑  ร้อยละความส าเร็จของการเบิกจ่ายเงิน
งบประมาณรายจ่ายภาพรวม 

ร้อยละ ๕ 

ร้อ
ยล

ะ 
๘๗

 

ร้อ
ยล

ะ 
๘๙

 

ร้อ
ยล

ะ 
๙๑

 

ร้อ
ยล

ะ 
๙๓

 

ร้อ
ยล

ะ 
๙๕

 ๙๑.๕๓ ๓.๒๕๐๐ ๐.๑๖๒๕ 

   ๒.๒  ระดับความส าเร็จของการด าเนินงาน
ตามมาตรการประหยัดพลังงานของส่วนราชการ 

ระดับความ 
ส าเร็จ 

๓ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ N/A ๑.๐๐๐๐ ๐.๐๓๐๐ 

    ๒ .๓  ระดับความส าเร็จของการพัฒนา
สมรรถนะองค์การ (ทุนมนุษย์ ทุนสารสนเทศ 
ทุนองค์การ) 

ระดับความ 
ส าเร็จ 

๑๒ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ N/A ๑.๐๐๐๐ ๐.๑๒๐๐ 

            ๒.๓.๑ ระดับความส าเร็จของการ
จัดท ารายงานลักษณะส าคัญขององค์การ 

ระดับความ 
ส าเร็จ 

(๕) ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ N/A ๑.๐๐๐๐ ๐.๐๕๐๐ 

           ๒ .๓ .๒  ระดับความส าเร็จของการ ระดับความ (๗) ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ N/A ๑.๐๐๐๐ ๐.๐๗๐๐ 



รายงานผลการปฏิบัตริาชการตามค ารับรองการปฏิบัตริาชการระดับส านัก 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ 

 

 

 

ตัวชี้วัดผล 
การปฏิบัติราชการ 

หน่วยวัด น้ าหนัก 
(ร้อยละ) 

เกณฑ์การให้คะแนน ผลการด าเนินงาน 

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ผลการ
ด าเนินงาน 

ค่า
คะแนน

ที่ได้ 

คะแนน
ถ่วง

น้ าหนัก 
พัฒนาองค์การ ส าเร็จ 

การพัฒนาองค์การ (ร้อยละ ๓๐) 
ตัวชี้วัดที่ ๓ ระดับความส าเร็จในการสนับสนุน
การน าองค์กรของส านักงานปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการ 

ระดับความ 
ส าเร็จ 

๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๕ ๕.๐๐๐๐ ๐.๒๐๐๐ 

      ๓.๑ ระดับความส าเร็จในการสนับสนุนการ
ก าหนดทิศทางขององค์การ 

ระดับความ 
ส าเร็จ 

(๑) ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๕ ๕.๐๐๐๐ ๐.๐๕๐๐ 

     ๓.๔ ระดับความส าเร็จในการด าเนินการ
จัดการผลกระทบทางลบท่ีเกิดขึ้นต่อสังคม 

ระดับความ 
ส าเร็จ 

(๑) ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๕ ๕.๐๐๐๐ ๐.๐๕๐๐ 

     ๓.๕ ระดับความส าเร็จในการสนับสนุนและ
เสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชนที่ส าคัญต่อ
ส่วนราชการ 

ระดับความ 
ส าเร็จ 

(๑) ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๕ ๕.๐๐๐๐ ๐.๐๕๐๐ 

     ๓.๖ การทบทวน/ปรับปรุงลักษณะส าคัญ
ขององค์การ 

ระดับความ 
ส าเร็จ 

(๑) ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๕ ๕.๐๐๐๐ ๐.๐๕๐๐ 

ตัวชี้วัดที่ ๔ ระดับความส าเร็จในการสนับสนุน
การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์ของส านักงาน
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 

ระดับความ 
ส าเร็จ 

๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๕ ๕.๐๐๐๐ ๐.๒๐๐๐ 

ตัวชี้วัดที่ ๕ ระดับความส าเร็จในการจัดการ
ความสัมพันธ์กับผู้รับบรกิารและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย     

ระดับความ 
ส าเร็จ 

๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๕ ๕.๐๐๐๐ ๐.๒๐๐๐ 

ตัวชี้วัดที่ ๖ ระดับความส าเร็จในการพัฒนา
ปรับปรุงสารสนเทศและการจัดการความรู้           

ระดับความ 
ส าเร็จ 

๘ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๕ ๕.๐๐๐๐ ๐.๔๐๐๐ 

    ๖ .๑  ระดั บความส า เร็ จ ในการพัฒ นา
ปรับปรุงสารสนเทศ 

ระดับความ 
ส าเร็จ 

(๔) ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๕ ๕.๐๐๐๐ ๐.๒๐๐๐ 

    ๖.๒ ระดับความส าเร็จในการจัดการความรู้ ระดับความ 
ส าเร็จ 

(๔) ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๕ ๕.๐๐๐๐ ๐.๒๐๐๐ 

ตัวชี้วัดที่ ๗ ระดับความส าเร็จในการพัฒนา
บุคลากร                                                      

ระดับความ 
ส าเร็จ 

๕ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๕ ๕.๐๐๐๐ ๐.๒๕๐๐ 

ตัวชี้วัดที่ ๘ ระดับความส าเร็จในการพัฒนาการ
จัดการกระบวนการ          

ระดับความ 
ส าเร็จ 

๑๕ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๕ ๕.๐๐๐๐ ๐.๗๕๐๐ 

    ๘ .๑  ระดั บความส า เร็ จ ในการจั ดการ
กระบวนการหลัก 

ระดับความ 
ส าเร็จ 

(๗) ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๕ ๕.๐๐๐๐ ๐.๓๕๐๐ 

    ๘ .๒  ระดั บความส า เร็ จ ในการจั ดการ
กระบวนการสนับสนุน 

ระดับความ 
ส าเร็จ 

(๓) ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๕ ๕.๐๐๐๐ ๐.๑๕๐๐ 

    ๘.๓ ระดับความส าเร็จในการด าเนินงาน 
ของกระบวนการหลัก 

ระดับความ 
ส าเร็จ 

(๕) ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๕ ๕.๐๐๐๐ ๐.๒๕๐๐ 
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