รายงานผลการปฏิบัติราชการ
ตามคารับรองการปฏิบัติราชการ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕8
รอบ ๑๒ เดือน
สานักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ

คำนำ
สำนักงำนรัฐมนตรี กระทรวงศึกษำธิกำร ได้จัดทำคู่มือ กำรประเมินผลกำรปฏิบัติรำชกำร
ตำมคำรับรองกำรปฏิบัติรำชกำร สำนักงำนรัฐมนตรี กระทรวงศึกษำธิกำร ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๕๘
โดยมีเนื้อหำสำระประกอบด้วย กรอบกำรประเมินผลกำรปฏิบัติรำชกำรฯ และรำยละเอียดตัวชี้วัดเพื่อประกอบ
คำรับรองกำรปฏิบัติรำชกำร ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๕๘
สำนั กงำนรัฐมนตรี กระทรวงศึกษำธิกำร จะใช้คู่มือฉบั บนี้เป็นแนวทำงในกำรดำเนินกำร
ตำมคำรับรองกำรปฏิบัติรำชกำรในปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๕๘ โดยมุ่งหวังให้กำรดำเนินงำนในปีงบประมำณ
พ.ศ. ๒๕๕๘ บรรลุผลสำเร็จตำมเป้ำหมำยที่ได้กำหนดไว้

สำนักงำนรัฐมนตรี กระทรวงศึกษำธิกำร
มีนำคม ๒๕๕๘

สำรบัญ
หน้ำ
กรอบกำรประเมินผลกำรปฏิบัติรำชกำรตำมคำรับรองกำรปฏิบัติรำชกำร ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ๑
ตำรำงสรุปผลกำรปฏิบัติรำชกำรตำมคำรับรองกำรปฏิบัติรำชกำร ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๕๘
๓
กำรประเมินประสิทธิผล
๑. ควำมสำเร็จในกำรบรรลุเป้ำหมำยตำมนโยบำยสำคัญ/บทบำทภำรกิจ/แผนปฏิบัติรำชกำร/ตัวชี้วัด
ตำมคำรับรองกำรปฏิบัติรำชกำรของสำนักงำนปลัดกระทรวงและแผนปฏิบัติรำชกำรของสำนัก
๑.๑ ระดับความสาเร็จในการจัดประชุมผู้บริหารองค์กรหลัก
๑.๒ ระดับความสาเร็จของการเผยแพร่ข่าวนโยบายภารกิจ รัฐมนตรีทางเว็บไซต์สานักงานรัฐมนตรี
และกระทรวงศึกษาธิการ
๑.๓ ระดับความสาเร็จในการประสานงานเพื่อให้รัฐมนตรี เสนอ/ชี้แจงร่างพระราชบัญญัติในขั้นตอน
นิติบัญญัติ
๑.๔ ร้อยละเฉลี่ยความพึงพอใจของคณะทางานรัฐมนตรีที่มีต่อการดาเนินงานส่วนล่วงหน้าในภารกิจ
ของรัฐมนตรี (รายไตรมาส ๒ – ๔)

๖
๙
๑๒
๑๕

กำรประเมินประสิทธิภำพ
๒. ร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักผลสัมฤทธิ์กำรสนับสนุนกำรดำเนินงำนมิติภำยในตำมคำรับรองกำรปฏิบัติ
รำชกำรของสำนักงำนปลัดกระทรวงศึกษำธิกำร
๒.๑ ร้อยละควำมสำเร็จของกำรเบิกจ่ำยเงินงบประมำณรำยจ่ำยภำพรวม
๒.๒ ระดับควำมสำเร็จของกำรดำเนินงำนตำมมำตรกำรประหยัดพลังงำนของส่วนรำชกำร
๒.๓ กำรพัฒนำสมรรถนะองค์กำร
๒.๓.๑ ระดับควำมสำเร็จของกำรจัดทำรำยงำนลักษณะสำคัญขององค์กำร
๒.๓.๒ ระดับควำมสำเร็จของกำรพัฒนำองค์กำร

กำรพัฒนำองค์กำร
๓. ระดับควำมสำเร็จในกำรสนับสนุนกำรนำองค์กรของสำนักงำนปลัดกระทรวงศึกษำธิกำร
๔. ระดับควำมสำเร็จในกำรสนับสนุนกำรวำงแผนเชิงยุทธศำสตร์ของสำนักงำนปลัดกระทรวงศึกษำธิกำร
๕. ระดับควำมสำเร็จในกำรจัดกำรควำมสัมพันธ์กับผู้รับบริกำรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
๖. ระดับควำมสำเร็จในกำรพัฒนำปรับปรุงสำรสนเทศและกำรจัดกำรควำมรู้
๗. ระดับควำมสำเร็จในกำรพัฒนำบุคลำกร
๘. ระดับควำมสำเร็จในกำรพัฒนำกำรจัดกำรกระบวนกำร
๙. ระดับควำมสำเร็จของกำรนำค่ำนิ ยมองค์กำร (TEAM WINS) ไปผลักดันกำรดำเนินงำนของสำนั ก
(เฉพำะกำรมีจิตมุ่งบริกำร S : Service mind)

๑๗
๑๙
๒๑
๒๑
๒๔
๒๙
๓๖
๓๙
๔๓
๕๑
๕๕
๖๐

กรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคารับรองการปฏิบัติราชการ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ระดับสานัก
สานักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ
ประเด็นการประเมินผล
การปฏิบัติราชการ
การประเมินประสิทธิผล

ตัวชี้วัด
ตัวชี้วัดที่ ๑ ความสาเร็จในการบรรลุเป้าหมายตามนโยบายสาคัญ/
บทบาทภารกิจ/แผนปฏิบัติราชการ/ตัวชี้วัดตามคารับรองการปฏิบัติ
ราชการของสานักงานปลัดกระทรวงและแผนปฏิบัติราชการของ
สานัก
๑.๑ ระดับความสาเร็จในการจัดประชุมผู้บริหารองค์กรหลัก
๑.๒ ระดับความสาเร็จของการเผยแพร่ข่าวนโยบายภารกิจ
รัฐมนตรีทางเว็บไซต์สานักงานรัฐมนตรีและกระทรวงศึกษาธิการ
๑.๓ ระดับความสาเร็จในการประสานงานเพื่อให้รัฐมนตรีเสนอ/
ชี้แจงร่างพระราชบัญญัติในขั้นตอนนิติบัญญัติ
๑.๔ ร้อยละเฉลี่ยความพึงพอใจของคณะทางานรัฐมนตรีที่มีต่อ
การดาเนินงานส่วนล่วงหน้าในภารกิจของรัฐมนตรี (รายไตรมาส ๒ – ๔)

น้าหนัก
(ร้อยละ)
๓๕

(๑๐)
(๑๐)
(๑๐)
(๕)

การประเมินประสิทธิภาพ
ตัวชี้วัดที่ ๒ ร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้าหนักผลสัมฤทธิ์การสนับสนุนการ
ดาเนินงานมิติภายในตามคารับรองการปฏิบัติราชการของสานักงาน
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
๒.๑ ร้อยละความสาเร็จของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย
ภาพรวม
๒.๒ ระดับความสาเร็จของการดาเนินงานตามมาตรการประหยัด
พลังงานของส่วนราชการ
๒.๓ การพัฒนาสมรรถนะองค์การ
๒.๓.๑ ระดับความสาเร็จของการจัดทารายงานลักษณะสาคัญ
ขององค์การ
๒.๓.๒ ระดับความสาเร็จของการพัฒนาองค์การ
การพัฒนาองค์การ
ตัวชี้วัดที่ ๓ ระดับความสาเร็จในการสนับสนุนการนาองค์กรของ
สานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
๓.๑ ระดับความสาเร็จในการสนับสนุนการกาหนดทิศทางของ
องค์การ
๓.๔ ระดับความสาเร็จในการดาเนินการจัดการผลกระทบทางลบ
ที่เกิดขึ้นต่อสังคม
๓.๕ ระดับความสาเร็จในการสนับสนุนและเสริมสร้างความเข้มแข็ง
ให้แก่ชุมชนที่สาคัญต่อส่วนราชการ
๓.๖ การทบทวน/ปรับปรุงลักษณะสาคัญขององค์การ

๒๐
๕
๓
๑๒
(๕)
(๗)
๔๕
๔
(๑)
(๑)
(๑)
(๑)
๑

ประเด็นการประเมินผล
การปฏิบัติราชการ

ตัวชี้วัด
ตัวชี้วัดที่ ๔ ระดับความสาเร็จในการสนับสนุนการวางแผน
เชิงยุทธศาสตร์ของสานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
ตัวชี้วัดที่ ๕ ระดับความสาเร็จในการจัดการความสัมพันธ์กับ
ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ตัวชี้วัดที่ ๖ ระดับความสาเร็จในการพัฒนาปรับปรุงสารสนเทศและ
การจัดการความรู้
๖.๑ ระดับความสาเร็จในการพัฒนาปรับปรุงสารสนเทศ
๖.๒ ระดับความสาเร็จในการจัดการความรู้
๖.๒.๑ ระดับความสาเร็จในการจัดการความรู้ ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘
๖.๒.๒ ร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้าหนักความสาเร็จจากผลสัมฤทธิ์
ของการดาเนินการตามแผนการจัดการความรู้ของปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๕๗
ตัวชี้วัดที่ ๗ ระดับความสาเร็จในการพัฒนาบุคลากร
ตัวชี้วัดที่ ๘ ระดับความสาเร็จในการพัฒนาการจัดการกระบวนการ
๘.๑ ระดับความสาเร็จในการจัดการกระบวนการหลัก
๘.๒ ระดับความสาเร็จในการจัดการกระบวนการสนับสนุน
๘.๓ ระดับความสาเร็จในการดาเนินงานของกระบวนการหลัก
ตัวชี้วัดที่ ๙ ระดับความสาเร็จของการนาวัฒนธรรมองค์การไปผลักดัน
การดาเนินงานของสานัก
รวม

น้าหนัก
(ร้อยละ)
๔
๔
๘
(๔)
(๔)
(๒)
(๒)
๕
๑๕
(๗)
(๓)
(๕)
๕
๑๐๐

๒

รายงานผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคารับรองการปฏิบตั ิราชการระดับสานัก ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘
สานักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ

 รอบ ๙ เดือน
 รอบ ๑๒ เดือน
ชื่อตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดที่ ๑.๑ ระดับความสาเรจในนการใัดการประชมมผ้บบริาารองคกกราลัก
ผ้บกากับด้แลตัวชี้วัด :
ผ้บใัดเกจบขบอม้ล :
๑. นางรักขณา ตัณฑวุฑโฒ
๑. นายกาพล พลาอุไรกุล
๒. นางสาวนงศิลินี โมสิกะ
๒. นางอาศิรา สุสันห กนก
๓. นางสาวอิสรีย์ ฤทธิน์ ิ่ม
๔. นางสาววันจันทร์ จงโวหาร
รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด)

โทรศัพทก : ๐ ๒๖๒๘ ๖๓๓๕
โทรศัพทก : ๐ ๒๒๘๐ ๐๓๐๙
คาอธิบาย :
กฎกระทรวงแบ่ ง ส่ ว นราชการส านั ก งานรั ฐ มนตรี กระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร พ.ศ. ๒๕๔๖
ก าหนดให้ ส านั ก งานรั ฐ มนตรี มี ภ ารกิ จ เกี่ ย วกั บ ราชการทางการเมื อ งเพื่ อ สนั บ สนุ น ภารกิ จ ของรั ฐ มนตรี
ประสานนโยบายระหว่ า งกระทรวง สนั บ สนุ น การท างานของรั ฐ มนตรี ในการด าเนิ น งานทางการเมื อ ง
ระหว่างรัฐมนตรี คณะรัฐมนตรี ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
พระราชบั ญ ญั ติ ร ะเบี ย บบริ ห ารราชการกระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร พ .ศ. ๒๕๔๖ มาตรา ๑๐
การแบ่ ง ส่ ว นราชการในส่ ว นกลางของกระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร ให้ เป็ น ไปตามพระราชบั ญ ญั ติ นี้ โดยให้ มี
หั ว หน้ า ส่ ว นราชการขึ้ น ตรงต่ อ รั ฐ มนตรี ว่ า การกระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร ดั ง นี้ (๑) ส านั ก งานรั ฐ มนตรี
(๒) สานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (๓) สานักงานเลขาธิการสภาการศึ กษา (๔) สานักงานคณะกรรมการ
การศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน (๕) ส านั ก งานคณะกรรมการการอุ ด มศึ ก ษา (๖) ส านั ก งานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา ส่วนราชการตาม (๒) (๓) (๔) (๕) และ (๖) มีฐานะเป็นนิติบุคคลและเป็นกรม ตามกฎหมาย
ว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน และมาตรา ๑๒ กระทรวงศึกษาธิการมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
เป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการและกาหนดนโยบาย เป้าหมาย และผลสัมฤทธิ์ของงานในกระทรวงศึกษาธิการ
ให้สอดคล้องกับนโยบายที่คณะรัฐมนตรีแถลงไว้ต่อรัฐสภา หรือที่คณะรัฐมนตรีกาหนดหรืออนุมัติ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ กาหนดให้มี การประชุมองค์กรหลัก โดยผู้เข้าร่วมประชุม
ประกอบด้ว ย ผู้ บ ริห ารฝ่ ายการเมื อง ผู้ บ ริ ห าร ๕ องค์กรหลั ก และเจ้าหน้ าที่ ผู้ เกี่ ยวข้อง เพื่ อ ร่ว มประชุ ม
ปรึกษาหารือข้อราชการต่างๆ ซึ่งเป็นช่องทางทางหนึ่งในการสื่อสารการดาเนินการด้านนโยบาย การขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร์ การรายงานผลการดาเนินงาน การรับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ
สานักงานรัฐมนตรี ได้รับมอบหมายในการจัดประชุมองค์กรหลัก ตามปกติสัปดาห์ ละ ๑ ครั้ง
จึงต้องเตรียมการรองรับการประชุม เช่น การแจ้งกาหนดนัดหมายการประชุม ประสานงานด้านเอกสารรายชื่อ
ผู้เข้าร่วมประชุม การอานวยความสะดวกในการประชุม การนาเสนอข้อมูลของแต่ล ะหน่วยงานตามวาระ
การประชุมขึ้นจอโปรเจคเตอร์เพื่ออานวยความสะดวกแก่ผู้เข้าร่วมประชุม การขออนุมัติจัดประชุม การยืมเงิน
ทดรองจ่าย จัดทาหลักฐานเบิกจ่าย การจัดรายการอาหารและเครื่องดื่ม ทาหน้าที่เป็นฝ่ายเลขานุการที่ประชุม
การจดบันทึก สรุปผลการประชุม การเวียนแจ้งมติให้ผู้เกี่ยวข้องทราบและดาเนินการตามที่ได้รับมอบหมาย
ประสานผู้เกี่ยวข้องในการจัดประชุมคราวต่อไป
๖

รายงานผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคารับรองการปฏิบตั ิราชการระดับสานัก ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘
สานักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ

ผู้ บ ริ ห ารฝ่ า ยการเมื อ ง หมายถึ ง รั ฐ มนตรีว่ าการกระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร รัฐ มนตรีช่ ว ยว่ าการ
กระทรวงศึก ษาธิการ ผู้ ช่ว ยรั ฐ มนตรี ป ระจากระทรวงศึกษาธิการ ที่ป รึกษารัฐ มนตรี เลขานุ การรัฐ มนตรี
ผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรี
ผู้บริหารองค์กรหลัก หมายถึง ปลัดกระทรวง/เลขาธิการ ตาแหน่งเทียบเท่าปลัดกระทรวง
เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง หมายถึง ผู้เข้าร่วมประชุมผู้บริหารองค์กรหลัก ซึ่งมิใช่เจ้าหน้าที่สานักงาน
รัฐมนตรีผู้ทาหน้าที่ฝ่ายจัดการประชุม
ความสาเร็จในการดาเนินการ คิดเป็นระดับความสาเรจในนการใัดการประชมมผ้บบริาารองคกกราลัก
ขบอม้ลผลการดาเนินงาน :
ระดับคะแนน
การดาเนินงานนนแต่ละขั้นตอน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘
๑
จัดทากรอบแนวทางการจัดประชุมผู้บริหารองค์กรหลัก
๒
มีหนังสือเชิญประชุมพร้อมสรุปผลการประชุมครั้งที่ผ่านมา แจ้งล่วงหน้าก่อนการ
ประชุมครั้งต่อไป
๓
ประสานองค์ ก รหลั ก เพื่ อ ให้ ได้ ร ายชื่ อ ผู้ เข้ าร่ ว มประชุ ม และเอกสารข้ อ มู ล ที่ จ ะ
นาเสนอในที่ประชุม และดาเนินการจัดประชุม
๔
สรุปผลการประชุมเสนอรัฐมนตรี ภายใน ๒ วันทาการ ได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๐
จากจานวนครั้งที่ประชุม
๕
สรุปผลการประชุมเสนอรัฐมนตรี ภายใน ๑ วันทาการ ได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๐
จากจานวนครั้งที่ประชุม
เกณฑกการนาบคะแนน :
ระดับ ๑
ระดับ ๒
ระดับ ๓
ระดับ ๔
ระดับ ๕
๑
๒
๓
๔
๕
การคานวณคะแนนใากผลการดาเนินงาน :
ตัวชี้วัด/ขบอม้ลพื้นฐาน
น้าานัก
ประกอบตัวชี้วัด
(รบอยละ)
ระดับความสาเร็จในการจัดการประชุม
๑๐
ผู้บริหารองค์กรหลัก

ผลการ
ดาเนินงาน
ร้อยละ
๘๘

ค่าคะแนนที่ไดบ
๔.๐๐๐๐

ค่าคะแนน
ถ่วงน้าานัก
๐.๔๐๐๐

คาชี้แใงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ไดบดาเนินการ
๑. จัดทากรอบแนวทางการจัดประชุมผู้บริหารองค์กรหลัก
๒. จั ดการประชุมผู้ บ ริห ารองค์กรหลั ก ได้มีการดาเนิ นการตามกรอบแนวทาง เช่น มีห นั งสื อเชิญ
ประชุม สรุปผลการประชุมครั้งที่ผ่านมาแจ้งล่วงหน้าก่อนการประชุมครั้งต่อไป ประสานองค์กรหลักเพื่อให้ได้
รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม และเอกสารข้อมูลที่จะนาเสนอในที่ประชุม ดาเนินการจัดประชุม
๓. จัดทารายงานการประชุม เสนอรัฐมนตรีทุกครั้งที่มีการประชุม
๔. สรุปผลการดาเนินงาน
การประชุม ผู้ บ ริ ห ารองค์ กรหลั ก ตั้งแต่วัน ที่ ๑ ตุล าคม ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๓๐ กัน ยายน ๒๕๕๘
จานวนการประชุม ๒๕ ครั้ง
๗

รายงานผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคารับรองการปฏิบตั ิราชการระดับสานัก ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘
สานักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ

๑) สรุปผลการประชุมได้ภายใน ๒ วันทาการ (หลังวันประชุม) จานวน ๒๕ ครั้ง
คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐
๒) สรุปผลการประชุมได้ภายใน ๑ วันทาการ (หลังวันประชุม) จานวน ๒๒ ครั้ง
คิดเป็นร้อยละ ๘๘
ปัใใัยสนับสนมนต่อการดาเนินงาน :
๑. บุคลากรสานักงานรัฐมนตรีมีความรู้ความสามารถในการดาเนินการจัดประชุมผู้บริหารองค์กรหลัก
๒. ผู้บริหารฝ่ายการเมืองให้ความสาคัญในการประชุมผู้บริหารองค์กรหลัก
๓. ผู้บริหารองค์กรหลักและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องให้ความร่วมมือในการประชุมผู้บริหารองค์กรหลัก
๔. ส านั ก งานรั ฐ มนตรี มี งบประมาณสนั บ สนุ น ในการจั ด อาหาร และเครื่อ งดื่ ม ในการจั ด ประชุ ม
ผู้บริหารองค์กรหลัก
อมปสรรคต่อการดาเนินงาน :
๑. บางครั้งรัฐมนตรีขอให้นัดประชุมผู้บริหารองค์กรหลักโดยเร่งด่วน ทาให้มีเวลาเตรียมการประชุมน้อย
๒. บางครั้งเจ้าหน้าที่บางหน่วยงานให้ข้อมูลล่ าช้า ต้องติดตาม เร่งรัดอยู่ตลอด เพื่อให้ได้ข้อมูลก่อน
การประชุม
๓. รัฐมนตรีมีภารกิจอื่นเร่งด่วน และสั่งการให้เลื่อนประชุมอย่างกระชั้นชิด สานักงานรัฐมนตรีจึงต้อง
เร่งแจ้งผู้บริหารองค์กรหลักทราบ
ขบอเสนอแนะสาารับการดาเนินงานนนปีต่อไป :
าลักฐานอบางอิง :
๑. กรอบแนวทางการจัดประชุมผู้บริหารองค์กรหลัก
๒. หนังสือเชิญประชุม เทียบจากวันที่ออกเลขที่หนังสือกับวันจัดการประชุม
๓. แบบตอบรับพร้อมรายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม
๔. บันทึกรายงานการประชุมเสนอรัฐมนตรี เทียบจากวันประชุมกับวันที่ออกบันทึกเสนอ
๕. ตารางเปรียบเทียบวันประชุมเทียบกับวันที่ออกบันทึกเสนอ

๘

รายงานผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคารับรองการปฏิบตั ิราชการระดับสานัก ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘
สานักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ

 รอบ ๙ เดือน
 รอบ ๑๒ เดือน
ชื่อตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดที่ ๑.๒ ระดับความสาเร็จของการเผยแพร่ข่าวนโยบายภารกิจรัฐมนตรีทางเว็บไซต์
สานักงานรัฐมนตรีและกระทรวงศึกษาธิการ
ผู้กากับดูแลตัวชี้วัด :
ผู้จัดเก็บข้อมูล :
๑. หัวหน้าสานักงานรัฐมนตรี
๑. นายบัลลังก์ โรหิตเสถียร
๒. นางสาวนงศิลินี โมสิกะ
๒. นางสาวนวรัตน์ รามสูต
โทรศัพท์ : ๐ ๒๖๒๘ ๖๓๓๕
โทรศัพท์ : ๐ ๒๒๘๑ ๗๘๕๙
คาอธิบาย :
ส านั ก งานรั ฐ มนตรี ได้ ด าเนิ น การผลิ ต และเผยแพร่ ข่ า วนโยบายภารกิ จ ของรั ฐ มนตรี เผยแพร่
ทางเว็บไซต์ข่าวสานักงานรัฐมนตรี (www.moe.go.th/websm) และเว็บไซต์สานักงานรัฐมนตรี (www.moenews.net) รวมทั้งเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์กระทรวงศึกษาธิการ (www.moe.go.th)
ร้ อ ยละของข่ า วนโยบายภารกิ จ ของรั ฐ มนตรี ที่ เ ผยแพร่ ท างเว็ บ ไซต์ ส านั ก งานรั ฐ มนตรี
และกระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร ภายใน ๒ วั น หมายถึ ง ภายใน ๒ วั น หลั งจากการปฏิ บั ติ ภ ารกิ จ ของรัฐ มนตรี
เสร็ จ สิ้ น ค านวณเปรี ย บเที ย บจากจ านวนข่าวนโยบายภารกิ จรัฐ มนตรี ที่ เผยแพร่ท างเว็บ ไซต์ สร. และ ศธ.
กับจานวนวาระงานรัฐมนตรีที่แจ้งต่อสื่อมวลชนทางอีเมล์
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย หมายถึง ข้าราชการ ครู และบุคลากรทางการศึกษาในองค์กรหลัก สานักงาน
รัฐมนตรี และหน่วยงานในกากับ รวมทั้งประชาชน
รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด)

ข้อมูลผลการดาเนินงาน :
ระดับคะแนน
การดาเนินงานในแต่ละขั้นตอน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘
๑
กำหนดกรอบแนวทำงกำรเผยแพร่ข่ำวนโยบำยภำรกิจรัฐมนตรี
๒
ร้อยละ ๘๐ ของข่าวนโยบายและภารกิจของรัฐมนตรีที่เผยแพร่ทางเว็บไซต์
สานักงานรัฐมนตรีและกระทรวงศึกษาธิการ ภายใน ๒ วัน
๓
สรุปรายงานการเผยแพร่ข่าวนโยบายภารกิจรัฐมนตรีทางเว็บไซต์สานักงานรัฐมนตรี
ในรอบปี เสนอผู้บังคับบัญชา ภายใน ๗ วันทาการนับจากสิ้นปีงบประมาณ
๔
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีความพึงพอใจต่อการเผยแพร่ข่าวนโยบายภารกิจรัฐมนตรีทาง
เว็บไซต์สานักงานรัฐมนตรี ร้อยละ ๘๐
๕
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีความพึงพอใจต่อการเผยแพร่ข่าวนโยบายภารกิจรัฐมนตรีทาง
เว็บไซต์สานักงานรัฐมนตรี ร้อยละ ๘๕
เกณฑ์การให้คะแนน :
ระดับ ๑
ระดับ ๒
ระดับ ๓
ระดับ ๔
ระดับ ๕
๑
๒
๓
๔
๕

๙

รายงานผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคารับรองการปฏิบตั ิราชการระดับสานัก ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘
สานักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ

การคานวณคะแนนจากผลการดาเนินงาน :
ตัวชี้วัด/ข้อมูลพื้นฐาน
น้าหนัก
ผลการ
ค่าคะแนน
ค่าคะแนนที่ได้
ประกอบตัวชี้วัด
(ร้อยละ) ดาเนินงาน
ถ่วงน้าหนัก
ระดับความสาเร็จของการเผยแพร่ข่าว
๑๐
ร้อยละ
๔.๐๐๐๐
๐.๔๐๐๐
นโยบายภารกิจรัฐมนตรีทางเว็บไซต์
๘๓.๐๐
สานักงานรัฐมนตรีและกระทรวงศึกษาธิการ
คาชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ดาเนินการ
๑. จัดทากรอบแนวทางการเผยแพร่ข่าวรัฐมนตรี
๒. ส านั กงานรัฐมนตรี ติดตามการปฏิบัติภารกิจของรัฐมนตรี เพื่ อสรุปเป็นข่าวนโยบายและภารกิจ
ของรั ฐ มนตรี เ ผยแพร่ ท างเว็ บ ไซต์ ส านั ก งานรั ฐ มนตรี (www.moe.go.th/websm, www.moe-news.net)
โดยในรอบ ๑๒ เดือน (ตุลาคม ๒๕๕๗-กันยายน ๒๕๕๘) สามารถดาเนินการได้ดังนี้
๑) มีการเผยแพร่ข่าวทางเว็บไซต์รวมจานวนทั้งสิ้น ๔๔๔ ข่าว
๒) มีการเผยแพร่ข่าวทางเว็บไซต์สานักงานรัฐมนตรีได้ภายใน ๒ วัน จานวน ๔๑๑ ข่าว คิดเป็น
ร้อยละ ๙๒.๕๗ ของจ านวนข่าวที่เผยแพร่ทั้งหมด และมีข่าวที่ เผยแพร่ไม่ทันกาหนดเวลา คือ เผยแพร่ทาง
เว็บไซต์สานักงานรัฐมนตรีภายหลัง ๒ วัน จานวน ๓๓ ข่าว คิดเป็นร้อยละ ๗.๔๓ ของจานวนข่าวที่เผยแพร่ทั้งหมด
๓) มี ก ารเผยแพร่ ข่ าวทางเว็ บไซต์ ส านั กงานรัฐมนตรี ได้ ภ ายใน ๒ วั น จ าแนกเป็ นรายเดื อน
ตามลาดับ ดังนี้
- ตุลาคม ๒๕๕๗ มีการเผยแพร่ข่าวทั้งหมด ๓๕ ข่าวเผยแพร่ได้ตามกาหนดเวลา ๓๓ ข่าว
- พฤศจิกายน ๒๕๕๗ มีการเผยแพร่ข่าวทั้งหมด ๓๖ ข่าว เผยแพร่ได้ตามกาหนดเวลา ๓๒ ข่าว
- ธันวาคม ๒๕๕๗ มีการเผยแพร่ข่าวทั้งหมด๔๐ ข่าว เผยแพร่ได้ตามกาหนดเวลา ๓๒ ข่าว
- มกราคม ๒๕๕๘ มีการเผยแพร่ข่าวทั้งหมด ๓๘ ข่าว เผยแพร่ได้ตามกาหนดเวลา ๓๓ ข่าว
- กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ มีการเผยแพร่ข่าวทั้งหมด ๓๗ ข่าว เผยแพร่ได้ตามกาหนดเวลา ๓๔ ข่าว
- มีนาคม ๒๕๕๘ มีการเผยแพร่ข่าวทั้งหมด ๓๙ ข่าว เผยแพร่ได้ตามกาหนดเวลา ๓๗ ข่าว
- เมษายน ๒๕๕๘ มีการเผยแพร่ข่าวทั้งหมด ๓๗ ข่าว เผยแพร่ได้ตามกาหนดเวลา ๓๔ ข่าว
- พฤษภาคม ๒๕๕๘ มีการเผยแพร่ข่าวทั้งหมด ๒๙ ข่าว เผยแพร่ได้ตามกาหนดเวลา ๒๕ ข่าว
- มิถุนายน ๒๕๕๘ มีการเผยแพร่ข่าวทั้งหมด ๓๔ ข่าว เผยแพร่ได้ตามกาหนดเวลา ๓๒ ข่าว
- กรกฎาคม ๒๕๕๘ มีการเผยแพร่ข่าวทั้งหมด ๓๘ ข่าว เผยแพร่ได้ตามกาหนดเวลา ๓๘ ข่าว
- สิงหาคม ๒๕๕๘ มีการเผยแพร่ข่าวทั้งหมด ๓๔ ข่าว เผยแพร่ได้ตามกาหนดเวลา ๓๔ ข่าว
- กันยายน ๒๕๕๘ มีการเผยแพร่ข่าวทั้งหมด ๔๗ ข่าว เผยแพร่ได้ตามกาหนดเวลา ๔๗ ข่าว
ปัจจัยสนับสนุนต่อการดาเนินงาน :
๑. อุปกรณ์การทางานที่มีความทันสมัย อาทิ กล้องถ่ายรูป คอมพิวเตอร์
๒. พาหนะในการเดินทางติดตามรัฐมนตรีมีประสิทธิภาพ
๓. การทางานเป็ น ที มของส านั กงานรัฐ มนตรี อาทิ การประสานงานเรื่อ งกาหนดการ รมว.ศธ.
การติดตาม รมว.ศธ. และเผยแพร่ข่าวบนเว็บไซต์สานักงานรัฐมนตรี
๔. การสนับสนุนข้อมูลและรายละเอียดการจัดงานต่างๆ จากหน่วยงานภายใน สป.ศธ. หน่วยงาน
สังกัด ศธ. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
๑๐

รายงานผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคารับรองการปฏิบตั ิราชการระดับสานัก ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘
สานักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ

อุปสรรคต่อการดาเนินงาน :
๑. ความไม่เสถียรของระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ที่ให้บริการฐานข้อมูล (Server) ของ ศธ.
๒. ความไม่ชัดเจนและการเปลี่ยนแปลงกาหนดการของรัฐมนตรีบ่อยครั้ง
ข้อเสนอแนะสาหรับการดาเนินงานในปีต่อไป :
หลักฐานอ้างอิง :
๑. กรอบแนวทางการเผยแพร่ข่าวรัฐมนตรี
๒. บันทึกสรุปรายงานการเผยแพร่ข่าวนโยบายภารกิจรัฐมนตรีทางเว็บไซต์
๓. รายงานผลการสารวจความพึงพอใจ

๑๑

รายงานผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคารับรองการปฏิบตั ิราชการระดับสานัก ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘
สานักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด)

รอบ ๙ เดือน
 รอบ ๑๒ เดือน
ชื่อตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดที่ ๑.๓ ระดับความสาเร็จในการประสานงานเพื่อให้รัฐมนตรี เสนอ/ชี้แจง
ร่างพระราชบัญญัติ ในขั้นตอนนิติบัญญัติ
ผู้กากับดูแลตัวชี้วัด :
ผู้จัดเก็บข้อมูล :
๑. นางรักขณา ตัณฑวุฑโฒ
๑. นางดวงรัตน์ นิรัตติวงศกรณ์
๒. นางสาวนงศิลินี โมสิกะ
๒. นางสาววิริยา ไชยคุปต์
๓. นางสาวชัญญากาญจน์ โคตรพัฒน์
๔. นายสุรศักดิ์ สุวรรณไฉไล
๕. นางสาวประภัสสร ราชมี
โทรศัพท์ : ๐ ๒๒๘๐ ๐๓๐๙
โทรศัพท์ : ๐ ๒๖๒๘ ๖๓๕๓
คาอธิบาย :
การสนับสนุนภารกิจของรัฐมนตรีในการดาเนินงานด้านนิติบัญญัติ เป็นภารกิจหนึ่ง ของสานักงาน
รัฐมนตรี ที่ต้องประสานงานกับฝ่ายนิติบัญญัติ (สานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร/สานักงานเลขาธิการ
วุฒิสภา) สานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี (ในฐานะเลขานุการของคณะกรรมการประสานงานฝ่ายนิติบัญญัติ)
องค์กรหลัก องค์กรในกากับ หรือหน่ วยงานอื่น ที่เกี่ยวข้อง เพื่อจัดเตรียมคากล่ าวเสนอร่างพระราชบัญ ญั ติ
รายชื่อคณะกรรมาธิการวิสามัญ พิจารณาร่างพระราชบัญญัติ ในสัดส่วนของคณะรัฐมนตรี พร้อมทั้งเอกสาร
ข้อมูล และเจ้าหน้าที่ให้ข้อมูลเพิ่มเติมต่อรัฐมนตรี ในการเสนอ/ชี้แจงร่างพระราชบัญญัติในขั้นตอนนิติบัญญัติ
ระดับ ความสาเร็จในการประสานการเสนอร่างพระราชบัญญัติในขั้นตอนนิติบัญญัติ พิจารณาจาก
ความสามารถในการประสาน และดาเนินการตามเกณฑ์การให้คะแนนที่กาหนด
ข้อมูลผลการดาเนินงาน :
ระดับคะแนน
การดาเนินงานในแต่ละขั้นตอน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘
๑
กาหนดแนวทางในการประสานงานเพื่อให้รัฐมนตรี เสนอ/ชี้แจงร่างพระราชบัญญัติ
ในขั้นตอนนิติบัญญัติ
๒

สรุปวิเคราะห์ ระเบียบวาระการประชุมของฝ่ายนิติบัญญั ติ เสนอรัฐมนตรี ภายใน
2 วันทาการ

๓

จัดทาแฟ้มข้อมูล ส าหรับรัฐ มนตรีใช้ประกอบการเสนอ/ชี้แจงร่างพระราชบัญ ญั ติ
ภายใน 3 วันทาการ

๔

จัดทารายงานสรุป ประเด็นการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติเสนอรัฐมนตรี ภายใน
5 วันทาการ

๕

จัดทารายงานสรุป ประเด็นการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติเสนอรัฐมนตรี ภายใน
3 วันทาการ
๑๒

รายงานผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคารับรองการปฏิบตั ิราชการระดับสานัก ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘
สานักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ

เกณฑ์การให้คะแนน :
ระดับ ๑
๑

ระดับ ๒
๒

ระดับ ๓
๓

ระดับ ๔
๔

ระดับ ๕
๕

การคานวณคะแนนจากผลการดาเนินงาน :
ตัวชี้วัด/ข้อมูลพื้นฐาน
น้าหนัก
ประกอบตัวชี้วัด
(ร้อยละ)
ระดับความสาเร็จในการประสานงานเพื่อให้
๑๐
รั ฐมนตรี เสนอ/ชี้ แจงร่ างพระราชบั ญ ญั ติ
ในขั้นตอนนิติบัญญัติ

ผลการ
ดาเนินงาน
๕

ค่าคะแนนที่ได้
๕.๐๐๐๐

ค่าคะแนน
ถ่วงน้าหนัก
๐.๕๐00

คาชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ดาเนินการ :
1. สานักงานงานรัฐมนตรี ได้กาหนดให้กลุ่มงานประสานการเมือง รับผิดชอบในการประสานงาน
เพื่อให้รัฐมนตรีเสนอ/ชี้แจงร่างพระราชบัญญัติในขั้นตอนนิติบัญญัติ
2. กลุ่มงานประสานการเมือง ปฏิบัติงานดังกล่าวตามแนวทางในการประสานงาน เพื่อให้รัฐมนตรี
เสนอ/ชี้แจงร่างพระราชบัญญัติในขั้นตอนนิติบัญญัติที่ร่วมกันจัดทาขึ้น
3. เจ้ าหน้ าที่ กลุ่ มงานประสานการเมือง ประสานงานกับ หน่ วยงานที่เกี่ยวข้ อง ได้แก่ ส านั ก งาน
เลขาธิก ารสภาผู้ แทนราษฎร ส านั ก งานเลขาธิ ก ารวุฒิ ส ภา ส านั ก เลขาธิก ารนายกรั ฐ มนตรี องค์ ก รหลั ก
และองค์กรในกากับ เพื่อจัดทาข้อมูลให้รัฐมนตรีเสนอ/ชี้แจงร่างพระราชบัญญัติได้ในเวลาที่รวดเร็วที่สุด
ปัจจัยสนับสนุนต่อการดาเนินงาน :
กฎหมายกาหนดให้สานักงานรัฐมนตรี มีภารกิจเกี่ยวกับราชการทางการเมือง เพื่อสนับสนุนภารกิจ
ของรัฐมนตรี มีอานาจหน้าที่ในการประสานงานการตอบกระทู้ ชี้แจงญัตติ ร่างพระราชบัญญัติ และกิจการอื่น
ทางการเมือง ทาให้มีความคล่องตัวในการประสานงาน และสามารถรายงานข้อมูลต่อรัฐมนตรีได้โดยตรง
อุปสรรคต่อการดาเนินงาน :
1. การพิจารณาของที่ประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ อาจไม่เป็นไปตามระเบียบวาระการประชุม
เจ้าหน้าที่สานักงานรัฐมนตรีต้องติดตามสถานการณ์การประชุมอย่างใกล้ชิด เพื่อประสานข้อมูลให้รัฐมนตรี
ได้ทันเวลา
2. การประสานขอข้อมูลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้รัฐมนตรี เสนอ/ชี้แจงร่างพระราชบัญญัติ
ส่วนใหญ่ มีเวลาจากัด จึงต้องประสาน ติดตาม และเร่งรัด เพื่อนาเสนอรัฐมนตรี ให้มีเวลาพิจารณาก่อนการ
เสนอ/ชี้แจงร่างพระราชบัญญัติ
๑๓

รายงานผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคารับรองการปฏิบตั ิราชการระดับสานัก ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘
สานักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ

ข้อเสนอแนะสาหรับการดาเนินงานในปีต่อไป :
ขอให้องค์กรหลัก องค์กรในกากับที่เกี่ยวข้องกับระเบียบวาระการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
ให้ ค วามส าคั ญ และร่ ว มมื อ กั บ ส านั ก งานรั ฐ มนตรี เพื่ อ การประสานข้ อ มู ล ให้ รั ฐ มนตรี เ สนอ/ชี้ แ จง
ร่างพระราชบัญญัติได้ทันเวลา
หลักฐานอ้างอิง :
1. แนวทางในการประสานงานเพื่อให้รัฐมนตรี เสนอ/ชี้แจงร่างพระราชบัญญัติในขั้นตอนนิติบัญญัติ
2. บันทึกสรุปวิเคราะห์ระเบียบวาระการประชุมของฝ่ายนิติบัญญัติ
3. แฟ้มข้อมูลสาหรับรัฐมนตรีใช้ประกอบการเสนอ/ชี้แจงร่างพระราชบัญญัติ
4. แฟ้มรายงานสรุปประเด็นการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ

๑๔

รายงานผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคารับรองการปฏิบตั ิราชการระดับสานัก ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘
สานักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ

 รอบ ๙ เดือน
 รอบ ๑๒ เดือน
ชื่อตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดที่ ๑.๔ ร้อยละเฉลี่ยความพึงพอใจของคณะทางานรัฐมนตรีที่มีต่อการดาเนินงาน
ส่วนล่วงหน้าในภารกิจของรัฐมนตรี (รายไตรมาส ๒ – ๔)
ผู้กากับดูแลตัวชี้วัด :
ผู้จัดเก็บข้อมูล :
๑. หัวหน้าสานักงานรัฐมนตรี
๑. นายญาณทัธ สิริวัฒน์
๒. นางสาวนงศิลินี โมสิกะ
๒. นางสาวจงดี ห่วงทรัพย์
๓. นางสาวเอมอร ชัยพล
๔. นายชัยวัฒน์ เดชรักษา
๕. นายชาญชัย เตียวัฒนรัฐติกาล
โทรศัพท์ : ๐ ๒๒๘๐ ๐๓๐๙
โทรศัพท์ : ๐ ๒๒๘๐ ๐๓๐๙
คาอธิบาย :
งานบริหารทั่วไป สานักงานรัฐมนตรี มีหน้าที่ดูแลรับผิดชอบงานส่วนล่วงหน้า และงานด้านพิธีการ
เพื่ออานวยความสะดวกแก่รัฐมนตรีในการปฏิบัติราชการให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และเกิดประสิทธิผลสูงสุด
รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด)

คณะทางานรัฐมนตรี หมายถึง บุคลากรที่ปฏิบัติงานประจาห้องรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
และรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
ส่วนล่วงหน้า หมายถึง บุคลากรของสานักงานรัฐมนตรี ที่ ไปสารวจสถานที่ ซักซ้อมพิธีการ เตรียม
ความพร้อมด้านต่างๆ ก่อนที่รัฐมนตรีจะเดินทางไปถึงสถานที่
ประเด็นสาคัญที่ใช้ในการสารวจความพึงพอใจ ประกอบด้วย
๑. ความพึงพอใจด้านกระบวนการ ขั้นตอนการทางาน
๒. ความพึงพอใจด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ
๓. ความพึงพอใจด้านการอานวยความสะดวก
๔. ความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการ
โดยแจกแบบสอบถามความพึงพอใจฯ ไตรมาสที่ ๒ – ๔ และประมวลผลการสารวจในไตรมาสที่ ๔
ข้อมูลผลการดาเนินงาน :
ตัวชี้วัด/ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด
ร้อยละเฉลี่ยความพึงพอใจของคณะทางานรัฐมนตรี
ที่มีต่อการดาเนินงานส่วนล่วงหน้าในภารกิจของ
รัฐมนตรี
เกณฑ์การให้คะแนน :
ระดับ ๑
ระดับ ๒
ร้อยละ ๖๕
ร้อยละ ๗๐

ผลการดาเนินงาน
ปีงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๕๖ ๒๕๕๗ ๒๕๕๘
-

ระดับ ๓
ร้อยละ ๗๕

ระดับ ๔
ร้อยละ ๘๐

ร้อยละที่เพิ่มขึ้น
(ร้อยละ)
๒๕๕๗ ๒๕๕๘
-

ระดับ ๕
ร้อยละ ๘๕
๑๕

รายงานผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคารับรองการปฏิบตั ิราชการระดับสานัก ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘
สานักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ

การคานวณคะแนนจากผลการดาเนินงาน :
ตัวชี้วัด/ข้อมูลพื้นฐาน
น้าหนัก
ผลการ
ค่าคะแนน
ค่าคะแนนที่ได้
ประกอบตัวชี้วัด
(ร้อยละ) ดาเนินงาน
ถ่วงน้าหนัก
๕
๘๗.๐๒
๕.๐๐๐๐
๐.๒๕๐๐
ร้อยละเฉลี่ยความพึงพอใจของคณะทางาน
รัฐมนตรีที่มีต่อการดาเนินงานส่วนล่วงหน้า
ในภารกิจของรัฐมนตรี
คาชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ดาเนินการ
สานักงานรัฐมนตรี ได้ดาเนินการตามตัวชี้วัดนี้ โดยมีรายละเอียดการดาเนินการ ประกอบด้วย
๑. แต่งตั้งคณะทางานดาเนินงานตามคารับรองการปฏิบัติราชการสานักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ตามคาสั่งสานักงานรัฐมนตรี ที่ ๔๑/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๕๗
๒. ประชุมคณะทางานตัวชี้วัดที่ ๑.๔ เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๕๘ เพื่อกาหนดแนวทางในการ
ดาเนินงานตามตัวชี้วัดที่ ๑.๔
๓. ประชุมคณะทางานตัวชี้วัดที่ ๑.๔ เมื่อวันอังคารที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๕๘ เพื่อจัดทาแบบสอบถาม
ความพึงพอใจของคณะทางานรัฐมนตรีที่มีต่อการดาเนินงานส่วนล่วงหน้าในภารกิจของรัฐมนตรี
๔. สารวจความพึงพอใจของคณะทางานรัฐมนตรีที่มีต่อการดาเนินงานส่วนล่วงหน้าในภารกิจของรัฐมนตรี
๕. จัดทารายงานผลการสารวจความพึงพอใจของคณะทางานรัฐมนตรีที่มีต่อการดาเนินงานส่วนล่วงหน้า
ในภารกิจของรัฐมนตรี เสนอผู้บริหารทราบ
ปัจจัยสนับสนุนต่อการดาเนินงาน :
ผู้บริหารให้ความสาคัญส่งเสริมและผลักดันในการดาเนินการตามตัวชี้วัด
อุปสรรคต่อการดาเนินงาน :
ข้อเสนอแนะสาหรับการดาเนินงานในปีต่อไป :
หลักฐานอ้างอิง :
๑. ค าสั่ ง ส านั ก งานรั ฐ มนตรี กระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร ที่ ๔๑/๒๕๕๗ ลงวั น ที่ ๑๗ ธั น วาคม ๒๕๕๗
เรื่ อง แต่งตั้งคณะทางานดาเนิ น งานตามคารับรองการปฏิบัติราชการสานักงานรัฐ มนตรี กระทรวงศึกษาธิการ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘
๒. บั น ทึ ก ส านั ก งานรั ฐ มนตรี ที่ ศธ ๐๑๐๐/- ลงวั น ที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๕๘ เรื่ อ ง ขอเชิ ญ ประชุ ม
คณะทางาน เพื่อกาหนดแนวทางในการดาเนินการตามตัวชี้วัดที่ ๑.๔
๓. บั น ทึ กส านั กงานรัฐ มนตรี ที่ ศธ ๐๑๐๐/- ลงวัน ที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๕๘ เรื่อ ง ขอเชิญ ประชุ ม
คณะทางาน เพื่อจัดทาแบบแบบสอบถามความพึงพอใจของคณะทางานรัฐมนตรีที่มีต่อการดาเนินงานส่วนล่วงหน้า
ในภารกิจของรัฐมนตรี
๔. รายงานการประชุมคณะทางานตัวชี้วัดที่ ๑.๔ ร้อยละเฉลี่ยความพึงพอใจของคณะทางานรัฐมนตรี
ที่มีต่อการดาเนินงานส่วนล่วงหน้าในภารกิจของรัฐมนตรี
๕. รายงานผลการส ารวจความพึ งพอใจของคณะทางานรัฐมนตรีที่มีต่อการดาเนิน งานส่ วนล่ วงหน้ า
ในภารกิจของรัฐมนตรี
๑๖

รายงานผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคารับรองการปฏิบตั ิราชการระดับสานัก ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘
สานักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ

 รอบ ๙ เดือน
 รอบ ๑๒ เดือน
ชื่อตัวชี้วัด : ๒.๑ ร้อยละความสาเร็จของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวม
ผู้กากับดูแลตัวชี้วัด :
ผู้จัดเก็บข้อมูล :
๑. หัวหน้าสานักงานรัฐมนตรี
๑. นายญาณทัธ สิริวัฒน์
๒. นางสาวนงศิลินี โมสิกะ
๒. นางแจ่มจิตต์ สุคนธสาร
๓. นายชาญชัย เตียวัฒนรัฐติกาล
๔. นางสาวปานัดดา พลวิเศษ
๕. นางสาวปิยาธร สืบต่อ
โทรศัพท์ : ๐ ๒๒๘๐ ๐๓๐๙
โทรศัพท์ : ๐ ๒๒๘๐ ๐๓๐๙
คาอธิบาย :
 การพิจารณาผลสาเร็จของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวม จะใช้อัตราการเบิก
จ่ ายเงิน งบประมาณรายจ่ ายภาพรวมของส านั ก /หน่ ว ยงาน ทั้ งที่ เบิ กจ่ ายในส่ ว นกลางและส่ ว นภู มิ ภ าค
เป็ น ตัว ชี้วัดความสามารถในการเบิ กจ่ ายเงินภาพรวมของส านัก/หน่วยงาน โดยจะใช้ข้อมูล การเบิ กจ่าย
ดังกล่าวจากระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS)
 การให้ ค ะแนนจะพิ จ ารณาตามความสามารถในการเบิ ก จ่ า ยเงิ น งบประมาณรายจ่ า ย
ภาพรวมของสานัก/หน่วยงาน เทียบกับวงเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวมที่สานัก/หน่วยงานได้รับ ตั้งแต่
เดือนตุลาคม ๒๕๕๗ ถึงเดือนกันยายน ๒๕๕๘ หากมีการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณระหว่างปี (รายจ่าย
ประจาไปรายจ่ายลงทุน หรือรายจ่ายลงทุนไปรายจ่ายประจา) จะนายอดงบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลงแล้ว
มาเป็นฐานในการคานวณ
 รายจ่ ายภาพรวม หมายถึง ๔ งบรายจ่า ย คื อ งบดาเนิ น งาน (ยกเว้น ค่ าสาธารณู ป โภค)
งบลงทุน งบเงินอุดหนุน และ งบรายจ่ายอื่น
รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคารับรองการปฏิบัติราชการ

เงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวมที่สานัก/หน่วยงานเบิกจ่าย
ตั้งแต่เดือนตุลาคม ๒๕๕๗ ถึงกันยายน ๒๕๕๘
วงเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวมที่สานัก/หน่วยงานได้รับ

X ๑๐๐

ข้อมูลผลการดาเนินงาน :
สานักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ ได้รับเงินงบประมาณ ๘,๙๒๕,๒๐๐ บาท ดังนี้
ตั้งแต่เดือนตุลาคม ๒๕๕๗ ถึงเดือนกันยายน ๒๕๕๘ เบิกจ่ายไปแล้ว จานวน ๘,๗๗๓,๑๑๒.๖๔ บาท
คิดเป็นร้อยละ ๙๘.๓๐
ผลการดาเนินงาน
ร้อยละที่เพิ่มขึ้น
ปีงบประมาณ พ.ศ.
(ร้อยละ)
ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด
๒๕๕๕ ๒๕๕๖ ๒๕๕๗ ๒๕๕๖ ๒๕๕๗
ร้อยละความสาเร็จของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ
๙๙.๔๑ ๙๕.๔๓ ๙๕.๔๓
รายจ่ายภาพรวม
๑๗

รายงานผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคารับรองการปฏิบตั ิราชการระดับสานัก ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘
สานักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ

เกณฑ์การให้คะแนน :
ระดับ ๑
ระดับ ๒
ร้อยละ ๘๘
ร้อยละ ๙๐

ระดับ ๓
ร้อยละ ๙๒

การคานวณคะแนนจากผลการดาเนินงาน :
ตัวชี้วัด
น้าหนัก
(ร้อยละ)
ร้อยละความสาเร็จของการเบิกจ่ายเงิน
๕
งบประมาณรายจ่ายภาพรวม

ระดับ ๔
ร้อยละ ๙๔

ผลการ
ดาเนินงาน
ร้อยละ
๙๘.๓๐

ค่าคะแนนที่ได้
๕.๐๐๐๐

ระดับ ๕
ร้อยละ ๙๖

ค่าคะแนน
ถ่วงน้าหนัก
๐.๒๕๐๐

คาชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ดาเนินการ
สานักงานรัฐมนตรี ได้ดาเนินการตามตัวชี้วัดนี้ โดยมีรายละเอียดการดาเนินการ ประกอบด้วย
๑. แต่ ง ตั้ ง คณ ะท างานด าเนิ น งานตามค ารั บ รองการปฏิ บั ติ ร าชการส านั ก งานรั ฐ มนตรี
กระทรวงศึกษาธิการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ตามคาสั่งสานักงานรัฐมนตรี ที่ ๔๑/๒๕๕๗ ลงวันที่
๑๗ ธันวาคม ๒๕๕๗
๒. เบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายของสานักงานรัฐมนตรี
ปัจจัยสนับสนุนต่อการดาเนินงาน :
อุปสรรคต่อการดาเนินงาน :
ข้อเสนอแนะสาหรับการดาเนินงานในปีต่อไป :
หลักฐานอ้างอิง :
๑. คาสั่ง สานักงานรั ฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ ที่ ๔๑/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๕๗
เรื่ อ ง ค าสั่ ง แต่ ง ตั้ งคณ ะท างานด าเนิ น งานตามค ารั บ รองก ารปฏิ บั ติ ร าชการส านั ก งานรั ฐ มนตรี
กระทรวงศึกษาธิการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘
๒. บัญชี GFMIS ส่วนของสานักงานรัฐมนตรี ในระบบผูกพันงบประมาณของสานักงานปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการ

๑๘

รายงานผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคารับรองการปฏิบตั ิราชการระดับสานัก ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘
สานักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด)  รอบ ๙ เดือน
 รอบ ๑๒ เดือน
ชื่อตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดที่ ๒.๒ ระดับความสาเร็จของการดาเนินการตามมาตรการประหยัดพลังงาน
ของส่วนราชการ
ผู้กากับดูแลตัวชี้วัด :
ผู้จัดเก็บข้อมูล :
๑. หัวหน้าสานักงานรัฐมนตรี
๑. นายญาณทัธ สิริวัฒน์
๒. นางสาวนงศิลินี โมสิกะ
๒. นางสาวจงดี ห่วงทรัพย์
๓. นางสาวทิวะดี ทองดี
๔. นางวีระวัลย์ พรหมมานุวัติ
๕. นายชัยวัฒน์ เดชรักษา
๖. นายชาญชัย เดียวัฒนรัฐติกาล
โทรศัพท์ : ๐ ๒๖๒๘ ๖๓๓๕
โทรศัพท์ : ๐ ๒๒๘๐ ๐๓๐๙
คาอธิบาย :
 ความส าเร็ จ ของการด าเนิ น การตามมาตรการประหยั ด พลั ง งาน หมายถึ ง การที่
ส่ ว นราชการสามารถจั ด การใช้ ไฟฟ้ า และน้ ามั น เชื้ อ เพลิ ง ภายในส่ ว นราชการได้ อ ย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ
และมีผลการใช้ไฟฟ้าและน้ามันเชื้อเพลิงลดลงได้อย่างน้อยร้อยละ ๑๐ จากค่ามาตรฐาน
ข้อมูลผลการดาเนินงาน :
สานักงานรัฐมนตรีแจ้งเวียนมาตรการประหยัดให้กับบุคลากรในหน่วยงานทราบและถือปฏิบัติตาม
มาตรการฯ
เกณฑ์การให้คะแนน : (เกณฑ์ของสานักงาน ก.พ.ร.)
ระดับ ๑
ระดับ ๒
ระดับ ๓
ระดับ ๔
ระดับ ๕
๑ คะแนน
๒ คะแนน
๓ คะแนน
๔ คะแนน
๕ คะแนน
โดยที่:
ระดับคะแนน
เกณฑ์การให้คะแนน
๑
มีการติดตามและรายงานผลการดาเนินการตามมาตรการประหยัดไฟฟ้า
รอบ ๖ เดือน (ตุลาคม ๒๕๕๗ – มีนาคม ๒๕๕๘)
รอบ ๑๒ เดือน (เมษายน ๒๕๕๘ – กันยายน ๒๕๕๘)
๒
๒.๑ รายงานข้อมูลพื้นฐานสาหรับการประเมินปริมาณการใช้ไฟฟ้ามาตรฐานและ
ค่าดัชนีการใช้ไฟฟ้าประจาปีงบประมาณ ๒๕๕๘ ครบถ้วน ๑๒ เดือน
๒.๒ รายงานข้อมูลปริมาณการใช้ไฟฟ้าที่ใช้จริง (kWh; กิโลวัตต์ – ชั่วโมง)
ประจาปีงบประมาณ ๒๕๕๘ ครบถ้วน ๑๒ เดือน
๓
ผลการคานวณ EUI ด้านการใช้ไฟฟ้า อยู่ในช่วง -๐.๒๐๐ถึง -๐.๓๓๓
๔
ผลการคานวณ EUI ด้านการใช้ไฟฟ้า อยู่ในช่วง -๐.๐๙๑ถึง -๐.๑๙๙
๕
ผลการคานวณ EUI ด้านการใช้ไฟฟ้า อยู่ในช่วง -๐.๐๐๐ ถึง -๐.๐๙๐
หมายเหตุ : การประเมินผลประหยัดพลังงาน ด้านการใช้ไฟฟ้า และน้ามันใช้หลักการเดียวกัน
โดยปริมาณการใช้ไฟฟ้า (kWh) จะเปลี่ยนเป็นปริมาณการใช้น้ามันเชื้อเพลิง (ลิตร)
๑๙

รายงานผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคารับรองการปฏิบตั ิราชการระดับสานัก ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘
สานักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ

การคานวณคะแนนจากผลการดาเนินงาน :
ตัวชี้วัด
น้าหนัก
(ร้อยละ)
ระดับความสาเร็จของการดาเนินการตาม
๓
มาตรการประหยัดพลังงานของส่วนราชการ

ผลการ
ดาเนินงาน
N/A

ค่าคะแนนที่ได้
๑.๐๐๐๐

ค่าคะแนน
ถ่วงน้าหนัก
๐.๐๓๐๐

คาชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ดาเนินการ : (เลือกตอบตามความรับผิดชอบของสานักท่าน)
สานักงานรัฐมนตรี ในฐานะหน่วยงานสนับสนุน ได้ดาเนินการให้ความร่วมมือ/สนับสนุน/ให้ข้อมูล
ตามที่หน่วยงานเจ้าภาพหลักกาหนดหรือร้องขอ ดังนี้
๑. จัดทามาตรการประหยัดพลังงานของสานักรัฐมนตรี ประจาปี พ.ศ. ๒๕๕๘
๒. เวียนแจ้งมาตรการประหยัดพลังงานของสานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ และมาตรการ
ประหยัดพลังงานของสานักงานรัฐมนตรี ให้ถือปฏิบัติตามมาตรการประหยัดพลังงานอย่างเคร่งครัด
ปัจจัยสนับสนุนต่อการดาเนินงาน :
๑. ผู้บังคับบัญชาให้การสนับสนุนและให้ความสาคัญต่อมาตรการประหยัดพลังงานของสานักงาน
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ และมาตรการประหยัดพลังงานของสานักงานรัฐมนตรี
๒. บุคลากรสานักงานรัฐมนตรีมีความรับผิดชอบและให้ความร่วมมือในการประหยัดพลังงานด้วยดี
อุปสรรคต่อการดาเนินงาน :
ไม่สามารถควบคุมการประหยัดพลังงานในส่วนของฝ่ายการเมือง
ข้อเสนอแนะสาหรับการดาเนินงานในปีต่อไป : ๑. ขอความร่วมมือบุคลากรสานักงานรัฐมนตรีทุกคน ให้ดาเนินการตามมาตรการประหยัดพลังงาน
อย่างต่อเนื่อง
๒. สร้างจิตสานึกต่อการประหยัดงานภายในองค์กรว่าเป็นความรับผิดชอบของทุกคน ไม่ใช่เฉพาะ
คนหนึ่งคนใด
หลักฐานอ้างอิง :
๑. หนังสือสานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กลุ่มบริหารงานคลังและสินทรัพย์ ที่ ศธ ๐๒๐๑.๕ /
๑๒๘๐ ลงวันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๕๘ เรียน หัวหน้าสานักงานรัฐมนตรี เรื่อง การดาเนินการมาตรการประหยัด
พลังงาน ประจาปีงบประมาณพ.ศ. ๒๕๕๘
๒. มาตรการประหยัดพลังงานของสานักงานปลัดกระทวงศึกษาธิการ และมาตรการประหยัด
พลังงานของสานักงานรัฐมนตรี ประจาปี พ.ศ. ๒๕๕๘ ทีบ่ ุคลากรสานักงานรัฐมนตรีรับทราบ

๒๐

รายงานผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคารับรองการปฏิบตั ิราชการระดับสานัก ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘
สานักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด)

 รอบ ๙ เดือน
 รอบ ๑๒ เดือน

ชื่อตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดที่ ๒.๓ การพัฒนาสมรรถนะองค์การ
ตัวชี้วัดที่ ๒.๓.๑ ระดับความสาเร็จของการจัดทารายงานลักษณะสาคัญขององค์การ
ผู้กากับดูแลตัวชี้วัด :
ผู้จัดเก็บข้อมูล :
๑. หัวหน้าสานักงานรัฐมนตรี
๑. นายญาณทัธ สิริวัฒน์
๒. นางสาวนงศิลินี โมสิกะ
๒. นางแจ่มจิตต์ สุคนธสาร
๓. นางสาวจงดี ห่วงทรัพย์
๔. นางสาวเอมอร ชัยพล
๕. นางสาวทิวะดี ทองดี
๖. นางวีระวัลย์ พรหมมานุวัติ
๗. นายธิติกาญจน์ ยิ้มสงวน
๘. นายชาญชัย เตียวัฒนรัฐติกาล
๙. นายชัยวัฒน์ เดชรักษา
๑๐. นางสาวปานัดดา พลวิเศษ
๑๑. นางปิยาธร อินทเกตุ
โทรศัพท์ : ๐ ๒๒๘๐ ๐๓๐๙
โทรศัพท์ : ๐ ๒๒๘๐ ๐๓๐๙
คาอธิบาย :
การจัดทารายงานลักษณะสาคัญขององค์การ เป็นการดาเนินการทบทวน วิเคราะห์สถานภาพ
ในปัจจุบั นของส่วนราชการ ทั้งโครงสร้างการบริห ารงานของส่วนราชการ จานวนบุคลากร สภาพแวดล้อม
ในการปฏิบัติงาน ความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงานกับผู้รับบริการ ส่วนราชการอื่น และประชาชน ความท้าทาย
ที่ ส าคั ญ ในเชิ งยุ ท ธศาสตร์ ที่ ส่ ว นราชการเผชิ ญ อยู่ รวมถึ ง แนวทางการปรั บ ปรุ ง ผลการด าเนิ น การของ
ส่วนราชการ ตามเกณฑ์คุณ ภาพการบริห ารจัดการภาครัฐ (PMQA) เพื่อให้ส่ วนราชการเข้าใจและนาไปใช้
ประกอบการวางแผนพัฒนาองค์การ รวมทั้งประกอบการดาเนินการต่างๆ ได้อย่างครอบคลุมทุกประเด็นสาคัญ
เจ้าภาพหลักในการดาเนินการ : กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร สป.
หน่วยงานสนับสนุน : ทุกสานักในสังกัด สป.
ข้อมูลผลการดาเนินงาน :
ส านั ก งานรั ฐ มนตรี ในฐานะหน่ ว ยงานสนั บ สนุ น ได้ ด าเนิ น การให้ ค วามร่ว มมื อ /สนั บ สนุ น /
ให้ข้อมูลตามที่หน่วยงานเจ้าภาพหลักกาหนดหรือร้องขอ
เกณฑ์ การให้ คะแนน ( เกณฑ์การประเมินของสานักงาน ก.พ.ร.)
ระดับ ๑
ระดับ ๒
ระดับ ๓
๑ คะแนน
๒ คะแนน
๓ คะแนน

ระดับ ๔
๔ คะแนน

ระดับ ๕
๕ คะแนน

๒๑

รายงานผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคารับรองการปฏิบตั ิราชการระดับสานัก ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘
สานักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ

โดยที่:
เกณฑ์การให้คะแนน

ระดับ
คะแนน

จัดส่งรายงานลักษณะสาคัญขององค์การผ่านระบบ e-SAR ภายหลังระยะเวลาการรายงานรอบ ๖ เดือน
จัดส่งรายงานลักษณะสาคัญขององค์การผ่านระบบ e-SAR ภายในระยะเวลาการรายงานรอบ ๖ เดือน
จัดส่งรายงานลักษณะสาคัญขององค์การผ่านระบบ e-SAR ภายในระยะเวลาการรายงานรอบ ๖ เดือน
และรายงานมีความครบถ้วนและทันสมัย
การคานวณคะแนนจากผลการดาเนินงาน :

๑
๒
๓
๔
๕

ตัวชี้วัด
ระดับความสาเร็จของการจัดทารายงาน
ลักษณะสาคัญขององค์การ

น้าหนัก
(ร้อยละ)
๕

ผลการ
ดาเนินงาน
N/A

ค่าคะแนนที่ได้
๑.๐๐๐๐

ค่าคะแนน
ถ่วงน้าหนัก
๐.๐๕๐๐

คาชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ดาเนินการ :
ส านั ก งานรั ฐ มนตรี ในฐานะหน่ ว ยงานสนั บ สนุ น ได้ ด าเนิ น การให้ ค วามร่ว มมื อ /สนั บ สนุ น /
ให้ข้อมูลตามที่หน่วยงานเจ้าภาพหลักกาหนดหรือร้องขอ ดังนี้
๑. ส่งบุ คลากรเข้าร่วมจั ดทารายงานลั กษณะสาคัญขององค์การของสานักงานปลั ดกระทรวง
ศึกษาธิการ ประจาปีงบประมาณ ๒๕๕๘ ดังนี้
- วันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๗
- วันที่ ๗ มกราคม ๒๕๕๘
- วันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๕๘
๒. จั ด ท ารายงานลั ก ษณะส าคั ญ ขององค์ ก ารของส านั ก งานรั ฐ มนตรี กระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร
ประจาปีงบประมาณ เมื่อวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๘
ปัจจัยสนับสนุนต่อการดาเนินงาน :
๑. มี ร ายงานลั ก ษณะส าคั ญ ขององค์ ก ารของส านั ก งานปลั ด กระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร ประจาปี
งบประมาณ ๒๕๕๘
๒. บุ ค ลากรในส านั ก ให้ ค วามร่ ว มมื อ ในการให้ ข้ อ มู ล เพื่ อ ทบทวน ปรั บ ปรุ ง ลั ก ษณะส าคั ญ
ขององค์การฯ
อุปสรรคต่อการดาเนินงาน :
ข้อเสนอแนะสาหรับการดาเนินงานในปีต่อไป :
หลักฐานอ้างอิง :
๑. แบบรายงานลักษณะสาคัญขององค์การของสานักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ ประจาปี
งบประมาณ ๒๕๕๘
๒. เอกสารประกอบการประชุ ม ปฏิ บั ติ ก ารโครงการจั ด ท าลั ก ษณะส าคั ญ ขององค์ ก าร
๒๒

รายงานผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคารับรองการปฏิบตั ิราชการระดับสานัก ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘
สานักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ

ของสานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ประจาปีงบประมาณ ๒๕๕๘
๓. รายงานการประชุ ม เพื่ อ ทบทวนลั ก ษณะส าคั ญ ขององค์ ก ารของส านั ก งานรั ฐ มนตรี
กระทรวงศึกษาธิการ ประจาปีงบประมาณ ๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๘
๔. บันทึกสานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ที่ ศธ ๐๒๑๒/๑๑๕๓๖ ลงวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน
๒๕๕๗ เรื่ อ งโครงการจั ดท ารายงานลั ก ษณะส าคั ญ ขององค์ ก ารของส านั กงานปลั ด กระทรวงศึก ษาธิก าร
ประจาปีงบประมาณ ๒๕๕๘
๕. บั น ทึกสานั กงานปลั ดกระทรวงศึกษาธิการ ที่ ศธ ๐๒๑๒/๑๓๐๖๗ ลงวันที่ ๑๘ ธันวาคม
๒๕๕๘ เรื่ อ ง เชิ ญ ประชุ ม การจั ด ท าลั ก ษณะส าคั ญ ขององค์ ก ารของส านั ก งานปลั ด กระทรวงศึ ก ษาธิก าร
ประจาปีงบประมาณ ๒๕๕๘
๖. บันทึกสานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ที่ ศธ ๐๒๑๒/๒๗๖๑ ลงวันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๕๘
เรื่อง เชิญ ประชุม การจั ดท าลั ก ษณะส าคัญ ขององค์ก ารของส านัก งานปลั ดกระทรวงศึ กษาธิการ ประจาปี
งบประมาณ ๒๕๕๘
๗. บั น ทึ กสานั กงานรัฐ มนตรี ที่ ศธ ๐๑๐๐/๑๐๗๓ ลงวันที่ ๙ เมษายน ๒๕๕๘ เรื่อง ขอส่ ง
รายงานลักษณะสาคัญขององค์การ

๒๓

รายงานผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคารับรองการปฏิบตั ิราชการระดับสานัก ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘
สานักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด)

 รอบ ๙ เดือน
 รอบ ๑๒ เดือน

ชื่อตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดที่ ๒.๓ การพัฒนาสมรรถนะองค์การ
ตัวชี้วัดที่ ๒.๓.๒ ระดับความสาเร็จของการพัฒนาองค์การ
ผู้กากับดูแลตัวชี้วัด :
ผู้จัดเก็บข้อมูล :
๑. หัวหน้าสานักงานรัฐมนตรี
๑. นายญาณทัธ สิริวัฒน์
๒. นางสาวนงศิลินี โมสิกะ
๒. นางแจ่มจิตต์ สุคนธสาร
๓. นางสาวจงดี ห่วงทรัพย์
๔. นางสาวเอมอร ชัยพล
๕. นางสาวทิวะดี ทองดี
๖. นางวีระวัลย์ พรหมมานุวัติ
๗. นายธิติกาญจน์ ยิ้มสงวน
๘. นายชาญชัย เตียวัฒนรัฐติกาล
๙. นายชัยวัฒน์ เดชรักษา
๑๐. นางสาวปานัดดา พลวิเศษ
๑๑. นางปิยาธร อินทเกตุ
โทรศัพท์ : ๐ ๒๒๘๐ ๐๓๐๙
โทรศัพท์ : ๐ ๒๒๘๐ ๐๓๐๙
คาอธิบาย :
ความส าเร็จ ของการพั ฒ นาองค์การ พิ จารณาจากการนาผลการส ารวจการพั ฒ นาองค์การ
(Organization Development Survey) ประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ซึ่ งเป็ น การส ารวจผ่ านระบบ
ออนไลน์ (http://www.opdc.go.th/ges) ในระหว่ างวัน ที่ ๒๙ กรกฎาคม ถึ ง ๒๒ สิ งหาคม ๒๕๕๗ ไปใช้
วางแผนและดาเนินการพัฒนาองค์การในประเด็นที่เป็นโอกาสในการปรับปรุง
แบบสารวจการพัฒนาองค์การ (Organization Development Survey) ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๕๘ เป็นการใช้เครื่องมือวินิจฉัยองค์การ “9 Cells” ที่ประกอบด้วยคาถามจานวน ๓๖ ข้อ ใน ๓ ด้าน
หลั ก ได้ แ ก่ การก าหนดเป้ า หมาย (Goal) การออกแบบระบบงาน (Design) และการบริ ห ารจั ด การ
(Management) และแบ่ ง การวั ด เป็ น ๓ ระดั บ ได้ แ ก่ ระดั บ องค์ ก าร (Organization) ระดั บ หน่ ว ยงาน
(Department) และระดับบุคคล (Individual)
แนวทางการดาเนินการ :
ส่วนราชการดาเนิ น การสารวจการพัฒ นาองค์การผ่ านระบบออนไลน์ ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๕๘ ตามจานวนขั้นต่าและระยะเวลาที่กาหนด กรณีที่ส่วนราชการมีจานวนผู้ตอบแบบสารวจน้อยกว่า
จานวนขั้นต่า จะไม่สามารถตรวจสอบผลการสารวจเพื่อนาไปดาเนินการตามข้อกาหนดของตัวชี้วัดได้
ส่ว นราชการตรวจสอบผลการส ารวจการพัฒ นาองค์การผ่ านทางเว็บ ไซต์ส านั กงาน ก.พ.ร.
ซึ่งแสดงผลการสารวจในรูปแบบของ “9 Cells” ที่แต่ละช่องจะสัญลักษณ์รูป สีเขียว สีเหลือง และสีแดง
ส่วนราชการนาผลการสารวจไปดาเนินการพัฒ นาองค์การตามประเด็นในช่องที่มีสัญลักษณ์
สีเหลืองหรือสีแดงจานวน ๑ ช่อง ตามแนวทางที่สานักงาน ก.พ.ร. กาหนด
กรณีส่วนราชการมีผลการสารวจเป็นสัญลักษณ์สีเขียวทั้งหมด ให้รายงานผลการดาเนินการ
ตามที่สานักงาน ก.พ.ร. กาหนด
๒๔

รายงานผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคารับรองการปฏิบตั ิราชการระดับสานัก ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘
สานักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ

ระดับ ความสาเร็จของการพัฒ นาองค์การ วัดจากกิจกรรมการพัฒ นาองค์การที่ส่ วนราชการ
ดาเนินการได้ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘
เจ้าภาพหลักในการดาเนินการ : กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร สป.
หน่วยงานสนับสนุน : ทุกสานักในสังกัด สป.
ข้อมูลผลการดาเนินงาน :
ส านั ก งานรั ฐ มนตรี กระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร ในฐานะหน่ ว ยงานสนั บ สนุ น ได้ ด าเนิ น การ
ตามแผนพัฒนาองค์การ ของสานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘
เกณฑ์การให้คะแนน :
ระดับ ๑
ระดับ ๒
ระดับ ๓
ระดับ ๔
ระดับ ๕
๑ คะแนน
๒ คะแนน
๓ คะแนน
๔ คะแนน
๕ คะแนน
หมายเหตุ : เกณฑ์การประเมินของสานักงาน ก.พ.ร.
การคานวณคะแนนจากผลการดาเนินงาน :
ตัวชี้วัด
น้าหนัก
ผลการ
ค่าคะแนน
ค่าคะแนนที่ได้
(ร้อยละ) ดาเนินงาน
ถ่วงน้าหนัก
ระดับความสาเร็จของการพัฒนาองค์การ
๗
N/A
๑.๐๐๐๐
๐.๐๗๐๐
คาชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ดาเนินการ : (ตอบตามความรับผิดชอบของท่าน)
สานักงานรัฐมนตรี ในฐานะหน่วยงานสนับสนุน ได้ดาเนินการให้ความร่วมมือ/สนับสนุน/ให้ข้อมูล
ตามที่หน่วยงานเจ้าภาพหลักกาหนดหรือร้องขอ ดังนี้
๑. กิจกรรมแนวทางการกาหนดตัวชี้วัดระดับบุคคล
๑.๑ แจ้ งให้ บุ ค ลากรในส านั ก ก าหนดตั ว ชี้ วั ด และค่ าเป้ าหมายตามหลั ก เกณฑ์ แ ละวิธีก าร
ประเมิน ผลการปฏิบั ติราชการของข้าราชการพลเรือนสามัญ สังกัดสานักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ
โดยใช้หลักเกณฑ์ตามประกาศสานักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ ลงวันที่ ๑๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๕
๑.๒ บุ ค ลากรจั ด ท ารายละเอี ย ดประกอบตั ว ชี้ วั ด รายบุ ค คลเสนอผู้ บั ง คั บ บั ญ ชา โดยผ่ า น
การหารือร่วมกันภายในกลุ่มงาน
๑.๓ หัวหน้ากลุ่มงานดาเนินการติดตามผลการดาเนินงานระดับบุคคลให้เป็นไปตามที่กาหนด
ในตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายฯ
๑.๔ บุคลากรประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเองในรอบการประเมินที่ ๑/๒๕๕๘ และรอบ
การประเมินที่ ๒/๒๕๕๘ โดยผ่านการพิจารณาจากหัวหน้ากลุ่มงานก่อนนาเสนอผู้บังคับบัญชา
๑.๕ ผู้ บั งคั บ บั ญ ชาประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ งานของบุ ค ลากรในสั งกั ด ในรอบการประเมิ น
ที่ ๑/๒๕๕๘ และรอบการประเมินที่ ๒/๒๕๕๘ โดยผ่านการเสนอความเห็นเกี่ยวกับมาตรฐานและความเป็นธรรม
ของการประเมินฯ จากคณะกรรมการกลั่นกรองผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือน
สามัญ สานักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ

๒๕

รายงานผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคารับรองการปฏิบตั ิราชการระดับสานัก ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘
สานักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ

๒. โครงการพัฒนาปรับปรุงการกาหนดค่าเป้าหมายตัวชี้วัดรายบุคคล
๒.๑ แต่งตั้งคณะกรรมการกลางพิจารณามาตรฐานตัวชี้วัด สานักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ
๒.๒ เชิญ ประชุมคณะกรรมการกลางพิจารณามาตรฐานตัวชี้วัดฯ เพื่อปรับปรุงการกาหนด
ค่าเป้าหมายตัวชี้วัดรายบุคคลให้เป็นปัจจุบัน
๒.๓ แต่ งตั้ งคณะกรรมการกลั่ น กรองผลการประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ ราชการของข้าราชการ
พลเรือนสามัญ สานักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ
๒.๔ เชิญ ประชุม คณะกรรมการกลั่ น กรองผลการประเมิ นผลการปฏิ บัติ ราชการฯ เพื่ อร่ว ม
พิจารณาเสนอความเห็นเกี่ยวกับมาตรฐานและความเป็นธรรมของการประเมินผลการปฏิบัติราชการฯ
๓. ส่งบุ ค ลากรเข้ า ร่ วมโครงการพั ฒ นานั ก บริ ห ารระดั บ กลาง กระทรวงศึก ษาธิการ รุ่น ที่ ๒
(นางสาวศริญญา กุลประดิษฐ์)
๔. กิจกรรมการจัดทาคารับรองและประเมินผลการปฏิบัติราชการของสานักงานปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการ
๔.๑ ส่ งบุ คลากรเข้าร่ว มเป็ น คณะกรรมการ/คณะท างานพั ฒ นาคุณ ภาพการบริห ารจัดการ
ภาครัฐของสานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ จานวน ๖ คน (๖ หมวด)
๔.๒ คณะทางานฯ เข้าร่ วมประชุม เพื่อทบทวนและวางแผนการดาเนิน งานพัฒ นาคุณ ภาพ
การบริหารจัดการภาครัฐ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๒๑ – ๒๒ ม.ค. ๕๘
๔.๓ บุ คลากร สร. เข้าร่ว มประชุมการด าเนิ นการพั ฒ นาคุณ ภาพการบริห ารจัดการภาครัฐ
ของสานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เช่น
- ประชุมเชิงปฏิบัติการวิเคราะห์ข้อมูลและจัดทาแผนพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
ของ สป. และวิเคราะห์ข้อมูลที่สนับสนุนการดาเนินงานตามยุทธศาสตร์ กระบวนการ ส่งให้ ศทก. สป.
- ประชุมการจัดการความรู้ของสานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๕๘
- ประชุมจัดทารายงานลักษณะสาคัญขององค์การของสานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
- ประชุ ม เชิ ง ปฏิ บั ติ ก ารเพื่ อ ทบทวนและจั ด ท านโยบายการก ากั บ ดู แ ลองค์ ก ารที่ ดี
ของสานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘
- ประชุมโครงการบริห ารความเสี่ ยงของสานักงานปลั ดกระทรวงศึกษาธิการ ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘
๕. กิจกรรมการจัดทาคารับรองและประเมินผลการปฏิบัติราชการของสานักในสังกัดสานักงาน
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
๕.๑ ส่ งบุ คลากรเข้าร่ว มประชุม เพื่อ รับ ฟังการชี้ แจงการจัดทาคารับรองการปฏิบั ติราชการ
ระดับสานัก ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ จานวน ๓ คน
๕.๒ แต่ ง ตั้ ง คณะท างานจั ด ท ากรอบและก ากั บ ติ ด ตามการด าเนิ น งานตามค ารั บ รอง
การปฏิบัติราชการระดับสานัก ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘
๕.๓ ประชุมคณะทางานฯ เพื่อพิจารณาตัวชี้วัดและรายละเอียดการประเมินด้านประสิทธิผล
เมื่อวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๗
๕.๔ เจรจาความเหมาะสมของตั ว ชี้ วั ด ค่ า เป้ า หมาย น้ าหนั ก และเกณฑ์ ก ารให้ ค ะแนน
ตามคารับรองการปฏิบัติราชการ ระดับสานัก เมื่อวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๗
๒๖

รายงานผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคารับรองการปฏิบตั ิราชการระดับสานัก ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘
สานักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ

๕.๕ ประชุมบุคลากรเพื่อชี้แจงกรอบการประเมินผลและจัดทาร่างคารับรองการปฏิบัติราชการ
สานักงานรัฐมนตรี ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๙ ธันวาคม ๕๗ และวันที่ ๑๗ ธันวาคม ๕๘
๕.๖ จัดทาคารับรองระดับสานัก และคู่มือรายละเอียดตัวชี้วัด ส่งให้สานักงาน กพร. สป.
๕.๗ แต่งตั้งคณะทางานดาเนินงานตามคารับรองการปฏิบัติราชการสานักงานปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘
๕.๘ ดาเนินการตามคารับรองฯ
๕.๙. ประเมิ น ตนเองและส่ ง รายงานผลการด าเนิ น งานตามค ารั บ รองการปฏิ บั ติ ร าชการ
รอบ ๙ เดือน ให้ กพร. สป.
๕.๑๐ ประเมิ น ตนเองและส่ งรายงานผลการด าเนิ น งานตามค ารั บ รองการปฏิ บั ติ ราชการ
รอบ ๑๒ เดือน ให้ กพร. สป.
ปัจจัยสนับสนุนต่อการดาเนินงาน :
๑. มีแผนการดาเนินงานพัฒนาองค์การ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘
๒. บุคลากรมีความรู้ ความเข้าใจในการดาเนินการตามแผนฯ
๓. ผู้บังคับบัญชาให้การสนับสนุนในการดาเนินการตามแผนฯ
อุปสรรคต่อการดาเนินงาน :
ข้อเสนอแนะสาหรับการดาเนินงานในปีต่อไป :
หลักฐานอ้างอิง :
๑. แผนการดาเนินงานพัฒนาองค์การ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘
๒. คาสั่งสานักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ ที่ ๓๙/๒๕๕๖ ลงวันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๖
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกลางพิจารณามาตรฐานตัวชี้วัด สานักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ
๓. คาสั่งสานักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ ที่ ๔๐/๒๕๕๖ ลงวันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๖
เรื่ อ ง แต่ งตั้ งคณะกรรมการกลั่ น กรองผลการประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ ราชการของข้าราชการพลเรือ นสามั ญ
สานักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ
๔. บันทึกสานักงานรัฐมนตรี เรื่อง การกาหนดตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายการปฏิบัติราชการ รอบที่ ๑
(๑ ตุลาคม ๒๕๕๗ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๘) ลงวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๗
๕. บันทึกสานักงานรัฐมนตรี เรื่อง การกาหนดตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายการปฏิบัติร าชการ รอบที่ ๒
(๑ เมษายน ๒๕๕๘ – ๓๐ กันยายน ๒๕๕๘) ลงวันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๕๘
๖. บันทึกสานักงานรัฐมนตรี เรื่อง เชิญประชุมคณะกรรมการกลางพิจารณามาตรฐานตัวชี้วัดฯ
รอบที่ ๑/๒๕๕๘ และรอบที่ ๒/๒๕๕๘
๗. บัน ทึกสานั กงานรัฐมนตรี เรื่อง เชิญประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองผลการประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการฯ รอบที่ ๑/๒๕๕๘ และรอบที่ ๒/๒๕๕๘
๘. รายงานการประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการฯ รอบการ
ประเมินที่ ๑/๒๕๕๘ ลงวันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๕๘
๙. รายงานการประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการฯ รอบการ
ประเมินที่ ๒/๒๕๕๘ ลงวันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๕๘
๒๗

รายงานผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคารับรองการปฏิบตั ิราชการระดับสานัก ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘
สานักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ

๑๐. บันทึกสานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ที่ ศธ ๐๒๐๓.๓/๒๓๓๐ ลงวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘
๑๑. คาสั่ งส านั กงานปลั ดกระทรวงศึกษาธิการ ที่ ๑๐๑/๒๕๕๘ ลงวันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๕๘
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและกากับ ดูแล และคณะกรรมการ/คณะทางานดาเนินการพัฒนาคุณภาพ
การบริหารจัดการภาครัฐ ของ สป.ศธ. ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘
๑๒. คาสั่งสานักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการที่ ๓๕/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๗
เรื่องแต่งตั้งคณะทางานจัดทากรอบและกากับติดตามการดาเนินงานตามคารับรองการปฏิบัติราชการระดับสานัก
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘
๑๓. บันทึกสานักงานรัฐมนตรี เรื่อง คารับรองการปฏิบัติราชการ ระดับสานัก ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๕๘
๑๔. คาสั่ งสานั กงานรัฐ มนตรี กระทรวงศึกษาธิการ ลงวันที่ ๑ ๗ ธันวาคม ๒๕๕๗ เรื่อง แต่งตั้ง
คณะทางานดาเนินงานตามคารับรองการปฏิบัติราชการ สร. ศธ. ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘
๑๕. บันทึกสานักงานรัฐมนตรี ที่ ศธ ๐๑๐๐/๒๐๓๖ ลงวันที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๕๘ เรื่อง การรายงาน
ผลการปฏิบัติราชการตามคารับรองการปฏิบัติราชการระดับสานัก ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ รอบ ๙ เดือน

๒๘

รายงานผลการปฏิบัตริ าชการตามคารับรองการปฏิบัตริ าชการระดับสานัก ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘
สานักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด)

 รอบ ๙ เดือน
 รอบ ๑๒ เดือน

ชื่อตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดที่ ๓ ระดับความสาเร็จในการสนับสนุนการนาองค์กรของ สป.
ผู้กากับดูแลตัวชี้วัด :
ผู้จัดเก็บข้อมูล :
๑. หัวหน้าสานักงานรัฐมนตรี
๑. นางดวงรัตน์ นิรัตติวงศกรณ์
๒. นางสาวนงศิลินี โมสิกะ
๒. นางแจ่มจิตต์ สุคนธสาร
๓. นายสุรศักดิ์ สุวรรณไฉไล
๔. นางสาวชัญญากาญจน์ โคตรพัฒน์
๕. นางสาวบุษยากร กิตติวานิช
๖. นางสาวประภัสสร ราชมี
๗. นายธิติกาญจน์ ยิ้มสงวน
โทรศัพท์ : ๐ ๒๒๘๐ ๐๓๐๙
โทรศัพท์ : ๐ ๒๖๒๘ ๖๓๕๓
คาอธิบาย :
ระดับความสาเร็จในการสนับสนุนการนาองค์การของสานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นการ
ประเมินว่าส่วนราชการได้ดาเนินการอย่างไรในเรื่องการกาหนดทิศทางขององค์กร การมอบอานาจในการตัดสินใจ
ของผู ้บ ริห าร การก าหนดตัว ชี ้ว ัด ที ่ส าคัญ การจัด การผลกระทบทางลบที ่เ กิด ขึ ้น ต่อ สัง คม การสนับ สนุน
และเสริมสร้างความเข้มแข็ง ให้แก่ชุมชนที่สาคัญต่อส่วนราชการ และการทบทวน/ปรับปรุงลักษณะสาคัญขององค์กร
ข้อมูลผลการดาเนินงาน :
๑. หากท่านดาเนินการแล้ว (ในฐานะเจ้าภาพหลัก) / ให้การสนับสนุน ,ให้ความร่วมมือ,ให้ข้อมูล ฯลฯ
(ในฐานะหน่วยงานสนับสนุน) แล้ว ขอให้ใส่เครื่องหมาย ลงในช่องผลการดาเนินงาน
๒. หากอยู่ระหว่างดาเนินการ/รอดาเนินการ ใส่เครื่องหมาย  ลงในช่องผลการดาเนินงาน
๓. หากไม่ได้ดาเนินการ ใส่เครื่องหมาย  ลงในช่องผลการดาเนินงาน
๔. ใส่ค่าคะแนนการดาเนินการที่ได้ในช่อง “ค่าคะแนนที่ได้”
ตัวชี้วัด/รายละเอียดการดาเนินงาน
ตัวชี้วดั ที่ ๓ ระดับความสาเร็จในการสนับสนุนการนาองค์กร
ของ สป.
น้าหนัก ร้อยละ ๔
๓.๑ ระดับความสาเร็จในการสนับสนุนการกาหนดทิศทางของ
องค์กร
น้าหนัก ร้อยละ ๑
๑ มีแนวทาง/วิธกี ารในการกาหนดทิศทางขององค์กรที่
สอดคล้องกับความต้องการ/ความคาดหวังของผู้รับบริการและผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย เสนอให้ผู้บริหารของส่วนราชการใช้ประกอบการ
พิจารณาในการกาหนดนโยบาย/ทิศทางขององค์กร ในเรื่อง
วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยมเป้าประสงค์ระยะสั้นและระยะยาว และ
ผลการดาเนินงานที่คาดหวัง ขององค์กร
๒ มีแนวทาง/ช่องทางการสื่อสารแบบ ๒ ทิศทาง เช่น การจัด
ประชุม เพื่อสนับสนุนให้ผู้บริหารใช้ในการสื่อสารทิศทางขององค์กร
ไปสู่บุคลากร ผู้รับบริการและผู้มีสว่ นได้ส่วนเสีย
๓ มีการสารวจการรับรู้ เข้าใจ และการนาทิศทางขององค์กรไป
ใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานของบุคลากร

หน่วยงาน
สนับสนุน

ค่าคะแนน
ดาเนินการ

ผลการ
ดาเนินงาน
สถานะ
การดาเนินงาน

๑

ทุกสานักร่วม
ดาเนินการกับ
เจ้าภาพหลัก

๑



สนย.

๑

ทุกสานักร่วม
ดาเนินการกับ
เจ้าภาพหลัก

๑



สนย.

๒

ทุกสานักร่วม
ดาเนินการกับ

๒



เกณฑ์การให้คะแนน
เจ้าภาพ
หลัก

ค่าคะแนน
ดาเนินการ

สนย.

ผลการ
ดาเนินงาน
สถานะ
การดาเนินงาน

เกณฑ์การให้คะแนน

๒๙

รายงานผลการปฏิบัตริ าชการตามคารับรองการปฏิบัตริ าชการระดับสานัก ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘
สานักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ

ตัวชี้วัด/รายละเอียดการดาเนินงาน
๔ สรุปผลการดาเนินงานเสนอผู้บริหารส่วนราชการทราบ

เกณฑ์การให้คะแนน
เจ้าภาพ
หลัก

ค่าคะแนน
ดาเนินการ

สนย.

๑

ค่าคะแนนที่ได้
๓.๒ ระดับความสาเร็จในการสนับสนุนการดาเนินการในเรื่องการ
เพิ่ม/มอบอานาจในการตัดสินใจของผู้บริหาร
น้าหนัก ร้อยละ ๑
๑ วิเคราะห์และรวบรวมคาสั่ง/วิธีปฏิบัติ/แนวทางในการมอบ
อานาจการตัดสินใจของผู้บริหารอย่างเป็นระบบ
๒ วิเคราะห์และจัดทาข้อคิดเห็ นเกี่ยวกับความสอดคล้องของ
คาสั่ง/วิธีป ฏิ บั ติที่ ผู้บ ริห ารมอบอ านาจกั บ พรบ.ระเบี ย บบริห าร
ราชการแผ่นดิน พ.ศ.๒๕๓๔ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมตาม พรบ.ระเบี ย บ
บริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ ๗) พ.ศ.๒๕๕๐ และ พรฎ.ว่าด้วย
การมอบอานาจ พ.ศ.๒๕๕๐
๓ ติ ด ตามและจั ดท ารายงานผลการใช้ อ านาจของผู้ รับ มอบ
อานาจให้ผู้บริหารทราบเป็นรายไตรมาส
๔ จั ด ท ารายงานสรุป ผลการติ ด ตาม/ทบทวนการใช้ อ านาจ
ทั้งหมดพร้อมข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุง เสนอให้ ผู้บริหารทราบ
ภายใน ๓๐ กันยายน ๒๕๕๘

ค่าคะแนน
ดาเนินการ

ผลการ
ดาเนินงาน
สถานะ
การดาเนินงาน

๑



เกณฑ์การให้คะแนน
หน่วยงาน
สนับสนุน
เจ้าภาพหลัก
ทุกสานักร่วม
ดาเนินการกับ
เจ้าภาพหลัก

ค่าคะแนนที่ได้

๕

สน.

๑

×

สน.

๑

×

สน.

๒

×

สน.

๑

×

ค่าคะแนนที่ได้
๓.๓ ระดับ ความสาเร็จในการก าหนดตัว ชี้วัดที่สาคัญ เพื่อ ติดตาม
ประเมินผลและปรับปรุงการดาเนินงาน
น้าหนัก ร้อยละ ๑
๑ จัดทาแนวทาง/วิธีการในการกาหนดตัวชี้วัดที่สาคัญเพื่อให้
ผู้ บ ริ ห ารใช้ ใ นการติ ด ตามประเมิ น ผลการด าเนิ น งาน (ตาม
ยุทธศาสตร์ พันธกิจ แผนงาน โครงการ กระบวนการหลัก)

ผลการ
ดาเนินงาน
สถานะ
การดาเนินงาน

สนย.

๑

๒ คัดเลือกตัวชี้วัดสาคัญตามแนวทาง/วิธีการที่กาหนด และ
นาไปจัดทาแผนการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงาน โดยแผนฯ
ต้องประกอบด้วยแนวทางในการประเมิน กรอบระยะเวลา
ผู้รับผิดชอบในการประเมินผลและตัวชีว้ ดั ที่สาคัญ และเสนอ
ผู้บริหารให้ความเห็นชอบดาเนินการ
๓ ดาเนินการตามแผนการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานได้
ครบถ้วน

สนย.

๑

สนย.

๑

๔ จัดทารายงานผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการ (ผลการ
ดาเนินการตามตัวชีว้ ัดที่สาคัญ) และเสนอให้ผู้บริหารทราบ

สนย.

๑

๕ ดาเนินการทบทวนแนวทาง/วิธีการในการกาหนดตัวชี้วัดที่
สาคัญเพื่อ ให้ ผู้บ ริห ารใช้ในการติดตามประเมินผลการดาเนินงาน
และนาผลการทบทวนไปปรับปรุงแนวทาง/วิธีการฯ เพื่อใช้ในครั้งต่อไป

สนย.

๑

ค่าคะแนนที่ได้

ค่าคะแนนที่ได้

กศน. , สช.
ก.ค.ศ. , กพร.
ร่วมดาเนินการ
กับเจ้าภาพหลัก
กศน. , สช.
ก.ค.ศ. , กพร.
ร่วมดาเนินการ
กับเจ้าภาพหลัก

๑

×

๑

×

กศน. , สช.
ก.ค.ศ. , กพร.
ร่วมดาเนินการ
กับเจ้าภาพหลัก
กศน. , สช.
ก.ค.ศ. , กพร.
ร่วมดาเนินการ
กับเจ้าภาพหลัก
กศน. , สช.
ก.ค.ศ. , กพร.
ร่วมดาเนินการ
กับเจ้าภาพหลัก

๑

×

๑

×

๑

×

ค่าคะแนนที่ได้

๓.๔ ระดับความสาเร็จในการดาเนินการจัดการผลกระทบทางลบที่
เกิดขึ้นต่อสังคม
น้าหนัก ร้อยละ ๑

๓๐

รายงานผลการปฏิบัตริ าชการตามคารับรองการปฏิบัตริ าชการระดับสานัก ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘
สานักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ

ตัวชี้วัด/รายละเอียดการดาเนินงาน

เกณฑ์การให้คะแนน
เจ้าภาพ
หลัก

ค่าคะแนน
ดาเนินการ

๑ จัดทามาตรการ/วิธีการในการป้องกัน/จัดการผลกระทบทาง
ลบที่อาจจะเกิด/เกิดขึ้นกับสังคมอันเป็นผลมาจากการดาเนินการ
ของส่วนราชการ โดยมาตรการ/วิธีการสามารถแสดงให้เห็นถึงความ
สอดคล้องกับพันธกิจของส่วนราชการ

สอ..

๑

๒ มีการกาหนดกระบวนการ ตัวชี้วัด เป้าประสงค์หลัก ๆ และ
เป้าหมายในการจัดการความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับผลกระทบทางลบ

สอ..

๑

๓ นามาตรการ/วิธีการในการป้องกัน/จัดการผลกระทบทางลบ
ฯไปสู่การปฏิบัติ

สอ.,

๑

๔ ติดตามผลการดาเนินการ และจัดทารายงานผลการจัดการ
ผลกระทบทางลบที่เกิดขึ้นกับสังคม หรือรายงานผลการดาเนินการ
ตามมาตรการ หรือวิธีการป้องกันผลกระทบทางลบ เสนอผู้บริหาร
ส่วนราชการทราบ

สอ.,

๑

๕ มีหลักฐานหรือข้อเสนอแนะแก่ผู้บริหารส่วนราชการที่แสดง
ให้ เห็นถึงการคาดการณ์ ล่วงหน้าถึงผลกระทบที่อ าจจะเกิดขึ้ นต่อ
สังคม อันเนื่องจากการดาเนินการทั้งในปัจจุบันและอนาคต รวมถึง
การเตรียมการเชิงรุกในประเด็นดังกล่าว

สอ.

๑

ค่าคะแนนที่ได้
๓.๕ ระดับความสาเร็จในการสนับสนุนและเสริมสร้างความเข้มแข็ง
ให้แก่ชุมชนที่สาคัญต่อส่วนราชการ
น้าหนัก ร้อยละ ๑
๑ จัดทาแนวทาง/วิธีก ารเลือกชุมชนที่สาคัญ กับ ส่วนราชการ
และกิจกรรมที่จะสนับสนุนชุมชน
๒ คัดเลือกชุมชนที่สาคัญ กับส่วนราชการอย่างน้อย ๑ ชุมชน
และกิจกรรมที่จะสนับสนุนชุมชนนั้น

กศน.

๑

กศน.

๑

ผลการ
ดาเนินงาน
สถานะ
การดาเนินงาน

เกณฑ์การให้คะแนน
หน่วยงาน
สนับสนุน
ศทก.,สคบศ.
,สกก.,สตผ.
,สต.,ตสน.ศธ,
ตสน.สป.,สสก.,
สร.,ศปท. , ศธภ
๑-๑๓
ร่วมดาเนินการ
กับเจ้าภาพหลัก
ศทก.,สคบศ.
,สกก.,สตผ.
,สต.,ตสน.ศธ,
ตสน.สป.,สสก.,
สร.,ศปท. , ศธภ
๑-๑๓
ร่วมดาเนินการ
กับเจ้าภาพหลัก
ศทก.,สคบศ.
,สกก.,สตผ.
,สต.,ตสน.ศธ,
ตสน.สป.,สสก.,
สร.,ศปท. , ศธภ
๑-๑๓
ร่วมดาเนินการ
กับเจ้าภาพหลัก
ศทก.,สคบศ.
,สกก.,สตผ.
,สต.,ตสน.ศธ,
ตสน.สป.,สสก.,
สร.,ศปท. , ศธภ
๑-๑๓
ร่วมดาเนินการ
กับเจ้าภาพหลัก
ศทก.,สคบศ.
,สกก.,สตผ.
,สต.,ตสน.ศธ,
ตสน.สป.,สสก.,
สร.,ศปท. , ศธภ
๑-๑๓
ร่วมดาเนินการ
กับเจ้าภาพหลัก

ค่าคะแนน
ดาเนินการ

๑



๑



๑



๑

N/A

๑

N/A

ค่าคะแนนที่ได้

ทุกสานักร่วม
ดาเนินการกับ
เจ้าภาพหลัก
ทุกสานักร่วม
ดาเนินการกับ

ผลการ
ดาเนินงาน
สถานะ
การดาเนินงาน

๓

๑



๑


๓๑

รายงานผลการปฏิบัตริ าชการตามคารับรองการปฏิบัตริ าชการระดับสานัก ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘
สานักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ

หน่วยงาน
สนับสนุน
เจ้าภาพหลัก
ทุกสานักร่วม
ดาเนินการกับ
เจ้าภาพหลัก

ค่าคะแนน
ดาเนินการ

ผลการ
ดาเนินงาน
สถานะ
การดาเนินงาน

๑



๑

ทุกสานักร่วม
ดาเนินการกับ
เจ้าภาพหลัก

๑



๑

ทุกสานักร่วม
ดาเนินการกับ
เจ้าภาพหลัก

๑

N/A

เกณฑ์การให้คะแนน

ตัวชี้วัด/รายละเอียดการดาเนินงาน

เจ้าภาพ
หลัก

ค่าคะแนน
ดาเนินการ

๓ จัดทาแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมสนับสนุนและเสริมสร้างความเข้มแข็ง
ให้แก่ชุมชน เสนอผู้บริหารให้ความเห็นชอบ

กศน.

๑

๔ ดาเนินการตามแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมสนับ สนุนและ
เสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชน โดยผู้บริหารของส่วนราชการ
และบุคลากรมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชน

กศน.

๕ ประเมินผลการดาเนินงานและจัดทาสรุปผลการดาเนินงาน
เสนอผู้บริหารทราบ

กศน.

ผลการ
ดาเนินงาน
สถานะ
การดาเนินงาน

ค่าคะแนนที่ได้

เกณฑ์การให้คะแนน

ค่าคะแนนที่ได้

๓.๖ การทบทวน/ปรับปรุงลักษณะสาคัญขององค์กร
น้าหนักร้อยละ ๑
๑ ทบทวน/ปรับปรุงลักษณะสาคัญของสานัก ได้ครบถ้วนเป็น
ปั จ จุบั น โดยแสดงการเปรีย บเที ยบให้ เห็ นการทบทวน/ปรับ ปรุง
ระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗ กับ ๒๕๕๘
๒ ส่ งลั ก ษณะส าคั ญ ขององค์ ก รที่ ท บทวน/ปรับ ปรุง แล้ ว ให้
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร สป. ภายในเดือนเมษายน ๒๕๕๘
ค่าคะแนนที่ได้

๔

ทุกสานัก
ดาเนินการ

๓



ทุกสานัก
ดาเนินการ

๒



ค่าคะแนนที่ได้

๕

การคานวณคะแนนจากผลการดาเนินงาน :
ตัวชี้วัด/ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด
ระดับความสาเร็จในการสนับสนุน
การนาองค์กรของ สป.
๓.๑ ระดั บ ความส าเร็ จ ในการ
สนับสนุนการกาหนดทิศทางขององค์กร
๓.๔ ระดั บ ความส าเร็ จ ในการ
ด าเนิ น การจั ด การผลกระทบทางลบ
ที่เกิดขึ้นต่อสังคม
๓.๕ ระดั บ ความส าเร็ จ ในการ
สนั บ สนุ น และเสริ ม สร้ างความเข้ ม แข็ ง
ให้แก่ชุมชนที่สาคัญต่อส่วนราชการ
๓.๖ การทบทวน/ปรับปรุงลักษณะ
สาคัญขององค์กร

น้าหนัก
(ร้อยละ)
๔

ผลการ
ดาเนินงาน

ค่าคะแนนที่ได้

ค่าคะแนน
ถ่วงน้าหนัก

๑

๕

๕.๐๐๐๐

๐.๐๕๐๐

๑

๓

๓.๐๐๐๐

๐.๐๓๐๐

๑

๔

๔.๐๐๐๐

๐.๐๔๐๐

๑

๕

๕.๐๐๐๐

๐.๐๕๐๐

๓๒

รายงานผลการปฏิบัตริ าชการตามคารับรองการปฏิบัตริ าชการระดับสานัก ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘
สานักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ

คาชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ดาเนินการ
สานักงานรัฐมนตรี ในฐานะหน่วยงานสนับสนุน ได้ดาเนินการ ดังนี้
ตัวชี้วัดที่ ๓.๑ ระดับความสาเร็จในการสนับสนุนการกาหนดทิศทางขององค์การ ได้ดาเนินการดังนี้
- ส่งบุคลากรเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนและจัดทานโยบายการกากับดูแลองค์กรที่ดีของสานักงาน
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ (นางสาวชัญญากาญจน์ โคตรพัฒน์)
- ส่งบุคลากรร่วมเป็นคณะกรรมการและคณะทางานเพื่อทบทวนและจัดทานโยบายการกากับดูแลองค์การที่ดี
ของสานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘
- สารวจและจัดเก็บแบบสารวจ เรื่อง การรับรู้ เข้าใจและการนาทิศทางองค์การสานักงานปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการ ส่งให้สานักนโยบายและยุทธศาสตร์ สป.
ตัวชี้วัดที่ ๓.๔ ระดับความสาเร็จในการดาเนินการจัดการผลกระทบทางลบที่เกิดขึ้นต่อสังคม ได้ดาเนินการ ดังนี้
- ส่งบุคลากรเข้าร่วมประชุมคณะทางานจัดทาคารับรองการปฏิบัติราชการ ตัวชี้วัดที่ ๓.๔ ระดับความสาเร็จ
ในการดาเนินการจัดการผลกระทบทางลบที่เกิดขึ้นต่อสังคม ประขาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ เมื่อวันที่
๒๘ – ๓๐ เมษายน ๒๕๕๘ (นางสาวชัญญากาญจน์ โคตรพัฒน์)
- แจ้งเวียนให้บุคลากรสานักงานรัฐมนตรี ถือปฏิบัติตามมาตรการจัดการผลกระทบทางลบที่เกิดขึ้นต่อสังคม
สานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘
ตัวชี้วัดที่ ๓.๕ ระดับความสาเร็จในการสนับสนุนและเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชนที่สาคัญต่อส่วนราชการ
ได้ดาเนินการ ดังนี้
- ส่งบุคลากรเป็นคณะทางานสนับสนุนและเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชนที่สาคัญต่อส่วนราชการของ
สานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘
- ส่งบุคลากรเข้าร่วมประชุมเพื่อกาหนดเกณฑ์ แนวทาง วิธีการและคัดเลือกชุมชนที่สาคัญต่อส่วนราชการของ
สานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๕๘
(นางสาวชัญญากาญจน์ โคตรพัฒน์)
- ส่งชื่อกิจกรรมที่สนับสนุนเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชนที่สาคัญ ฯ และส่ง บุคลากรเข้าร่วมประชุมเพื่อ
กาหนดเกณฑ์ แนวทาง วิธีการและคัดเลือกชุมชนที่สาคัญต่อส่วนราชการของสานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๕๘ (นางสาวชัญญากาญจน์ โคตรพัฒน์)
- ส่งบุคลากรเข้าร่วมประชุมเพื่อจัดทาแผนสนับสนุนและเสริมสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน ตามตัวชี้วัดที่ ๓.๕
ระดับความสาเร็จในการสนับสนุนและเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชนที่สาคัญต่อส่วนราชการ เมื่อวันที่
๒๒ มิถุนายน ๒๕๕๘ (นางสาวชัญญากาญจน์ โคตรพัฒน์)
- ส่งรายชื่อบุ คลากรผู้ เข้าร่วมกิจ กรรมการเสริมสร้างความเข้มแข็งแก่ชุมชน ตามตัวชี้วัดที่ ๓.๕ เมื่อวันที่
๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๘
- ส่งของบริจาคเพื่อเข้าร่วมร่วมกิจกรรมการเสริมสร้างความเข้มแข็งแก่ชุมชน ตามตัวชี้วัดที่ ๓.๕ เมื่อวันที่
๑๗ กรกฎาคม ๒๕๕๘
ตัวชี้วัดที่ ๓.๖ การทบทวน / ปรับปรุงลักษณะสาคัญขององค์กร ได้ดาเนินการ ดังนี้
- ส่งบุคลากรเข้าร่วมประชุมจัดทารายงานลักษณะสาคัญขององค์การสานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เมื่อ
วันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๕๘ (นายธิติกาญจน์ ยิ้มสงวน)
- ประชุมเพื่อทบทวน/ปรับปรุงลักษณะสาคัญขององค์การ ของสานักงานรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๘
๓๓

รายงานผลการปฏิบัตริ าชการตามคารับรองการปฏิบัตริ าชการระดับสานัก ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘
สานักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ

- ส่งลักษณะสาคัญขององค์การที่ทบทวน/ปรับปรุงแล้วให้กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร สป. เมื่อวันที่
๙ เมษายน ๒๕๕๘
ปัจจัยสนับสนุนต่อการดาเนินงาน :
บุคลากรของสานักงานรัฐมนตรีให้ความร่วมมือ
อุปสรรคต่อการดาเนินงาน :
๑. ลักษณะงานของสานักงานรัฐมนตรี เป็นงานที่มุ่งเน้นผลสาเร็จของงานเป็นสาคัญ (งานมีเงื่อนเวลา) มิได้
มุ่งเน้นแนวทางหรือกระบวนการในการดาเนินงาน จึงเป็นการเพิ่มภาระงาน
๒. การนาตัวชี้วัดระดับกรมมาเป็นตัวชี้วัดสานัก มีรายละเอียดที่หลากหลาย เกิดความสับสนในการดาเนินงาน
และยากต่อการทาความเข้าใจ
ข้อเสนอแนะสาหรับการดาเนินงานในปีต่อไป :
หลักฐานอ้างอิง :
ตัวชี้วัดที่ ๓.๑
- หนั ง สื อ ส านั ก งานปลั ด กระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร ที่ ศธ ๐๒๑๒/๒๖๙ ลงวั น ที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๕๘
เรื่ อง การทบทวนและจัดทานโยบายการกากับดูแลองค์การที่ ดีของส านักงานปลั ดกระทรวงศึกษาธิการ ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ และหนั ง สื อ ส านั ก งานรั ฐ มนตรี ที่ ศธ ๐๑๐๐/๘๙ ลงวั น ที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๕๘
เรื่อง ขออนุมัติให้ข้าราชการเดินทางไปราชการ
- หนั งสื อ ส านั ก งานปลั ด กระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร ที่ ศธ ๐๒๑๒/๑๐๔๑ ลงวั น ที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๕๘
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการและคณะทางานเพื่อทบทวนและจัดทานโยบายการกากับดูแลองค์การที่ดี ของสานักงาน
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘
- หนั ง สื อ ส านั ก งานปลั ด กระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร ที่ ศธ ๐๒๐๘/๕๑๕๖ ลงวั น ที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๕๘
เรื่อง การดาเนินการตามตัวชี้วัดผลลัพธ์การดาเนินการตามคารับรองการปฏิบัติราชการ และตามเกณฑ์การพัฒ นา
คุณ ภาพการบริ ห ารจั ด การภาครั ฐ ของส านั ก งานปลั ด กระทรวงศึ ก ษาธิก าร ประจ าปี งบประมาณ พ.ศ . ๒๕๕๘
และหนังสือสานักงานรัฐมนตรี ที่ ศธ ๐๑๐๐/๑๓๕๕ ลงวันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๕๘ เรื่อง ส่งแบบสารวจการรับรู้
เข้าใจ และการนาทิศทางองค์การของสานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
ตัวชี้วัดที่ ๓.๔
- หนังสือสานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ที่ ๐๒๐๑.๕/๓๖๕๘ ลงวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๕๘ เรื่อง ขอให้
ส่งรายชื่อผู้ร่วมประชุมคณะทางานจัดทาคารับรองการปฏิบัติราชการ ตัวชี้วัดที่ ๓ ระดับความสาเร็จในการสนับสนุน
การนาองค์กรของสานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ตัวชี้วัดย่อยที่ ๓.๔ ระดับความสาเร็จในการดาเนินการจัดการ
ผลกระทบทางลบที่เกิดขึ้นต่อสังคม หนังสือสานักงานรัฐมนตรี ที่ ศธ ๐๑๐๐/๑๐๕๔ ลงวันที่ ๘ เมษายน ๒๕๕๘ เรื่อง
ขอส่งรายขื่อผู้เข้าร่วมประชุมคณะทางานจัดทาคารับรอง ฯ และที่ ศธ ๐๑๐๐/๑๑๓๒ ลงวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๕๘
เรื่อง ขออนุมัติให้ข้าราชการเดินทางไปราชการ
- หนังสือสานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ที่ ศธ ๐๒๐๑.๕/๖๕๕๙ ลงวันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๕๘
เรื่อง มาตรการจัดการผลกระทบทางลบที่เกิดขึ้นต่อสังคม สานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๕๘ และหนั งสือสานั กงานรัฐมนตรี ที่ ศธ ๐๑๐๐/- ลงวันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๕๘ เรื่อง มาตรการจัดการ
ผลกระทบทางลบที่เกิดขึ้นต่อสังคม ฯ (แจ้งเวียน)
๓๔

รายงานผลการปฏิบัตริ าชการตามคารับรองการปฏิบัตริ าชการระดับสานัก ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘
สานักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ

ตัวชี้วัดที่ ๓.๕
- หนั งสื อ ส านั ก งาน กศน.ที่ ศธ ๐๒๑๐.๑๑๘/๕๗ ลงวัน ที่ ๘ มกราคม ๒๕๕๘ เรื่อ ง การด าเนิ น การ
ตามตัวชี้วัดที่ ๓.๕ ระดับความสาเร็จในการสนับสนุนและเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชนที่สาคัญต่อส่วนราชการ
ประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ หนั งสื อส านั กงานรัฐมนตรี ที่ ศธ ๐๑๐๐/๘๘ ลงวัน ที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๕๘
เรื่อง ขอส่งรายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัดที่ ๓.๕ และคาสั่งสานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ที่ ๔๗๔/๒๕๕๘
เรื่อง แต่งตั้งคณะทางานสนั บ สนุ น และเสริมสร้างความเข้มแข้งให้ แก่ชุมชนที่สาคัญต่อส่วนราชการของส านักงาน
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ สั่ง ณ วันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘
- หนั งสือส านั กงาน กศน. ที่ ศธ ๐๒๑๐.๑๑๘/๑๐๑๓ ลงวันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๕๘ เรื่อง ขอเชิญประชุม
เพื่อกาหนดเกณฑ์ แนวทาง วิธีการและคัดเลือกชุมชนที่สาคัญต่อส่วนราชการของสานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘
- หนั งสื อสานั กงาน กศน. ที่ ศธ ๐๒๑๐.๑๑๘/๑๕๔๘ ลงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๘ เรื่อง การกาหนด
หลักเกณฑ์ แนวทาง วิธีการคัดเลือกชุมชนที่สาคัญต่อส่วนราชการของสานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ และหนั ง สื อ ส านั ก งานรั ฐ มนตรี ที่ ศธ ๐๑๐๐/๑๐๐๙ ลงวั น ที่ ๓ เมษายน ๒๕๕๘
เรื่อง การกาหนดหลักเกณฑ์ แนวทาง วิธีการคัดเลือกชุมชน ฯ (ส่งชื่อกิจกรรม)
- หนังสือสานักงาน กศน. ที่ ศธ ๐๒๑๐.๑๑๘/๒๙๐๒ ลงวันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๕๘ เรื่อง ขอเชิญประชุม
เพื่อจัดทาแผนสนับสนุนและเสริมสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน ตามตัวชี้วัดที่ ๓.๕ ระดับความสาเร็จในการสนับสนุน
และเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชนที่สาคัญต่อส่วนราชการ
- หนังสือสานักงาน กศน. ที่ ศธ ๐๒๑๐.๑๑๘/๓๔๔๓ ลงวันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๕๘ เรื่อง การจัดกิจกรรม
ตามตัวชี้วัดที่ ๓.๕ ระดับความสาเร็จในการสนับสนุนและเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชนที่สาคัญต่อส่วนราชการ
- หนังสือสานักงานรัฐมนตรี ที่ ศธ ๐๑๐๐ / ๒๐๙๘ ลงวันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๕๘ เรื่อง ส่งของบริจาค
เพื่อเข้าร่วมกิจกรรมการเสริมสร้างความเข้มแงแก่ชุมชน ตามตัวชี้วัดที่ ๓.๕
ตัวชี้วัดที่ ๓.๖
- หนั ง สื อ ส านั ก งานปลั ด กระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร ที่ ศธ ๐๒๑๒/๒๗๖๑ ลงวั น ที่ ๓ มี น าคม ๒๕๕๘
เรื่ อง เชิญ ประชุมการจัดทารายงานลั กษณะส าคัญ ขององค์การของส านักงานปลั ดกระทรวงศึกษาธิการ ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘
- หนังสือสานักงานรัฐมนตรี ที่ ศธ ๐๑๐๐ / - ลงวันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๕๘ เรื่อง ขอเชิญประชุม
- หนั งสื อ ส านั ก งานรั ฐ มนตรี ที่ ศธ ๐๑๐๐/๑๐๗๓ ลงวั น ที่ ๙ เมษายน ๒๕๕๘ เรื่ อ ง ขอส่ งรายงาน
ลักษณะสาคัญขององค์การ

๓๕

รายงานผลการปฏิบัตริ าชการตามคารับรองการปฏิบัตริ าชการระดับสานัก ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘
สานักนักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ

 รอบ ๙ เดือน
 รอบ ๑๒ เดือน
ชื่อตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดที่ ๔ ระดับความสาเร็จในการสนับสนุนการวางแผนเชิงยุทธศาสตร์ของสานักงานปลัด
กระทรวงศึกษาธิการ
ผู้กากับดูแลตัวชี้วัด :
ผู้จัดเก็บข้อมูล :
๑. หัวหน้าสานักงานรัฐมนตรี
๑. นายกาพล พลาอุไรกุล
๒. นางสาวนงศิลินี โมสิกะ
๒. นางแจ่มจิตต์ สุคนธสาร
๓. นายชาญชัย เตียวัฒนรัฐติกาล
โทรศัพท์ : ๐ ๒๒๘๐ ๐๓๐๙
โทรศัพท์ : ๐ ๒๒๘๐ ๐๓๐๙
คาอธิบาย :
ระดับความสาเร็จในการสนับสนุนการวางแผนเชิงยุทธศาสตร์ของสานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
เป็นการประเมินความสาเร็จของวิธีการดาเนินการเกี่ยวกับการจัดทาแผนยุทธศาสตร์ ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์
เชิงยุทธศาสตร์ และกลยุทธ์หลัก รวมถึงแผนปฏิบัติราชการที่ได้จัดทาไว้ เพื่อนาไปปฏิบัติและติดตามผลการดาเนินงาน
ข้อมูลผลการดาเนินงาน :
๑. หากท่านดาเนินการแล้ว(ในฐานะเจ้าภาพหลัก) / ให้การสนับสนุน,ให้ความร่วมมือ,ให้ข้อมูล ฯลฯ
(ในฐานะหน่วยงานสนับสนุน)แล้ว ขอให้ใส่เครื่องหมาย  ลงในช่องผลการดาเนินงาน
๒. หากอยู่ระหว่างดาเนินการ/รอดาเนินการ ใส่เครื่องหมาย  ลงในช่องผลการดาเนินงาน
๓. หากไม่ได้ดาเนินการ ใส่เครื่องหมาย  ลงในช่องผลการดาเนินงาน
๔. ใส่ค่าคะแนนการดาเนินการที่ได้ในช่อง “ค่าคะแนนที่ได้”
รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด)

ตัวชี้วัด/รายละเอียดการดาเนินงาน
ตั ว ชี้ วั ด ที่ ๔ ระดั บ ความส าเร็ จ ในการสนั บ สนุ น การวางแผนเชิ ง
ยุทธศาสตร์ของ สป.
น้าหนัก ร้อยละ ๔
๑ ศึ ก ษา วิ เคราะห์ แ ละจั ด ท าแนวทาง/ขั้ น ตอนในการน าปั จ จั ย
ภายในและภายนอกไปใช้ ป ระกอบการจั ด ท าแผนยุ ท ธศาสตร์แ ละ
แผนปฏิ บั ติ ราชการ ของ สป. ซึ่งอย่า งน้ อ ยต้อ งประกอบด้ ว ย ความ
ต้องการของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย สภาพการแข่งขันและ
ความสามารถ (Core competency) ของส่วนราชการ นวัตกรรมและ
เทคโนโลยีที่ส่งผลต่อการบริการและการปฏิบัติงาน จุดแข็งจุดอ่อนและ
ทรัพ ยากรบุคคล โอกาสในการปรับเปลี่ยนทรัพ ยากรที่มีอยู่ไปใช้กับ
บริการหรือกิจกรรมที่สาคัญกว่าความเสี่ยงในด้านการเงิน สังคม และ
จริยธรรม กฎหมาย การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจระดับประเทศหรือ
ระดับ โลก ลักษณะเฉพาะของ ส่วนราชการ (เช่น ข้ อจากัดด้านพื้นที่
กฎระเบี ย บ) จุ ด แข็ ง จุ ด อ่ อ นของส่ ว นราชการหรื อ องค์ ก รอื่ นที่
ปฏิบัติงานเกี่ยวข้องกัน
๒ มีการจัดทาประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ และ
กลยุทธ์ที่สาคัญ โดยกาหนดเป้าหมาย ระยะเวลา และลาดับความสาคัญ
ของเป้ า ประสงค์ รวมถึ ง มี ก ารพิ จ ารณาถึ ง ความท้ า ทายและความ
ได้เปรียบเชิงกลยุทธ์ขององค์กร ความสมดุลระหว่างโอกาสกับความท้า
ทายทั้งระยะสั้นและระยะยาวและความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ทั้งหมดของส่วนราชการ

หน่วยงาน
สนับสนุน

ค่าคะแนน
ดาเนินการ

ผลการ
ดาเนินงาน
สถานะ
การดาเนินงาน

๑

ทุกสานักร่วม
ดาเนินการกับ
เจ้าภาพหลัก

๑



๑

ทุกสานักร่วม
ดาเนินการกับ
เจ้าภาพหลัก

๑



เกณฑ์การให้คะแนน
เจ้าภาพ
หลัก

ค่าคะแนน
ดาเนินการ

สนย.

สนย.

ผลการ
ดาเนินงาน
สถานะ
การดาเนินงาน

เกณฑ์การให้คะแนน

๓๖

รายงานผลการปฏิบัตริ าชการตามคารับรองการปฏิบัตริ าชการระดับสานัก ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘
สานักนักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ

หน่วยงาน
สนับสนุน
ทุกสานักร่วม
ดาเนินการกับ
เจ้าภาพหลัก

ค่าคะแนน
ดาเนินการ

ผลการ
ดาเนินงาน
สถานะ
การดาเนินงาน

๑



๑

ทุกสานักร่วม
ดาเนินการ
โดยต้องแสดง
หลักฐานการ
ถ่ายทอดฯ
เช่น รายงาน
การประชุม
ฯลฯ

๑



๑

ทุกสานักร่วม
ดาเนินการ
โดยต้องแสดง
หลักฐานการ
ติดตามผลการ
ดาเนินงาน
และการส่งผล
การติดตามผล
การดาเนินงาน
ให้
สานักนโยบาย
และ
ยุทธศาสตร์

๑



เกณฑ์การให้คะแนน

ตัวชี้วัด/รายละเอียดการดาเนินงาน

เจ้าภาพ
หลัก

ค่าคะแนน
ดาเนินการ

๓ จัดทาแผนปฏิบัติราชการ ๔ ปี และแผนปฏิบัติราชการประจาปี
โดยมีแผนภาพ (Flow Chart) แสดงขั้นตอนของกระบวนการวางแผน
อย่างชัดเจน โดยต้องแสดงให้เห็นกิจกรรมที่สาคัญ กรอบเวลาและ
ผู้รับผิดชอบในแต่ละขั้นตอนอย่างชัดเจน รวมถึงแสดงให้เห็นถึงความ
เชื่อมโยงการถ่ายทอดเป้าประสงค์ กลยุทธ์ และ ค่าเป้าหมายจาก
แผนการบริหารราชการแผ่นดิน แผนปฏิบัติราชการของกระทรวง
แผนปฏิบัติราชการ ๔ ปี แผนปฏิบัติราชการประจาปีของ สป.
แผนงาน/โครงการต่างๆ ทั้งนี้ ในกระบวนการวางแผนต้องมีหวั หน้า
ส่วนราชการ รองหัวหน้าส่วนราชการ ผอ.สานัก/กองเข้ามามีส่วนร่วม
แสดงให้เห็นว่ากลยุทธ์หลักที่กาหนดในแผนฯรองรับ/เอาชนะความท้า
ทายที่ระบุในลักษณะสาคัญขององค์กรของส่วนราชการ และตอบสนอง
ความต้องการของผู้รับบริการ (หน่วยงานเจ้าภาพหลักดาเนินการ ,
หน่วยงานสนับสนุนร่วมดาเนินการ)
๔ แสดงให้เห็นถึงวิธีการหรือช่องทางที่ผู้บริหารใช้ในการสื่อสารและ
สร้างความเข้าใจในการปฏิบัติตามแผนฯ ให้กับบุคลากรที่เกี่ยวข้อง โดย
ต้องครอบคลุม ๔ ประเด็น ดังนี้ การถ่ายทอดกลยุทธ์องค์กรไปสู่การ
จัดทาแผนปฏิบัติการ การปฏิบัติตามแผนงาน/โครงการ ตัวชี้วัดของ
แต่ละแผนปฏิบัตกิ าร บทบาทหน้าที่ของบุคลากรต่อการบรรลุ
เป้าหมายองค์กร

สนย.

๑

สนย.

๕ มีการติดตามผลการดาเนินงานหลักที่สาคัญผ่านตัวชีว้ ัดเพื่อ
ติดตามความคืบหน้าของแผนปฏิบัติราชการโดยเปรียบเทียบกับ
เป้าประสงค์ที่กาหนดไว้ ผลการดาเนินการที่ผ่านมา และสรุปผลการ
ดาเนินงานเสนอผู้บริหารส่วนราชการทราบ

สนย.

ผลการ
ดาเนินงาน
สถานะ
การดาเนินงาน

ค่าคะแนนที่ได้

เกณฑ์การให้คะแนน

ค่าคะแนนที่ได้

๕

การคานวณคะแนนจากผลการดาเนินงาน :
ตัวชี้วัด/ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด
ระดับความสาเร็จในการสนับสนุนการวางแผน
เชิงยุทธศาสตร์ของสานักงานปลัด
กระทรวงศึกษาธิการ

น้าหนัก
(ร้อยละ)
๔

ผลการ
ดาเนินงาน
๕

ค่าคะแนนที่ได้
๕.๐๐๐๐

ค่าคะแนน
ถ่วงน้าหนัก
๐.๒๐๐๐

๓๗

รายงานผลการปฏิบัตริ าชการตามคารับรองการปฏิบัตริ าชการระดับสานัก ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘
สานักนักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ

คาชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ดาเนินการ : (เลือกตอบตามความรับผิดชอบของสานักท่าน)
ส านั ก งานรั ฐ มนตรี กระทรวงศึกษาธิการ ในฐานะหน่ ว ยงานสนั บสนุน ได้ ดาเนิ นการให้ ความร่ว มมือ /
สนับสนุน/ให้ข้อมูลตามที่หน่วยงานเจ้าภาพหลักกาหนดหรือร้องขอ ดังนี้
๑. เข้ า ร่ ว มประชุ ม ชี้ แ จงแนวทางการจั ด ท าแผนปฏิ บั ติ ร าชการ ประจ าปี ง บประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘
ของสานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เมื่อวันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๕๗
๒. ส่ งแผนปฏิ บั ติ ร าชการประจ าปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ ของส านัก งานรัฐ มนตรี ให้ ส านัก นโยบาย
และยุทธศาสตร์ สป.
๓. แจ้งเวียนแผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ ของสานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
๔. ส่งรายงานผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ ของสานักงาน
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ E - MAIL
ปัจจัยสนับสนุนต่อการดาเนินงาน :
๑. ผู้บริหารให้ความสาคัญ และส่งเสริม ผลักดันในการดาเนินการตามตัวชี้วัด
๒. บุคลากรให้ความร่วมมือ
อุปสรรคต่อการดาเนินงาน :
หน่วยงานเจ้าภาพหลักไม่มีการชี้แจงในการดาเนินงาน และการติดตามผลที่ชัดเจน
ข้อเสนอแนะสาหรับการดาเนินงานในปีต่อไป :
สนย.สป.ควรมีการประชุม ชี้แจง และทาความเข้าใจในรายละเอียดของตัวชี้วัดให้ชัดเจน
หลักฐานอ้างอิง :
๑. เอกสารลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมชี้แจงแนวทางการจัดทาแผนปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๕๘ ของสานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
๒. หนังสือสานักงานรัฐมนตรี ที่ ศธ๐๑๐๐/๒๔๗๘ ลงวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ เรื่อง แผนปฏิบัติ
ราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ ของสานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
๓. หนังสือสานักงานรัฐมนตรี ที่ ศธ ๐๑๐๐/- ลงวันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๕๘ เรื่อง แจ้งเวียน แผนปฏิบัติ
ราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ ของสานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
๔. Print out หน้าจอ E – MAIL ที่ส่งเอกสารการรายงานผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจาปี
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ ของสานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

๓๘

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคารับรองการปฏิบัติราชการระดับสานัก ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘
สานักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ
 รอบ ๙ เดือน
 รอบ ๑๒ เดือน
ชื่อตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดที่ ๕ ระดับความสาเร็จในการจัดการความสัมพันธ์กับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ผู้กากับดูแลตัวชี้วัด :
ผู้จัดเก็บข้อมูล :
๑. หัวหน้าสานักงานรัฐมนตรี
๑. นางสาววิริยา ไชยคุปต์
๒. นางสาวนงศิลินี โมสิกะ
๒. นางสาวนวรัตน์ รามสูต
๓. นางสาวอิสรีย์ ฤทธิ์นิ่ม
๔. ว่าที่ ร.ต.นรินทร์ ก้อนแก้ว
๕. นางวีระวัลย์ พรหมมานุวัติ
๖. นางปิยาธร อินทเกตุ
๗. นายอภิสรณ์ แสนปลื้ม
๘. นายชาญชัย เตียวัฒนรัฐติกาล
โทรศัพท์ : ๐ ๒๒๘๐ ๐๓๐๙
โทรศัพท์ : ๐ ๒๖๒๘ ๖๓๖๔
คาอธิบาย :
ระดับความส าเร็จในการจัดการความสัมพันธ์กับผู้ รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เป็นการประเมินว่า
หน่วยงานมีการดาเนินการเกี่ยวกับความต้องการ ความคาดหวัง ของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างไร รวมถึง
หน่วยงานมีการดาเนินการอย่างไรในการสร้างความสัมพันธ์กับผู้ บริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย การกาหนดปัจจัยที่สาคัญ
ที่ทาให้ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีความพึงพอใจ และนาไปสู่การกล่าวถึงส่วนราชการในทางที่ดี
ข้อมูลผลการดาเนินงาน :
๑. หากท่านดาเนินการแล้ว ใส่เครื่องหมาย  ลงในช่องผลการดาเนินงาน
๒. หากอยู่ระหว่างดาเนินการ/รอดาเนินการ ใส่เครื่องหมาย  ลงในช่องผลการดาเนินงาน
๓. หากไม่ได้ดาเนินการ ใส่เครื่องหมาย  ลงในช่องผลการดาเนินงาน
๔. ใส่ค่าคะแนนการดาเนินการที่ได้ในช่อง “ค่าคะแนนที่ได้”
รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด)

ตัวชี้วัด/รายละเอียดการดาเนินงาน

เกณฑ์การให้คะแนน
ค่าคะแนน
ดาเนินการ

เกณฑ์การให้คะแนน

ผลการดาเนินงาน

หน่วยงาน
สนับสนุน

ค่าคะแนน
ดาเนินการ

สถานะ
การดาเนินงาน

๑ มี ก ารศึ ก ษา วิ เคราะห์ รวบรวมข้ อ มู ล ของผู้ รับ บริก ารและ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของหน่วยงาน โดย
๑.๑ การมีการกาหนด/จาแนกกลุ่มผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ของหน่วยงานได้ครบถ้วนทุกกระบวนการหลัก
๑.๒ มีวิธีการ/ช่องทางในการรับฟังและมีผลการรับฟัง/สารวจ
ความต้องการของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในแต่ละกลุ่ม
๑.๓ มีการทบทวนและปรับปรุงวิธีการ/ช่องทางในการรับฟัง
ความต้องการของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียให้เหมาะสม

ทุกสานัก
ดาเนินการ
ทุกสานัก
ดาเนินการ
ทุกสานัก
ดาเนินการ

๐.๕



๐.๓



๐.๒



๒ ปรับ ปรุงงานบริการหรือการปฏิบัติงานให้ สนองตอบ ความ

ทุกสานัก

ตัวชี้วดั ที่ ๕ ระดับความสาเร็จในการจัดการความสัมพันธ์กับ
ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
น้าหนัก ร้อยละ ๔

เจ้าภาพ
หลัก

ผลการ
ดาเนินงาน
สถานะ
การดาเนินงาน

(กศน.
ดาเนินการ
รวบรวม
ข้อมูลใน
ภาพ สป.)

๓๙

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคารับรองการปฏิบัติราชการระดับสานัก ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘
สานักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ
ตัวชี้วัด/รายละเอียดการดาเนินงาน
ต้องการของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดย
๒.๑ นาข้อมูลความต้องการฯ ตามข้อที่ ๑ มากาหนดแนวทาง/โครงการ
ปรับปรุงการปฏิบัติงาน ๑ กระบวนการ หรือ ๑ งานบริการ
๒.๒ สรุปผลการปรับปรุงการปฏิบัติงานให้ผู้บริหารทราบ
๓ มีการสร้างความสัมพันธ์กับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
โดย
๓.๑ จัดให้มีช่องทางที่ใช้ในการติดต่อกับผู้รับบริการและผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย อย่างน้อย ๒ ช่องทาง
๓.๒ จั ด ท าโครงการ/กิ จ กรรมเพื่ อ สร้ า งความสั ม พั น ธ์ กั บ
กลุ่มผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
๓.๓ ติ ด ตาม ประเมิ น และสรุ ป ผลการด าเนิ น โครงการ/
กิจกรรมเพื่อสร้างความสัมพันธ์ฯ เสนอผู้บริหารทราบ
๔ มี ร ะบบที่ ชั ด เจนในการรวบรวมและจั ด การข้ อ ร้ อ งเรี ย น/
ข้อเสนอแนะ โดย
๔.๑ มีก ารระบุ ชื่อผู้รับผิดชอบ/กลุ่มงานที่เป็นผู้รับผิดชอบ
เกี่ยวกับข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ
๔.๒ มีการแก้ไขข้อร้องเรียนหรือดาเนินการตามข้อเสนอแนะ
โดยสามารถระบุถึง วิธีการติดตาม ผู้รับผิดชอบความถี่ในการติดตาม
๔.๓ มีการปรับปรุงคุณภาพการให้บริการหรือการปฏิบัติงาน
จากข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ
๔.๔ มีสรุป รายงานผลการจั ดการข้อ ร้อ งเรียน/ดาเนินการ
ตามข้อเสนอแนะให้ผู้บริหารทราบ
๕ มีการพัฒนาการให้บริการของกระบวนการหลัก โดย
๕.๑ คั ด เลื อ กกระบวนการหลั ก ของหน่ ว ยงาน จ านวน ๒
กระบวนการ มาจัดทาแบบสารวจความพึงพอใจและความไม่พึงพอใจ
ของผู้รับบริการและ/หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ดาเนินการสารวจฯ และ
จัดทารายงานผลการสารวจฯ เสนอผู้บริหารทราบ
๕.๒ นาผลการสารวจความพึงพอใจและความไม่พึงพอใจของ
ผู้รับบริการและ/หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียไปปรับปรุงการให้บริการของ
กระบวนการหลักทั้ง ๒ กระบวนการ
๕.๓ สรุปผลการดาเนินงานเสนอผู้บริหารทราบ ภายใน ๓๐
กันยายน ๒๕๕๘

เกณฑ์การให้คะแนน
เจ้าภาพ
หลัก

ค่าคะแนน
ดาเนินการ

ผลการ
ดาเนินงาน
สถานะ
การดาเนินงาน

เกณฑ์การให้คะแนน
หน่วยงาน
สนับสนุน

ผลการดาเนินงาน

ค่าคะแนน
ดาเนินการ

สถานะ
การดาเนินงาน

๐.๗



๐.๓



๐.๒



๐.๔



๐.๔



๐.๑



๐.๓



๐.๔



๐.๒



๐.๔



๐.๔



ทุกสานัก
๐.๒
ดาเนินการ
ค่าคะแนนที่ได้



ดาเนินการ
ทุกสานัก
ดาเนินการ
ทุกสานัก
ดาเนินการ
ทุกสานัก
ดาเนินการ
ทุกสานัก
ดาเนินการ
ทุกสานัก
ดาเนินการ
ทุกสานัก
ดาเนินการ
ทุกสานัก
ดาเนินการ
ทุกสานัก
ดาเนินการ
ทุกสานัก
ดาเนินการ
ทุกสานัก
ดาเนินการ
ทุกสานัก
ดาเนินการ
ทุกสานัก
ดาเนินการ
ทุกสานัก
ดาเนินการ
ทุกสานัก
ดาเนินการ

๕.๐

หมายเหตุ :
- งานบริการหรือกระบวนงานที่ดาเนินการปีละ ๑ ครั้ง ให้นามาปรับปรุงและสารวจความพึงพอใจซ้าในปีงบประมาณ ๒๕๕๘ ส่วนงานบริการที่สารวจและปรับปรุงได้เสร็จสิ้นแล้ว
ภายในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗ ให้เลือกงานบริการใหม่มาดาเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘
-กศน. เป็นผู้รวบรวมในภาพสานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

๔๐

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคารับรองการปฏิบัติราชการระดับสานัก ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘
สานักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ
การคานวณคะแนนจากผลการดาเนินงาน :
ตัวชี้วัด/ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด
ระดับความสาเร็จในการจัดการความสัมพันธ์
กับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

น้าหนัก
ผลการ
ค่าคะแนนที่ได้
(ร้อยละ) ดาเนินงาน
๔
๕
๕.๐๐๐๐

ค่าคะแนน
ถ่วงน้าหนัก
๐.๒๐๐๐

คาชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ดาเนินการ
สานักงานรัฐมนตรี ได้ดาเนินการ ดังนี้
๑. แต่งตั้งคณะทางานดาเนินงานตามคารับรองการปฏิบัติราชการสานักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึก ษาธิการ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ตามคาสั่งสานักงานรัฐมนตรี ที่ ๔๑/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๕๗
๒. จัดประชุมคณะทางานที่ 5 ระดับ ความสาเร็จในการจัดการความสัมพัน ธ์ กับ ผู้รับบริการและ ผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย เมื่อวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๘
๓. จั ด ท าปฏิ ทิ น การด าเนิ น งานตามตัว ชี ้ว ัด ที ่ 5 ระดับ ความส าเร็จ ในการจัด การความสัม พัน ธ์ ก ับ
ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ประจาปี พ.ศ.๒๕๕๘
๔. วิเคราะห์กาหนด/จาแนกกลุ่มผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของหน่วยงานได้ครบถ้วนทุกกระบวนการหลัก
๕. ทบทวนและปรับปรุงวิธีการ/ช่องทางในการรับฟังความต้องการของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
๖. กาหนดแนวทาง/โครงการปรับปรุงการปฏิบัติงาน คือ กระบวนการการรับ – ส่งหนังสือราชการ
๗. สรุปรายงานผลการปรับปรุงการปฏิบัติงาน กระบวนการการรับ – ส่งหนังสือราชการ ให้ผู้บริหารทราบ
๘. จัดโครงการ/กิจกรรม เพื่อสร้างความสัมพันธ์กับกลุ่มผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
๙. จัดทาสรุป ผลการจัดกิจกรรมเพื่อสร้างความสัมพันธ์กับกลุ่มผู้ รับบริการและผู้ ส่ วนได้ส่ วนเสี ย ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2558 เสนอผู้บริหารทราบ
๑๐. มีคาสั่งมอบหมายผู้รับผิดชอบดาเนินการต่อข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ และ Chart ระบบร้องเรียน
ของสานักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ
๑๑. จัดทาสรุปรายงานผลการจัดการข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ ให้ผู้บริหารทราบ
๑๒. สารวจความพึงพอใจและความไม่พึงพอใจของผู้รับบริการและ/หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของกระบวนการ
หลัก 2 กระบวนการ
๑๓. จัดทารายงานผลการสารวจฯ เสนอผู้บริหารทราบ
๑๔. แจ้งผลการสารวจความความพึงพอใจและความไม่พึงพอใจของผู้รับบริการและ/หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสี ย
ของกระบวนการหลักทั้ง 2 กระบวนการ เพื่อให้เจ้าของงานนาไปปรับปรุงการให้บริการ
๑๕. จั ด ท ารายงานการปรั บ ปรุ ง การให้ บ ริ ก ารจากการส ารวจความพึ ง พอใจ และความไม่ พึ ง พอใจ
ของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
๑๖. จั ดท าสรุ ปผลการดาเนิ นงานส ารวจความพึ งพอใจและความไม่พึ งพอใจของผู้ รับบริการและผู้ มี ส่ วนได้
ส่วนเสีย เสนอผู้บริหารทราบ
ปัจจัยสนับสนุนต่อการดาเนินงาน :
๑. ผู้บริหารให้ความสาคัญ และส่งเสริม ผลักดันในการดาเนินการตามตัวชี้วัด
๒. มีเจ้าหน้าที่รับผิดชอบในการประสานงาน อานวยความสะดวกในการดาเนินการ
๔๑

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคารับรองการปฏิบัติราชการระดับสานัก ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘
สานักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ
อุปสรรคต่อการดาเนินงาน :
ขาดงบประมาณในการจัดโครงการ/กิจกรรม เพื่อสร้างความสัมพันธ์กับกลุ่มผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ข้อเสนอแนะสาหรับการดาเนินงานในปีต่อไป :
ควรมีการปรับเปลี่ยนรายละเอียดการดาเนินงานไม่ให้ซ้าซากจาเจ เพื่อให้เกิดการให้บริการที่ดี
หลักฐานอ้างอิง :
๑. คาสั่งสานักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ ที่ ๔๑/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๕๗ เรื่อง แต่งตั้ง
คณะทางานดาเนินงานตามคารับรองการปฏิบัติราชการสานักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึก ษาธิการ ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๕๘
๒. ปฏิทินการดาเนินงานตามตัว ชี้วัด ที่ 5 ระดับ ความสาเร็จ ในการจัด การความสัม พัน ธ์กับ ผู้รับบริการ
และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ประจาปี พ.ศ. ๒๕๕๘
๓. แบบฟอร์มวิเคราะห์กาหนด/จาแนกกลุ่มผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
๔. แบบฟอร์มวิเคราะห์ช่องทางรับฟังความต้องการ ของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
๕. แนวทาง/โครงการปรับปรุงการปฏิบัติงานกระบวนการการรับ – ส่งหนังสือราชการ
๖. สรุปผลการปรับปรุงการปฏิบัติงานกระบวนการการรับ – ส่งหนังสือราชการ
๗. สรุป ผลการจัดกิจ กรรมเพื่อสร้างความสัมพันธ์กับผู้ รับบริการและผู้ ส่วนได้ส่ วนเสี ย ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2558
๘. ค าสั่ ง ส านั ก งานรั ฐ มนตรี กระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร ที่ ๑๘/๒๕๕๗ ลงวั น ที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๕๗
เรื่อง มอบหมายผู้รับผิดชอบดาเนินการต่อข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ
๙. Chart ระบบร้องเรียนของสานักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ
๑๐. สรุปรายงานผลการจัดการข้อร้องเรียน เสนอผู้บริหารทราบ
๑๑. แบบส ารวจความความพึ งพอใจและความไม่ พึ งพอใจของผู้ รั บบริ การและ/หรื อผู้ มี ส่ วนได้ ส่ วนเสี ย
ของกระบวนการหลักทั้ง 2 กระบวนการ
๑๒. ผลการส ารวจความพึ งพอใจและความไม่ พึ ง พอใจของผู้ รับ บริ ก ารและ/หรื อ ผู้ มี ส่ ว นได้ ส่ ว นเสี ย
ของกระบวนการหลักทั้ง 2 กระบวนการ
๑๓. รายงานผลการส ารวจความพึ งพอใจและความไม่พึ งพอใจของผู้ รับบริการและ/หรือผู้ มีส่ วนได้ส่ วนเสี ย
ของกระบวนการหลักทั้ง 2 กระบวนการ
๑๔. รายงานการปรับปรุงการให้บริการจากการสารวจความพึงพอใจและความไม่พึงพอใจของผู้รับบริการ
และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
๑๕. สรุ ปผลการดาเนิ นงานส ารวจความความพึ งพอใจและความไม่ พึ งพอใจของผู้ รับบริการและผู้ มี ส่ วนได้
ส่วนเสียประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

๔๒

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคารับรองการปฏิบัติราชการระดับสานัก ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘
สานักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ
 รอบ ๙ เดือน
 รอบ ๑๒ เดือน
ชื่อตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดที่ ๖ ระดับความสาเร็จในการพัฒนาปรับปรุงสารสนเทศและการจัดการความรู้
ตัวชี้วัดที่ ๖.๑ ระดับความสาเร็จในการพัฒนาปรับปรุงสารสนเทศ
ตัวชี้วัดที่ ๖.๒ ระดับความสาเร็จในการจัดการความรู้
ผู้กากับดูแลตัวชี้วัด :
ผู้จัดเก็บข้อมูล :
๑. หัวหน้าสานักงานรัฐมนตรี
๑. นางสาวศิริรตั น์ ทิวะศิริ
๒. นางสาวนงศิลินี โมสิกะ
๒. นางสาวเอมอร ชัยพล
๓. นางทัศนี นิมิตสมานจิตต์
4. นางสาวบุษยากร กิตติวานิช
5. นางสาวนวรัตน์ รามสูต
6. นางสาวกุณฑิกา พัชรชานนท์
7. นายชาญชัย เตียวัฒนรัฐติกาล
8. ว่าที่ร้อยตรี นรินทร์ ก้อนแก้ว
โทรศัพท์ : ๐ ๒๒๘๐ ๐๓๐๙
โทรศัพท์ : 0 2628 6353
คาอธิบาย :
 ระบบสารสนเทศ เป็ น ทุ น ขององค์ ก ารที่ ร วมถึ งสารสนเทศ (Information) ความรู้ (Knowledge)
และเทคโนโลยี เพื่อสนับสนุนกระบวนการหลักขององค์การ
 การพั ฒ นาทุ น สารสนเทศให้ มี คุ ณ ค่ า และทั น สมั ย มี ค วามต่ อ เนื่ อ งทั น เหตุ ก ารณ์ และสามารถใช้
สารสนเทศให้ เกิ ด ประโยชน์ สู งสุ ด โดยการน าข้ อมู ล เข้ า ผ่ านระบบการประมวลผล ค านวณ วิเคราะห์ แ ละแปล
ความหมายเป็นข้อความที่สามารถนาไปใช้ประโยชน์ได้ จะช่วยให้องค์การสามารถนาข้อมูลมาตัดสินใจแก้ไขปัญหา
ที่ เกิ ด ขึ้ น ได้ อ ย่ างถู ก ต้ อ ง แม่ น ย า และรวดเร็ว ทั น เวลากั บ สถานการณ์ ต่ าง ๆ ที่ เกิ ด ขึ้น ได้ อย่ างเหมาะสม ดั งนั้ น
ทุนสารสนเทศจึงเป็นโครงสร้างพื้นฐานที่สาคัญขององค์การ ไม่ว่าจะเป็นด้านข้อมูล ระบบ และเครือข่าย ที่จะสามารถ
ส่งเสริมให้คนในองค์การมีศักยภาพเพิ่มขึ้น และสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 การพั ฒ นาปรับ ปรุ งสารสนเทศ พิ จ ารณาจากการวิเคราะห์ ท บทวนข้ อมูล สนั บ สนุ น การดาเนิ น งาน
และปรับปรุงฐานข้อมูล/ข้อมูลเดิม การจัดทาฐานข้อมูล/ข้อมูลใหม่ การปรับปรุงระบบสารสนเทศและเครือข่าย การมี
ระบบการวัดผลการดาเนินงานขององค์การ การมีระบบการวิเคราะห์และนาเสนอการดาเนินงานขององค์การ
 การจัดการความรู้ หมายถึง การรวบรวมองค์ความรู้ที่มีอยู่ในองค์กรซึ่งกระจัดกระจายอยู่ใน ตัวบุคคล
หรือเอกสาร มาพัฒนาให้เป็นระบบ เพื่อให้ทุกคนในองค์กรสามารถเข้าถึงความรู้ และนามาพัฒนาตนเองให้เป็นผู้รู้
รวมทั้งปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 การจั ด การความรู้ พิ จ ารณาจากการวิ เคราะห์ ทบทวน จ าแนกและคั ด เลื อ กองค์ ค วามรู้ ที่ ส าคั ญ
และสนับสนุนการดาเนินงานตามกระบวนการหลักของหน่วยงาน นาไปจัดทาแผนการจัดการความรู้ และดาเนินการ
ตามแผนได้ ส าเร็ จ ครบถ้ ว น รวมถึ ง การร่ว มกิ จ กรรมสนั บ สนุ น การจั ด การความรู้ ข องส านั ก งานปลั ด กระทรวง
ศึกษาธิการ
รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด)

๔๓

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคารับรองการปฏิบัติราชการระดับสานัก ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘
สานักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ
ข้อมูลผลการดาเนินงาน :
1. หากท่านดาเนินการแล้ว(ในฐานะเจ้าภาพหลัก) / ให้การสนับสนุน,ให้ความร่วมมือ,ให้ข้อมูล ฯลฯ
(ในฐานะหน่วยงานสนับสนุน)แล้ว ขอให้ใส่เครื่องหมาย  ลงในช่องผลการดาเนินงาน
2. หากอยู่ระหว่างดาเนินการ/รอดาเนินการ ใส่เครื่องหมาย  ลงในช่องผลการดาเนินงาน
3. หากไม่ได้ดาเนินการ ใส่เครื่องหมาย  ลงในช่องผลการดาเนินงาน
4. ใส่ค่าคะแนนการดาเนินการที่ได้ในช่อง “ค่าคะแนนที่ได้”
ตัวชี้วัด/รายละเอียดการดาเนินงาน

เกณฑ์การให้คะแนน
เจ้าภาพ
หลัก

ค่าคะแนน
ดาเนินการ

ตัวชี้วัดที่ ๖ ระดับความสาเร็จในการพัฒนาปรับปรุงสารสนเทศและ
การจัดการความรู้
น้าหนัก ร้อยละ ๘
๖.๑ ระดับความสาเร็จในการพัฒนาปรับปรุงสารสนเทศ
น้าหนัก ร้อยละ ๔
๑. ทบทวนการวิเคราะห์ขอ้ มูลสนับสนุนการดาเนินงานและ
ปรับปรุงฐานข้อมูลเดิม
๑.๑ ทบทวนการวิเคราะห์ข้อมูลที่จาเป็นในการสนับสนุนการ
ดาเนินงานตามยุทธศาสตร์ และกระบวนการหลักของปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๕๗
๑.๒ ปรับปรุงข้อมูล/ฐานข้อมูลที่ดาเนินการในปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๕๗ อย่างน้อย ๑ ฐานข้อมูล
๒. จัดทาฐานข้อมูล/ข้อมูลใหม่ที่สนับสนุนการดาเนินงานตาม
ยุทธศาสตร์/กระบวนการหลัก ๒ ฐานข้อมูล (ต้องครอบคลุม ถูกต้อง
และทันสมัย)
๒.๑ ข้อมูลใหม่/ฐานข้อมูล ที่ ๑

หน่วยงาน
สนับสนุน

ค่าคะแนน
ดาเนินการ

ผลการ
ดาเนินงาน
สถานะ
การดาเนินงาน

ทุกสานัก
ดาเนินการ

๐.๔



ทุกสานัก
ดาเนินการ

๐.๖



ทุกสานัก
ดาเนินการ
ทุกสานัก
ดาเนินการ

๐.๕



๐.๕



เกณฑ์การให้คะแนน

ทุกสานัก
ดาเนินการ

๒.๒ ข้อมูลใหม่/ฐานข้อมูล ที่ ๒
หมายเหตุ : สาหรับสานักที่จัดทาข้อมูล/ฐานข้อมูลครบ
ทุกกระบวนการ แล้ว ให้ดาเนินการปรับปรุงข้อมูล/ฐานข้อมูลเดิม
รวม ๓ ฐาน
๓ ปรับปรุงระบบสารสนเทศและเครือข่าย
๓.๑ สารวจ ประมวลความต้องการเกี่ยวกับการใช้งานระบบ
สารสนเทศของหน่วยงานและนาผลไปปรับปรุงระบบสารสนเทศ
๓.๒ จัดทา/ปรับปรุงฐานข้อมูลองค์ความรู้ เพื่อการเผยแพร่
สื่อสารภายในหน่วยงาน รวมถึงจัดให้มชี ่องทางในการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ในเรื่องของวิธีการปฏิบัติที่ดี (Best Practices) ของบุคลากร
ผ่านระบบสารสนเทศ
๓.๓ ประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรทราบถึงช่องทางในการใช้งาน
ระบบสารสนเทศเพื่อการสืบค้นข้อมูลสนับสนุนการปฏิบัติงาน และ/
หรือการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
๓.๔ จัดทาแผนบริหารความเสี่ยงด้านคอมพิวเตอร์และ
สารสนเทศ ที่แสดงถึงการตอบสนองต่อการบุกรุกที่เสี่ยงต่อการทางาน
ของระบบสารสนเทศที่ครอบคลุมถึงการสนับสนุนการปฏิบัติงานได้
อย่างต่อเนื่องภายใต้ภาวะวิกฤต (เช่น ไฟไหม้ น้าท่วม แผ่นดินไหว
เป็นต้น)
๓.๕ จัดทาระบบรักษาความมั่นคงและปลอดภัยของระบบฐานข้อมูล
และสารสนเทศ ซึ่งอย่างน้อยต้องประกอบด้วย แนวทาง/มาตรการป้องกัน

ผลการ
ดาเนินงาน
สถานะ
การดาเนินงาน

ศทก.

๐.๒

ศทก.

๐.๒

ทุกสานัก
ดาเนินการ

๐.๖



ศทก.

๐.๑

ทุกสานัก
ดาเนินการ

๐.๔



ศทก.

๐.๒

ศทก.

๐.๓

๔๔

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคารับรองการปฏิบัติราชการระดับสานัก ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘
สานักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ
ตัวชี้วัด/รายละเอียดการดาเนินงาน
ความเสียหาย การสารองข้อมูลสารสนเทศ และสิทธิในการใช้งาน/
เข้าถึง (Access Right)
๔ มีระบบการวัดผลการดาเนินงานของสานักงานปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการ โดย
๔.๑ มีการเลือกและรวบรวมข้อมูลสารสนเทศที่มีความ
สอดคล้องและเชื่อมโยงกัน เพือ่ ใช้ในการติดตามผลการปฏิบัติงานใน
ภาพรวมของสานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ และใช้ในการ
สนับสนุนการตัดสินใจ ในระดับต่างๆ ของส่วนราชการ
๔.๒ มีการเลือกข้อมูลและสารสนเทศเชิงเปรียบเทียบจาก
ภายนอกมาใช้สนับสนุนการตัดสินใจในส่วนราชการ
๔.๓ มีการทบทวน/ปรับปรุงตัวชี้วัดและระบบการวัดผลการ
ดาเนินการเพื่อให้มีข้อมูลสารสนเทศของผลการดาเนินงานที่เป็น
ปัจจุบันและทันต่อสถานการณ์
๕ มีระบบการวิเคราะห์และนาเสนอการดาเนินงานของสานักงาน
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ โดย
๕.๑ มีการวิเคราะห์และนาเสนอผลการดาเนินงานตาม
ตัวชี้วัด/เรื่องที่สาคัญ เพื่อให้ผู้บริหารใช้ประกอบการพิจารณา/
ทบทวนผลการดาเนินงานของส่วนราชการ และใช้ในการจัดทาแผน
ยุทธศาสตร์ของ สป.
๕.๒ มีการสื่อสารให้ผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องในทุกระดับได้
รับทราบถึงผลการวิเคราะห์ตามข้อ ๕.๑ เพื่อใช้เป็นข้อมูลสนับสนุน
การตัดสินใจในการปฏิบัติงาน

หน่วยงาน
สนับสนุน

ค่าคะแนน
ดาเนินการ

ผลการ
ดาเนินงาน
สถานะ
การดาเนินงาน

๐.๔

ทุกสานักร่วม
ดาเนินการกับ
เจ้าภาพหลัก

๐.๔

N/A

ศทก. ,
สนย.

๐.๒

๐.๒

N/A

ศทก. ,
สนย.

๐.๔

ทุกสานักร่วม
ดาเนินการกับ
เจ้าภาพหลัก
ทุกสานักร่วม
ดาเนินการกับ
เจ้าภาพหลัก

๐.๔

N/A

ศทก.
,สนย.

๐.๖

ทุกสานักร่วม
ดาเนินการกับ
เจ้าภาพหลัก

๐.๖

N/A

ศทก. ,
สนย.

๐.๔

ทุกสานักร่วม
ดาเนินการกับ
เจ้าภาพหลัก

๐.๔

N/A

เกณฑ์การให้คะแนน
เจ้าภาพ
หลัก

ค่าคะแนน
ดาเนินการ

ศทก. ,
สนย.

ค่าคะแนนที่ได้

ผลการ
ดาเนินงาน
สถานะ
การดาเนินงาน

เกณฑ์การให้คะแนน

ค่าคะแนนที่ได้

3.00

๖.๒ ระดับความสาเร็จในการจัดการความรู้
น้าหนัก ร้อยละ ๔
๖.๒.๑ ระดับความสาเร็จในการจัดการความรู้ ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘
(น้าหนักร้อยละ ๒)
๑. ทบทวนการจาแนกรายการองค์ความรู้ของทุกกระบวนการหลัก
และคัดเลือกองค์ความรู้ที่สนับสนุนการดาเนินงาน ๒ องค์ความรู้จาก
๒ กระบวนการหลัก (ไม่ซ้ากับกระบวนการที่ดาเนินการใน
ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗) มาจัดทาแผนการจัดการความรู้ (KM
Action Plan) ตามแนวทางและรูปแบบที่สานักงาน ก.พ.ร. กาหนด
(แบบฟอร์มแผนฯ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔)
๒. ดาเนินการตามแผนการจัดการความรู้ได้สาเร็จทุกกิจกรรม และผ่าน
เกณฑ์ตัวชี้วัดผลสัมฤทธิ์ของการจัดการความรู้
๓. เข้าร่วมกิจกรรม KM DAY ตามแนวทางที่สานักงาน
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการกาหนด
๔. จัดส่งข้อมูลองค์ความรู้ที่ถอดบทเรียนสมบูรณ์แล้ว (ทั้งรูปแบบ
เอกสารและไฟล์ข้อมูล) ให้กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ภายในวันที่ ๓๐
กันยายน ๒๕๕๘
๖.๒.๒ ร้อยละเฉลีย่ ถ่วงน้าหนักความสาเร็จจากผลสัมฤทธิ์
ของการดาเนินการตามแผนการจัดการความรู้ (แผนของปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๕๗)
(น้าหนักร้อยละ ๒)
ระดับคะแนนที่ ๑ มีผลสัมฤทธิ์ของการดาเนินงานตามแผน
การจัดการความรู้ได้ ร้อยละ ๘๐

ทุกสานัก
ดาเนินการ

๑



ทุกสานัก
ดาเนินการ
ทุกสานัก
ดาเนินการ
ทุกสานัก
ดาเนินการ

๒



๑



๑



ค่าคะแนนที่ได้
ทุกสานัก
ดาเนินการ

5.00

๔๕

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคารับรองการปฏิบัติราชการระดับสานัก ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘
สานักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ
เกณฑ์การให้คะแนน

ตัวชี้วัด/รายละเอียดการดาเนินงาน

เจ้าภาพ
หลัก

ค่าคะแนน
ดาเนินการ

ผลการ
ดาเนินงาน
สถานะ
การดาเนินงาน

เกณฑ์การให้คะแนน
หน่วยงาน
สนับสนุน

ค่าคะแนน
ดาเนินการ

ผลการ
ดาเนินงาน
สถานะ
การดาเนินงาน

ระดับคะแนนที่ ๒ มีผลสัมฤทธิ์ของการดาเนินงานตามแผน
การจัดการความรู้ได้ ร้อยละ ๘๕
ระดับคะแนนที่ ๓ มีผลสัมฤทธิ์ของการดาเนินงานตามแผน
การจัดการความรู้ได้ ร้อยละ ๙๐
ระดับคะแนนที่ ๔ มีผลสัมฤทธิ์ของการดาเนินงานตามแผน
การจัดการความรู้ได้ ร้อยละ ๙๕
ระดับคะแนนที่ ๕ มีผลสัมฤทธิ์ของการดาเนินงานตามแผน
การจัดการความรู้ได้ ร้อยละ ๑๐๐


ค่าคะแนนที่ได้

5.00

หมายเหตุ : ๑. ร้อยละเฉลีย่ ถ่วงน้าหนักความสาเร็จจากผลสัมฤทธิ์
ของการดาเนินการตามแผนการจัดการความรู้ (แผนของปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๕๗) คือ การวัดผลสัมฤทธิ์ของการนาองค์ความรู้ทั้งสององค์
ความรู้ตามแผนการจัดการความรู้ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗
ไปใช้
๒. ถ้าหากสานักใดไม่มีหรือกาหนดตัวชี้วัดผลสัมฤทธิ์
ไม่ชัดเจน ต้องจัดทาตัวชี้วัดผลสัมฤทธิข์ องการนาองค์ความรู้
ทั้ง ๒ องค์ความรู้ของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ พร้อมเกณฑ์การให้
คะแนนใหม่ และให้ทุกสานักส่งชื่อ องค์ความรู้ ตัวชีว้ ัดผลสัมฤทธิ์และ
เกณฑ์การให้คะแนนมายังกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ภายในเดือน
กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘
ทั้งนี้ - หากไม่แจ้งข้อมูลดังกล่าวจะไม่ได้ค่าคะแนนดาเนินการ
- หากแจ้งข้อมูลดังกล่าวช้ากว่ากาหนด จะถูกปรับลด
คะแนนลง ๐.๒ คะแนน จากค่าคะแนนดาเนินการที่ได้จากตัวชี้วัดนี้

การคานวณคะแนนจากผลการดาเนินงาน :
ตัวชี้วัด/ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด
ระดับความสาเร็จในการพัฒนา
ปรับปรุงสารสนเทศและการจัดการ
ความรู้
๖.๑ ระดับความสาเร็จในการพัฒนา
ปรับปรุงสารสนเทศ
๖.๒ ระดับความสาเร็จในการจัดการ
ความรู้
๖.๒.๑ ระดับความสาเร็จใน
การจัดการความรู้ ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๕๘
๖.๒.๒ ร้อยละเฉลี่ยถ่วง
น้าหนักความสาเร็จจากผลสัมฤทธิ์ของ
การดาเนินการตามแผนการจัดการ

น้าหนัก
(ร้อยละ)
๘

ผลการ
ดาเนินงาน

ค่าคะแนนที่ได้

ค่าคะแนน
ถ่วงน้าหนัก
0.3200

๔

3

3.00๐๐

0.1200

๒

๕

5.00๐๐

0.1000

๒

ร้อยละ 100

5.00๐๐

0.1000

๔

๔๖

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคารับรองการปฏิบัติราชการระดับสานัก ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘
สานักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ
ความรู้ (แผนของปีงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๕๗)
คาชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ดาเนินการ
ตัวชี้วัดที่ ๖.๑ ระดับความสาเร็จในการพัฒนาปรับปรุงสารสนเทศ
สานักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ ได้ดาเนินการ ดังนี้
1. แต่งตั้งคณะทางาน ดาเนินงานตามคารับรองการปฏิบัติราชการสานักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 โดยมีคณะทางานรับผิดชอบรายตัวชี้วัด ตามคาสั่งสานักงานรัฐมนตรี ที่ 41/2557
และได้มีคาสั่งแต่งตั้งคณะทางานจัดทาและปรับปรุงฐานข้อมูล สารสนเทศ สานักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ
ตามคาสั่ง สานักงานรัฐมนตรีที่ 5/2558 ลงวันที่ 23 มกราคม 2558
2. ทบทวนการวิเคราะห์ข้อมูลที่จาเป็นในการสนับสนุนการดาเนินงานตามยุทธศาสตร์ และกระบวนการ
หลักของปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 (ตารางการวิเคราะห์องค์ความรู้ที่จาเป็นต้องใช้จากกระบวนการหลัก)
2.1 ทบทวนข้อมูลที่จาเป็นในการสนับสนุนการดาเนินงานตามยุทธศาสตร์ และกระบวนการหลัก
ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ครอบคลุมทุกกระบวนการหลักของสานักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ
2.2 ปรับปรุงข้อมูล/ฐานข้อมูล ที่ดาเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ฐานข้อมูลที่เลือกนามา
ปรับปรุง ได้แก่
- ฐานข้อมูลกระบวนการสนับสนุนภารกิจของรัฐมนตรีในการประชุมคณะรัฐมนตรี
- ฐานข้อมูลกระบวนการประสานงานการตอบกระทู้ ชี้แจงญัตติ และร่างพระราชบัญญัติ
- ฐานข้อมูลกระบวนการรับเรื่องร้องทุกข์ ร้องเรียน ร้องขอความช่วยเหลือต่อรัฐมนตรี
- ฐานข้อมูลกระบวนการประเมินผลการปฏิบัติราชการระดับสานัก
- ฐานข้อมูลการจัดการความรู้
2.3 จัดทาฐานข้อมูล/ข้อมูลใหม่ ที่สนับสนุนการดาเนินงานตามยุทธศาสตร์/กระบวนการหลัก ได้แก่
- ฐานข้อมูล กระบวนการประสานงาน ติดตามผลการด าเนิน งานตามนโยบายของรัฐ มนตรี
มีลักษณะของฐานข้อมูล และข้อมูล ดังนี้
 ครอบคลุม ครบถ้วนตามที่วิเคราะห์
 ถูกต้องตามแบบฟอร์ม และมีการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลก่อนนาเข้า/หลังนาเข้า
 ความทันสมัย มีการปรับปรุงฐานข้อมูลเป็นปัจจุบัน
2.4 สรุ ป ผลการน าข้ อมูล /เอกสาร หลั กฐานเกี่ยวกั บการน าข้ อมูล และสารสนเทศมาใช้ในการ
วิเคราะห์ผลการดาเนินงาน และนาไปปรับปรุง/พัฒนางาน ดังนี้
- ฐานข้อมูลกระบวนการสนับสนุนภารกิจของรัฐมนตรีในการประชุมคณะรัฐมนตรี ใช้สืบค้น/
อ้ า งอิ ง ข้ อ มู ล ที่ น าเสนอต่ อ คณะรั ฐ มนตรี และเป็ น ฐานข้ อ มู ล ในการแจ้ ง รายนามผู้ ชี้ แ จงต่ อ ส านั ก เลขาธิ ก าร
คณะรัฐมนตรี ทาให้ทางานได้รวดเร็วขึ้น
- ฐานข้อมูลกระบวนการประสานงานการตอบกระทู้ ชี้แจงญัตติ ร่างพระราชบัญญัติ เพื่อเป็น
ฐานข้อมูลในการผลักดันข้อมูลในการตอบกระทู้ถามต่อรัฐมนตรี และเผยแพร่ข้อมูลกระทู้ที่ลงในราชกิจจานุเบกษา
- ฐานข้อมูลกระบวนการรับเรื่องร้องทุกข์ ร้องเรียน หรือร้องขอความช่วยเหลือต่อรัฐมนตรี ใช้
สืบค้น/อ้างอิง ข้อมูลเกี่ยวกับการดาเนินงานเรื่องร้องทุกข์ฯ การติดตามงานและสนับสนุนการปฏิบัติงานให้เป็นระบบ
ตรวจสอบย้อนหลังได้
- ฐานข้อมูลกระบวนการผลการปฏิบัติราชการระดับสานัก เพื่อประมวลและใช้สืบค้น/อ้างอิง
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคารับรองการปฏิบัติราชการระดับสานัก ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘
สานักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ
ข้อมูลเกีย่ วกับการจัดทาคารับรองการปฏิบัติราชการสานักงานรัฐมนตรี ในแต่ละปีงบประมาณ
- ฐานข้ อ มู ล การจั ด การความรู้ เพื่ อ ประมวลและใช้ สื บ ค้ น เผยแพร่ แลกเปลี่ ย นเรี ย นรู้
อย่างต่อเนื่อง โดยมีการดาเนินการอย่างต่อเนื่อง เป็นปัจจุบัน
3. ด าเนิ น การปรั บ ปรุ ง ระบบสารสนเทศของส านั ก งานรั ฐ มนตรี โดยกระตุ้ น การมี ส่ ว นร่ ว มของ
ผู้รับผิดชอบกระบวนงาน ให้มีการปรับปรุงข้อมูล นาข้อมูลลงฐานข้อมูลอย่างต่อเนื่อง
ตัวชี้วัดที่ ๖.๒ ระดับความสาเร็จในการจัดการความรู้
สานักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ ได้ดาเนินการ ดังนี้
1. ทบทวน จาแนกองค์ความรู้
- วิเคราะห์ฐานข้อมูลตามกระบวนการ
- ตารางที่ 1 การวิเคราะห์ ทบทวน องค์ความรู้ที่สอดรับกับประเด็นยุทธศาสตร์/กระบวนการหลัก
ของสานักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ
- ตารางที่ 2 วิเคราะห์ คัดเลือกองค์ความรู้จากกระบวนการหลักไปจัดทาแผนการจัดการความรู้
- การวิเคราะห์ตารางความสัมพันธ์ระหว่าง KMP และ CMP
2. จั ด ท าแผนการจั ด การความรู้ (KM Action Plan) เสนอผู้ บ ริ ห ารให้ ค วามเห็ น ชอบการคั ด เลื อ ก
องค์ความรู้ และอนุมัติแผนการจัดการความรู้ (25 มีนาคม 2558)
องค์ความรู้ : เทคนิคการประสานงานในภารกิจของรัฐมนตรี
: เทคนิคการสื่อสารเพื่อการทางาน
3. การดาเนินงานตามแผนการจัดการความรู้
3.1 การบ่งชี้ความรู้
3.2 การสร้างและแสวงหาความรู้
3.3 การจัดการความรู้ที่เป็นระบบและเผยแพร่ทางเว็บไซต์
3.4 การประมวลผลและกลั่นกรองความรู้ การติดตามผลการดาเนินงานตามแผนการจัดการความรู้
ครั้งที่ 1/2558 (2 เม.ย. 58)
3.5 การเข้าถึงความรู้ ได้มีการประชาสัมพันธ์แจ้งเวียนให้บุคลากรทราบ การดาเนินงานการจัดการ
ความรู้อย่างต่อเนื่อง
3.6 การแบ่งปันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ได้จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 2 ครั้ง
ครั้ งที่ 1 การแลกเปลี่ ย นเรีย นรู้ “ท าอย่ างไร ให้ ป ระสบความส าเร็จ ในงานที่ รับ ผิ ด ชอบ”
เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2558
ครั้งที่ 2 การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “การบูรณาการเพื่อสนับสนุนภารกิจของรัฐมนตรี”
เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2558
3.7 การถอดบทเรียนการจัดการความรู้ (7 สิงหาคม 2558)
- องค์ความรู้ “เทคนิคการประสานงานในภารกิจของรัฐมนตรี”
“เทคนิคการสื่อสารเพื่อการทางาน
- การติดตามผลการดาเนินงานตามแผนการจัดการความรู้ (ครั้งที่ 2)
การประเมินความพึงพอใจ/ไม่พึงพอใจในการจัดกิจกรรมการจัดการความรู้ สร. (28 ส.ค. 58)
3.8 การยกย่องชมเชย กลุ่มงานและบุคลากรที่มีส่วนอย่างสาคัญในการจัดการความรู้ (11 ก.ย. 58)
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สานักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ
ปัจจัยสนับสนุนต่อการดาเนินงาน :
๑. คณะทางานการจัดการความรู้มีความมุ่งมั่น ตั้งใจ ดาเนินงานอย่างเข้มแข็ง
๒. บุคลากรสานักงานรัฐมนตรีให้ความร่วมมือ มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรม และเห็นว่าเป็นภารกิจหน้าที่
ร่วมกันในการพัฒนาองค์กร
3. ผู้ บ ริ ห าร/ผู้ เชี่ย วชาญ ของส านักงานรัฐมนตรีให้ การสนับ สนุน และเข้าร่ว มกิจกรรมกับบุคลากร
ของสานักงานรัฐมนตรี
อุปสรรคต่อการดาเนินงาน :
๑. ภารกิจการประสานราชการทางการเมืองของสานักงานรัฐมนตรี ทาให้บุคลากรไม่สามารถเข้าร่วม
กิจกรรมในภาพรวมได้ครบทุกคน ทุกครั้ง
๒. ความสะดวกในการใช้ห้องประชุม / สถานที่ใช้ในการประชุมบุคลากร (ห้อง MOC) ต้องสับหลีกวัน/
เวลากับฝ่ายการเมือง
3. การพัฒนาปรับปรุงสารสนเทศ บางกระบวนงานไม่สามารถดาเนินการตามเป้าหมายที่กาหนดไว้ได้
ครบถ้วน
ข้อเสนอแนะสาหรับการดาเนินงานในปีต่อไป :
กพร.สป. ควรมีทีมงาน เพื่อทาความเข้าใจ ประชุมชี้แจง การดาเนินงานตามตัวชี้วัดการพัฒนาองค์กร
อย่างเป็นระบบ ต่อเนื่อง เพื่อให้ทาได้อย่างราบรื่น
หลักฐานอ้างอิง :
หลักฐานอ้างอิง ตัวชี้วัดที่ 6.1
1. คาสั่งสานักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ ที่ 41/2557 เรื่อง แต่งตั้งคณะทางานดาเนินงานตาม
คารับรองการปฏิบัติราชการ สานักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2558 ลว. 17 ธันวาคม 2557
2. ค าสั่ ง ส านั ก งานรั ฐ มนตรี กระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร ที่ 5/2558 เรื่ อ ง แต่ ง ตั้ ง คณะท างานจั ด ท า
และปรับปรุงข้อมูลสารสนเทศ สานักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ ลว. 23 มกราคม 2558
3. ตารางการวิเคราะห์ข้อมูลที่จาเป็นในการสนับสนุนการดาเนินงานตามยุทธศาสตร์ และกระบวนการ
หลักของ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
4. แบบฟอร์มการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลก่อนนาข้อมูลเข้าฐานข้อมูล
5. ข้อมูลที่ปรากฏในหน้าเว็บไซต์
หลักฐานอ้างอิง ตัวชี้วัดที่ 6.2
1. บันทึกข้อความสรุปการจัดกิจกรรมตัวชี้วัดที่ 6 ลว. 21 มกราคม 2558 และเอกสารสรุปองค์ความรู้
เพื่อการจัดการความรู้ สานักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
2. คาสั่ง สานัก งานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ ที่ 6/2558 เรื่อง แต่งตั้งผู้บริหารจัดการความรู้
(Chief Knowledge Officer หรื อ CKO) และคณะท างานด าเนิ น การจั ด การความรู้ (Knowledge Management
Team หรือ KM Team) ลว. 23 มกราคม 2558
3. ตารางการวิเคราะห์ การทบทวนองค์ความรู้
4. แผนการจัดการความรู้ของสานักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
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สานักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ
5. เอกสารสรุปการจัดกิจกรรม ตามขั้นตอนการจัดทาฐานข้อมูล/การจัดการความรู้ที่เป็นระบบและการ
ประมวลผล กลั่ น กรองความรู้ สรุ ป การติ ด ตามผลการด าเนิ น งานตามแผนการจั ด การความรู้ ครั้ งที่ 1/2558
(เอกสารสรุปการจัดกิจกรรมตามตัวชี้วัดที่ 6 เมื่อ 2 เม.ย. 58)
6. เอกสารการประมวลผลและกลั่นกรองความรู้ เรื่อง เทคนิคการประสานงานในภารกิจของรัฐมนตรี
และเทคนิคการสื่อสารเพื่อการทางาน (เอกสารสรุปการจัดกิจกรรมตามตัวชี้วัดที่ 6 เมื่อ 10 ก.พ. 58)
7. เอกสารประกอบการดาเนินงานการจัดกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 2 ครั้ง (16 มิ.ย. 58 และ
26 มิ.ย. 58)
8. เอกสารประมวลการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ครั้งที่ 1 “ทาอย่างไร ให้ประสบความสาเร็จในงานที่รับผิดชอบ”
9. เอกสารประมวลการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ครั้งที่ 2 “การบูรณาการเพื่อสนับสนุนภารกิจของรัฐมนตรี”
10. เอกสารการติดตามผลการดาเนินงานตามแผนการจัดการความรู้ ครั้งที่ 2/2558 (7 ส.ค. 58)
11. เอกสารถอดบทเรียน เทคนิคการประสานงานในภารกิจของรัฐมนตรี (17 ส.ค. 58)
12. เอกสารถอดบทเรียน เทคนิคการสื่อสารเพื่อการทางาน (17 ส.ค. 58)
13. บันทึกสานักงานรัฐมนตรี ลว. 28 ส.ค. 58 เรื่อง สรุปผลการประเมินความพึงพอใจ/ไม่พึงพอใจ
14. บันทึกสานักงานรัฐมนตรี ลว. 9 ก.ย. 58 เรื่อง การยกย่องชมเชย ผู้ร่วมกิจกรรมการจัดการความรู้
สร.ศธ. ปีงบประมาณ 2558
15. บันทึกสานักงานรัฐมนตรี ที่ ศธ 0100/2723 ลว. 11 ก.ย. 58 เรื่อง ส่งข้อมูลองค์ความรู้ที่ถอด
บทเรียนสมบูรณ์แล้ว
16. บันทึกสานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ที่ ศธ 0212/1694 ลว. 25 ก.ย. 58 เรื่อง ขอบคุณ
การนาเสนอและเข้าร่วมกิจกรรม KM Day ตามแผนการจัดการความรู้ของ สป. ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
17. สรุ ป ผลการดาเนิ น งานร้อยละเฉลี่ ยถ่วงน้าหนั กความส าเร็จจากผลสั ม ฤทธิ์ของการดาเนิน การ
ตามแผนการจัดการความรู้ (แผนของปีงบประมาณ พ.ศ. 2557)
18. สรุ ป ผลการดาเนิ น งานร้อยละเฉลี่ ยถ่วงน้าหนั กความส าเร็จจากผลสั ม ฤทธิ์ของการดาเนิน การ
ตามแผนการจัดการความรู้ (แผนของปีงบประมาณ พ.ศ. 2558)
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สานักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ
รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด)  รอบ ๙ เดือน
 รอบ ๑๒ เดือน
ชื่อตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดที่ ๗ ระดับความสาเร็จในการพัฒนาบุคลากร
ผู้กากับดูแลตัวชี้วัด :
๑. หัวหน้าสานักงานรัฐมนตรี
๒. นางสาวนงศิลินี โมสิกะ

ผู้จัดเก็บข้อมูล :
๑. นางแจ่มจิตต์ สุคนธสาร
๒. นางวีระวัลย์ พรหมมานุวัติ
๓. นายธิติกาญจน์ ยิ้มสงวน
๔. นางสาวปานัดดา พลวิเศษ
โทรศัพท์ : ๐ ๒๒๘๐ ๐๓๐๙

โทรศัพท์ : ๐ ๒๒๘๐ ๐๓๐๙
คาอธิบาย :
 การพั ฒ นาบุ ค ลากร เป็ น การด าเนิ น งานเกี่ ย วกั บ การส่ งเสริ ม ให้ บุ ค ลากรได้ รั บ การพั ฒ นาความรู้
ความสามารถ ทั ก ษะ ตลอดจนมี ทั ศ นคติ ที่ ดี ใ นการท างาน อั น จะเป็ น ผลให้ ก ารปฏิ บั ติ ง านมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ
บรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน ความคาดหวังและความต้องการของผู้รับบริการ
 ระดั บ ความส าเร็ จ ในการพั ฒ นาบุ ค ลากร เป็ น การพิ จ ารณาวิ ธี ก ารด าเนิ น การเกี่ ย วกั บ การจั ด ท า
แผนพั ฒ นาบุ ค ลากร ที่ ต้ อ งสอดคล้ อ ง/รองรั บ กั บ แผนปฏิ บั ติ ร าชการประจ าปี สามารถด าเนิ น การตามแผน
และการติดตามผลการดาเนิ นงานตามแผน รวมถึงการมีความใส่ใจ การสร้างและรักษาสภาพแวดล้อมในการทางาน
สร้างบรรยากาศที่เอื้อต่อการปฏิบัติงานของบุคลากร ซึ่งจะนาไปสู่ผลการดาเนินการที่เป็นเลิศและความเจริญก้าวหน้า
ของบุคลากรและส่วนราชการ
ข้อมูลผลการดาเนินงาน :
๑. หากท่านดาเนินการแล้ว(ในฐานะเจ้าภาพหลัก) / ให้การสนับสนุน,ให้ความร่วมมือ,ให้ข้อมูล ฯลฯ
(ในฐานะหน่วยงานสนับสนุน)แล้ว ขอให้ใส่เครื่องหมาย  ลงในช่องผลการดาเนินงาน
๒. หากอยู่ระหว่างดาเนินการ/รอดาเนินการ ใส่เครื่องหมาย  ลงในช่องผลการดาเนินงาน
๓. หากไม่ได้ดาเนินการ ใส่เครื่องหมาย  ลงในช่องผลการดาเนินงาน
๔. ใส่ค่าคะแนนการดาเนินการที่ได้ในช่อง “ค่าคะแนนที่ได้”
ตัวชี้วัด/รายละเอียดการดาเนินงาน
ตัวชี้วดั ที่ ๗ ระดับความสาเร็จในการพัฒนาบุคลากร
น้าหนัก ร้อยละ ๕
๑ จั ด ท าแผนพั ฒ นาบุ ค ลากรของส านั ก งานปลั ด กระทรวง
ศึ ก ษาธิ ก าร ให้ ส อดคล้ อ ง/รองรั บ แผนปฏิ บั ติ ร าชการ ประจ าปี
งบประมาณ เสนอผู้บริหารให้ความเห็นชอบ โดย
๑.๑ ต้องมีการใช้ผลการสารวจความต้องการในการฝึกอบรม
ทั้งจากบุ คลากร หั วหน้า งานและผู้บั งคับ บั ญ ชามาประกอบการจัดทา
แผนฯ
๑.๒ แผนพัฒนาบุคลากรมีกิจกรรม/วิธีการพัฒนาทั้งอย่างเป็น
ทางการและไม่เป็นทางการ

เกณฑ์การให้คะแนน
เจ้าภาพ
หลัก

ค่าคะแนน
ดาเนินการ

ผลการ
ดาเนินงาน
สถานะ
การดาเนินงาน

หน่วยงาน
สนับสนุน

ค่าคะแนน
ดาเนินการ

ผลการ
ดาเนินงาน
สถานะ
การดาเนินงาน

ทุกสานักร่วม
ดาเนินการกับ
เจ้าภาพหลัก

๐.๕



ทุกสานักร่วม
ดาเนินการกับ
เจ้าภาพหลัก

๐.๕



เกณฑ์การให้คะแนน

สอ.

๕๑

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคารับรองการปฏิบัติราชการระดับสานัก ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘
สานักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ
เกณฑ์การให้คะแนน

ตัวชี้วัด/รายละเอียดการดาเนินงาน

เจ้าภาพ
หลัก

ค่าคะแนน
ดาเนินการ

ผลการ
ดาเนินงาน
สถานะ
การดาเนินงาน

๒ ดาเนินการตามแผนพัฒนาบุคลากรได้ครบถ้วนทุกโครงการ/
กิจกรรม
๓ มีการติดตามผลการดาเนินงานตามแผนพัฒนาบุคลากรและสรุป
รายงานเสนอผู้บริหารทราบ โดย
๓.๑ มีการประเมินประสิทธิผลของการฝึก อบรม/กิจกรรมให้
ความรู้ต่างๆ
๓.๒ มี ก ารติ ด ตามผลการน าความรู้ ที่ ได้ จ ากการฝึ ก อบรม/
กิจกรรมให้ความรู้ต่างๆ ไปใช้ในการปฏิบัติงาน
๔ มีโครงการ/กิจกรรม ในการส่งเสริมสุขอนามัย ความปลอดภัยการ
ป้ องกันภัย การปรับ ปรุงสภาพแวดล้อมในการทางานและอุ ป กรณ์ ให้
เหมาะสมกับการปฏิบัติงาน โดยมีการกาหนดตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายใน
การดาเนินงาน
๕ มีการสร้างความผาสุก และความพึงพอใจให้แก่บุคลากร โดย

เกณฑ์การให้คะแนน

ผลการ
ดาเนินงาน
สถานะ
การดาเนินงาน

หน่วยงาน
สนับสนุน
ทุกสานักร่วม
ดาเนินการกับ
เจ้าภาพหลัก

ค่าคะแนน
ดาเนินการ

ทุกสานักร่วม
ดาเนินการกับ
เจ้าภาพหลัก
ทุกสานักร่วม
ดาเนินการกับ
เจ้าภาพหลัก

๐.๕



๐.๕



๑



ทุกสานักร่วม
ดาเนินการกับ
เจ้าภาพหลัก

๐.๒



ทุกสานักร่วม
ดาเนินการกับ
เจ้าภาพหลัก
ทุกสานักร่วม
ดาเนินการกับ
เจ้าภาพหลัก
ทุกสานักร่วม
ดาเนินการกับ
เจ้าภาพหลัก
ทุกสานักร่วม
ดาเนินการกับ
เจ้าภาพหลัก

๐.๒



๐.๒



๐.๒



๐.๒



√

๑

ทุกสานัก
ดาเนินการ

๕.๑ ก าหนด/ทบทวนการกาหนดปั จ จัย ที่มีผลต่อ ความผาสุก
ความพึ งพอใจและแรงจู งใจของบุ ค ลากร ในแต่ ล ะระดั บ และแต่ ล ะ
ประเภท จัดลาดับความสาคัญของปัจจัย และจัดทาแผนการสร้างความ
ผาสุก และ ความพึงพอใจของบุคลากร โดยแผนฯจะต้องสอดคล้องกับ
ปัจจัยที่กาหนด
๕.๒ มีการกาหนดตัวชี้วัดและวิธีการประเมินความผาสุก ความ
พึงพอใจและการสร้างแรงจูงใจของบุคลากรแต่ละระดับแต่ละประเภท
๕.๓ ดาเนินการตามแผนการสร้างความผาสุกฯ ได้ครบถ้วนทุก
โครงการ/กิจกรรม
๕.๔ มีก ารประเมิ น ความผาสุก ความพึ งพอใจและการสร้า ง
แรงจูงใจของบุคลากร
๕.๕ จัดทารายงานผลการดาเนินการตามแผนการสร้างความ
ผาสุกฯ เสนอผู้บริหารทราบ
(กรณี ห น่ ว ยงานสนั บ สนุ น ส่ งรายงานผลการด าเนิ น งานให้
หน่วยงานเจ้าภาพหลักภายในเวลาที่กาหนดด้วย)

ค่าคะแนนที่ได้

๕

การคานวณคะแนนจากผลการดาเนินงาน :
ตัวชี้วัด/ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด
ระดับความสาเร็จในการพัฒนาบุคลากร

น้าหนัก
(ร้อยละ)
๕

ผลการ
ดาเนินงาน
๕

ค่าคะแนนที่ได้
๕.๐๐๐๐

ค่าคะแนน
ถ่วงน้าหนัก
๐.๒๕๐๐

คาชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ดาเนินการ
สานักงานรัฐมนตรี ในฐานะหน่วยงานสนับสนุน ได้ดาเนินการให้ความร่วมมือ/สนับสนุน/ให้ข้อมูลตามที่
หน่วยงานเจ้าภาพหลักกาหนดหรือร้องขอ ดังนี้
๕๒

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคารับรองการปฏิบัติราชการระดับสานัก ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘
สานักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ
๑. ส่งบุคลากรเข้าร่วมเป็นคณะทางานจัดทาแผนพัฒนาบุคลากรของสานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
ประจาปีงบประมาณ ๒๕๕๘ (นายธิติกาญจน์ ยิ้มสงวน)
๒. เข้ า ร่ ว มประชุ ม โครงการจั ด ท าแผนกลยุ ท ธ์ ด้ า นการบริ ห ารทรั พ ยากรบุ ค คล (HR Scorecard)
ของสานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ประจาปีงบประมาณ ๒๕๕๘ ในวันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๕๗ (นายธิติกาญจน์ ยิ้มสงวน)
๓. ส่ งบุ ค ลากรเข้ าร่ ว มเป็ น คณะท างานจั ด ท าแผนสร้า งความผาสุ ก และความพึ งพอใจของบุ ค ลากร
ในสังกัดสานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ประจาปีงบประมาณ ๒๕๕๘
๔. ส่งบุคลากรเข้าร่วมการประชุม/อบรม/สัมมนา ตามโครงการ/กิจกรรม ที่หน่วยงานในสังกัดสานักงาน
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการจัดขึ้นตามแผนฯ
ปัจจัยสนับสนุนต่อการดาเนินงาน :
๑. มีแผนพัฒนาบุคลากรของสานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
๒. บุคลากรให้ความร่วมมือในการเข้าร่วม โครงการ/กิจกรรม
อุปสรรคต่อการดาเนินงาน :
การเปลี่ยนแปลงผู้บริหารทาให้โครงการ/กิจกรรม ไม่ต่อเนื่อง
ข้อเสนอแนะสาหรับการดาเนินงานในปีต่อไป :
หลักฐานอ้างอิง :
๑. แผนพัฒนาบุคลากรของสานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ประจาปีงบประมาณ ๒๕๕๘
๒. แผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล (HR Scorecard) ของสานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘
๓. แผนสร้างความผาสุกและความพึงพอใจของบุคลากรในสั งกัดสานั กงานปลั ดกระทรวงศึกษาธิการ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘
๔. คาสั่งสานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ที่ ๔๖๘/๒๕๕๘ ลงวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ เรื่อง แต่งตั้ง
คณะทางานจัดทาแผนพัฒนาบุคลากร ของสานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘
๕. คาสั่งสานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ที่ ๒๐๘๓/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๕๗ เรื่อง แต่งตั้ง
คณะทางานโครงการจั ดท าแผนสร้ างความผาสุ กและความพึ งพอใจของบุ คลากรในสั งกัดส านั กงานปลั ดกระทรวง
ศึกษาธิการ ประจาปีงบประมาณ ๒๕๕๘
๖. บันทึกสานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ที่ ศธ ๐๒๐๑.๔/๒๒๖๓ ลงวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘
เรื่องแผนพัฒนาบุคลากร ของสานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘
๗. บันทึกสานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ที่ ศธ ๐๒๐๑.๔/๑๑๐๔๖ ลงวันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๗
เรื่ อ ง โครงการอบรมเชิ งปฏิ บั ติ ก ารจั ด ท าแผนพั ฒ นาบุ ค ลากร ของส านั ก งานปลั ด กระทรวงศึ ก ษาธิ ก ารประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘
๘. ตารางการประชุม/อบรม/สัมมนา ของข้าราชการในสังกัดสานักงานรั ฐมนตรี ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๕๘ (๑ ตุลาคม ๒๕๕๘ – ๓๐ กันยายน ๒๕๕๘)
๙. บันทึกสานักงานรัฐมนตรี ที่ ศธ ๐๑๐๐/๑๙๔๙ ลงวันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๕๘ เรื่อง การจัดทาระบบ
ทะเบียนประวัติการอบรม (ระบบข้อมูลพัฒนาบุคลากร)
๑๐. บันทึกสานักงานรัฐมนตรี ที่ ศธ ๐๑๐๐/๑๙๙๐ ลงวันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๕๘ เรื่อง รายงานติดตาม
ผลตามแผนพัฒนาบุคลากร ของสานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ประจาปีงบประมาณ ๒๕๕๘
๕๓

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคารับรองการปฏิบัติราชการระดับสานัก ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘
สานักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ
๑๑. แบบประเมินมาตรฐาน และตัวบ่งชี้ ของหน่วยงานตามหลักเกณฑ์การประกันคุณภาพการฝึกอบรม
บุคลากร สานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
๑๒. ตารางสรุป โครงการ/กิจกรรม ที่มีความสอดคล้องกับแผนสร้างความผาสุด ของสานักงานรัฐมนตรี
ศธ. ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘
๑๓. บั น ทึกส านั กงานรัฐมนตรี ที่ ศธ ๐๑๐๐/๒๕๔๓ ลงวัน ที่ ๓๑ สิ งหาคม ๒๕๕๘ เรื่อง ขอส่ งแบบ
ประเมินความพึงพอใจของผู้บังคับบัญชาภายหลังการฝึกอบรม

๕๔

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคารับรองการปฏิบัติราชการระดับสานัก ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘
สานักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ
รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด)

 รอบ ๙ เดือน
 รอบ ๑๒ เดือน

ชื่อตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดที่ ๘ ระดับความสาเร็จในการพัฒนาการจัดการกระบวนการ
ผู้กากับดูแลตัวชี้วัด :
ผู้จัดเก็บข้อมูล :
๑. หัวหน้าสานักงานรัฐมนตรี
๑. นางสาวบุษยากร กิตติวานิช
๒. นางสาวนงศิลินี โมสิกะ
๒. นางสาวนวรัตน์ รามสูต
๓. นางวีระวัลย์ พรหมมานุวัติ
๔. ว่าที่ร้อยตรี นรินทร์ ก้อนแก้ว
๕. นายชัยวัฒน์ เดชรักษา
๖. นายชาญชัย เตียวัฒนรัฐติกาล
๗. นางสาวประภัสสร ราชมี
โทรศัพท์ : ๐ ๒๘๐ ๐๓๐๙
โทรศัพท์ : ๐ ๒๘๐ ๐๓๐๙
คาอธิบาย :
ระดั บ ความส าเร็ จ ในการพั ฒ นาการจัด การกระบวนการ พิ จารณาจากความส าเร็จ ในการทบทวน
ปรับปรุงการจัดการกระบวนการของหน่วยงานตามแนวทางการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA)
โดยทบทวนการดาเนินงานในเรื่องการออกแบบกระบวนการให้มีความครบถ้วน ชัดเจนเป็นไปตามที่กฎหมายกาหนด
และสนองตอบความต้ อ งการของผู้ รั บ บริก ารและผู้ มี ส่ ว นได้ ส่ ว นเสี ย ด าเนิ น การจั ด ท า/ทบทวนมาตรฐานการ
ปฏิบัติงานและคู่มือการปฏิบัติงานให้นาสู่การปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ข้อมูลผลการดาเนินงาน :
๑. หากท่านดาเนินการแล้ว ขอให้ใส่เครื่องหมาย  ลงในช่องผลการดาเนินงาน
๒. หากอยู่ระหว่างดาเนินการ/รอดาเนินการ ใส่เครื่องหมาย  ลงในช่องผลการดาเนินงาน
๓. หากไม่ได้ดาเนินการ ใส่เครื่องหมาย  ลงในช่องผลการดาเนินงาน
๔. ใส่ค่าคะแนนการดาเนินการที่ได้ในช่อง “ค่าคะแนนที่ได้”

ตัวชี้วัด/รายละเอียดการดาเนินงาน
ตั ว ชี้ วั ด ที่ ๘ ระดั บ ความส าเร็ จ ในการพั ฒ นาการจั ด การ
กระบวนการ
น้าหนัก ร้อยละ ๑๕
๘.๑ ระดับความสาเร็จในการจัดการกระบวนการหลัก
น้าหนัก ร้อยละ ๗
๑ ทบทวนการก าหนดกระบวนการหลั ก ในปี ง บประมาณ
พ.ศ. ๒๕๕๗ ให้ครอบคลุม ครบถ้วนตามหน้าที่ของหน่วยงานตามที่
กฎหมายกาหนด และทบทวนการจาแนกกลุ่มผู้รับ บริการและผู้มี
ส่ ว นได้ ส่ ว นเสี ย ตามแบ บ วิ เ คราะห์ SIPOC ได้ ค รบ ถ้ ว นทุ ก
กระบวนการหลัก

เกณฑ์การให้คะแนน
เจ้าภาพ
หลัก

ค่าคะแนน
ดาเนินการ

ผลการ
ดาเนินงาน
สถานะ
การดาเนินงาน

หน่วยงาน
สนับสนุน

ค่าคะแนน
ดาเนินการ

ผลการ
ดาเนินงาน
สถานะ
การดาเนินงาน

ทุกสานัก
ดาเนินการ

๑



เกณฑ์การให้คะแนน

๕๕

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคารับรองการปฏิบัติราชการระดับสานัก ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘
สานักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ
ตัวชี้วัด/รายละเอียดการดาเนินงาน
๒ ทบทวนการจัดทาข้อกาหนดที่สาคัญของทุกกระบวนการหลัก
ทั้ง ๕ ด้านและตัวชี้วัดภายในกระบวนการเพื่อให้บรรลุข้อกาหนดที่
สาคัญต่างๆ ให้ครบถ้วนชัดเจน (มีผลสารวจความต้องการของผู้รับบริการ
และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย)
๓ ทบทวนการออกแบบกระบวนการหลักให้สมบูรณ์ชัดเจนทุก
กระบวนการ โดยแสดงวิธีการออกแบบที่ชี้ให้เห็นได้ว่านาข้อกาหนด
ที่สาคัญมาใช้ในการออกแบบกระบวนการเพื่อให้บรรลุข้อกาหนดที่
สาคัญเหล่านั้น
๔ - ทบทวนการจัดทามาตรฐานการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับ
ข้ อ ก าหนดที่ ส าคั ญ และตั วชี้ วั ดภายในกระบวนการได้ ค รบถ้ ว นทุ ก
กระบวนการหลัก
- ส่งเอกสารแบบฟอร์มตารางการวิเคราะห์ทั้ง ๙ ตารางของ
ทุกกระบวนการ พร้อมแผ่น CD ไฟล์เอกสารทั้งหมดให้กลุ่มพัฒนา
ระบบบริหาร สป. ภายในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๘
๕ ทบทวนแผน/ระบบรองรับภาวะฉุกเฉินเพื่อป้องกันผลกระทบ
จากภาวะฉุกเฉินต่างๆ (ภัยธรรมชาติ/สาธารณภัย) ที่อาจเกิดขึ้น
และมีผลกระทบต่อกระบวนการปฏิบัติงาน/การดาเนินการตาม
พันธกิจหลักของส่วนราชการ/ หน่วยงาน โดยแสดงหลักฐานการ
วิเคราะห์และแสดงให้เห็นความเชื่อมโยงของแผน/ระบบต่อการ
ดาเนินการ ตามพันธกิจหลักของส่วนราชการ/หน่วยงานว่าจะ
สามารถดาเนินงานได้อย่างต่อเนื่อง และมีการสื่อสารให้ผู้ที่
เกี่ยวข้องในแผน/ระบบรอบรับภาวะฉุกเฉินทราบถึงแนวทางปฏิบัติ

เกณฑ์การให้คะแนน
เจ้าภาพ
หลัก

สอ.
ทาใน
ภาพ
สป.

ค่าคะแนน
ดาเนินการ

๑

ผลการ
ดาเนินงาน
สถานะ
การดาเนินงาน

หน่วยงาน
สนับสนุน
ทุกสานัก
ดาเนินการ

ค่าคะแนน
ดาเนินการ

ผลการ
ดาเนินงาน
สถานะ
การดาเนินงาน

๑



ทุกสานัก
ดาเนินการ

๑



ทุกสานัก
ดาเนินการ

๑



ทุกสานัก
ดาเนินการ
ทาในภาพ
สานัก

๑



เกณฑ์การให้คะแนน

ค่าคะแนนที่ได้
๘.๒ ระดับความสาเร็จในการจัดการกระบวนการสนับสนุน
น้าหนัก ร้อยละ ๓
๑ ทบทวนการกาหนดกระบวนการสนับสนุน ในปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๕๗ ให้ ค รอบคลุ ม ครบถ้ ว นตามหน้ า ที่ ภารกิ จ ของ
หน่วยงาน
๒ ทบทวนการจาแนกกลุ่มผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้
ตามแบบวิเคราะห์ SIPOC ได้ครบถ้วนทุกกระบวนการ
๓ ทบทวนการจัดทาข้อกาหนดที่สาคัญของทุกกระบวนการทั้ง
๕ ด้านและมีตัวชี้วัดภายในกระบวนการเพื่อให้บ รรลุข้อกาหนดที่
ส าคั ญ ต่ า งๆอย่ า งครบถ้ ว น (มี ผ ลส ารวจความต้ อ งการของ
ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย)
๔ ทบทวนการออกแบบกระบวนการสนั บ สนุ น ครบทุ ก
กระบวนการ โดยแสดงวิธีการออกแบบที่ชี้ให้เห็นได้ว่านาข้อกาหนด
ที่สาคัญมาใช้ในการออกแบบกระบวนการเพื่อให้บรรลุข้อกาหนดที่
สาคัญเหล่านั้น
๕ – ทบทวนการจัดทามาตรฐานการปฏิบัติงานให้สอดคล้อง
กับข้อกาหนดที่สาคัญและตัวชี้วัดภายในกระบวนการครบถ้วนทุก
กระบวนการ
- ส่งเอกสารแบบฟอร์มตารางการวิเคราะห์ทั้ง ๙ ตารางของ
ทุกกระบวนการ พร้อมแผ่น CD ไฟล์เอกสารทั้งหมดให้กลุ่มพัฒนา
ระบบบริหาร สป. ภายในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๘

๕

ทุกสานัก
ดาเนินการ

๑



ทุกสานัก
ดาเนินการ

๑



ทุกสานัก
ดาเนินการ

๑



ทุกสานัก
ดาเนินการ

๑



ทุกสานัก
ดาเนินการ

๑



ค่าคะแนนที่ได้

๕

๕๖

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคารับรองการปฏิบัติราชการระดับสานัก ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘
สานักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ
ตัวชี้วัด/รายละเอียดการดาเนินงาน

เกณฑ์การให้คะแนน
เจ้าภาพ
หลัก

ค่าคะแนน
ดาเนินการ

ผลการ
ดาเนินงาน
สถานะ
การดาเนินงาน

๘.๓ ระดับความสาเร็จในการดาเนินงานของกระบวนการหลัก
น้าหนัก ร้อยละ ๕
๑ คัดเลือกรายชื่อกระบวนการหลักร้อยละ ๕๐ ของ
กระบวนการหลักทั้งหมดของหน่วยงานที่จะใช้เข้ารับการประเมิน
(ไม่ซ้ากับกระบวนการที่เลือกมาดาเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๕๗) และส่งรายชือ่ กระบวนการ เหล่านั้นให้กลุ่มพัฒนาระบบ
บริหาร สป. ภายในเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘
(กรณีสำนักที่มีกระบวนกำร จำนวน ๑ - ๕ กระบวนกำร
ให้นำมำดำเนินกำรทุกกระบวนกำร)
๒ มีกระบวนการหลักที่ดาเนินการตามผังขั้นตอนการปฏิบัติงาน
ตัวชี้วัดภายในกระบวนการและมาตรฐานการ ปฏิบัติงานได้ครบถ้วน
สมบูรณ์ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ ของกระบวนการที่คัดเลือกทั้งหมด
๓ มีกระบวนการหลักที่ดาเนินการตามผังขั้นตอนการปฏิบัติงาน
ตัวชี้วัดภายในกระบวนการและมาตรฐานการปฏิบัติงานได้ครบถ้วน
สมบูรณ์ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐ ของกระบวนการที่คัดเลือกทั้งหมด
๔ มีกระบวนการหลักที่ดาเนินการตามผังขั้นตอนการปฏิบัติงาน
ตัวชี้วัดภายในกระบวนการและมาตรฐานการปฏิบัติงานได้ครบถ้วน
สมบูรณ์ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ ของกระบวนการที่คัดเลือกทั้งหมด
๕ มีกระบวนการหลักที่ดาเนินการตามผังขั้นตอนการปฏิบัติงาน
ตัวชี้วัดภายในกระบวนการและมาตรฐานการปฏิบัติงานได้ครบถ้วน
สมบูรณ์ทุกกระบวนการตามที่คัดเลือกทั้งหมด

หน่วยงาน
สนับสนุน

ค่าคะแนน
ดาเนินการ

ผลการ
ดาเนินงาน
สถานะ
การดาเนินงาน

ทุกสานัก
ดาเนินการ

๑



ทุกสานัก
ดาเนินการ

๑



ทุกสานัก
ดาเนินการ

๑



ทุกสานัก
ดาเนินการ

๑



ทุกสานัก
ดาเนินการ

๑



เกณฑ์การให้คะแนน

ค่าคะแนนที่ได้

๕

การคานวณคะแนนจากผลการดาเนินงาน :
ตัวชี้วัด/ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด
ระดับความสาเร็จในการพัฒนาการ
จัดการกระบวนการ
๘.๑ ระดับความสาเร็จในการจัดการ
กระบวนการหลัก
๘.๒ ระดับความสาเร็จในการจัดการ
กระบวนการสนับสนุน
๘ .๓ ระดั บ ค วาม ส าเร็ จ ใน ก าร
ดาเนินงานของกระบวนการหลัก

น้าหนัก
(ร้อยละ)
๑๕

ผลการ
ดาเนินงาน

ค่าคะแนนที่ได้

ค่าคะแนน
ถ่วงน้าหนัก

๗

๕

๕.๐๐๐๐

๐.๓๕๐๐

๓

๕

๕.๐๐๐๐

๐.๑๕๐๐

๕

๕

๕.๐๐๐๐

๐.๒๕๐๐

๕๗

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคารับรองการปฏิบัติราชการระดับสานัก ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘
สานักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ
คาชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ดาเนินการ
ตัวชี้วัดที่ ๘.๑ ระดับความสาเร็จในการจัดการกระบวนการหลัก และ
ตัวชี้วัดที่ ๘.๒ ระดับความสาเร็จในการจัดการกระบวนการสนับสนุน
สานักงานรัฐมนตรี ได้ดาเนินการ ดังนี้
๑) แต่งตั้งคณะทำงำนตัวชี้วัดที่ ๘ ระดับความสาเร็จในการพัฒนาการจัดการกระบวนการ
๒) จัดประชุมทบทวนการออกแบบกระบวนการหลักและกระบวนการสนับสนุน จานวน ๗ ครั้ง
ครั้งที่ ๑ ในวันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘
ครั้งที่ ๒ ในวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘
ครั้งที่ ๓ ในวันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๕๘
ครั้งที่ ๔ ในวันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๕๘
ครั้งที่ ๕ ในวันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๕๘
ครั้งที่ ๖ ในวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๘
ครั้งที่ ๗ ในวันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๕๘
๓) ส่ ง เอกสารแบบฟอร์ ม ตารางการวิ เคราะห์ ก ระบวนการ ๙ ตาราง ของกระบวนการหลั ก
และกระบวนการสนับสนุนให้กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร สป. เมื่อวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๕๘
๔) ตัวชี้วัดที่ ๘.๑ ข้อ ๕ สานักงานรัฐมนตรี ในฐานะหน่วยงานสนับสนุน ได้ดาเนินการ
- ส่งบุคลำกรเข้ำร่วมเป็นคณะทำงำนทบทวนและจัดทำแผนเตรียมควำมพร้อมต่อสภำวะวิกฤต
ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๕๘ (นำยชำญชัย เตียวัฒนรัฐติกำล)
- ส่งบุคลำกรเข้ำร่วมประชุมคณะทำงำนทบทวนและจัดทำแผนบริหำรควำมพร้อมต่อสภำวะวิกฤต
สำนักงำนปลัดกระทรวงศึกษำธิกำร ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๒๘ พฤษภำคม ๒๕๕๘
(นำยชำญชัย เตียวัฒนรัฐติกำล)
- ส่งบุคลำกรเข้ำร่วมประชุมคณะทำงำนทบทวนและจัดทำแผนบริหำรควำมพร้อมต่อสภำวะวิกฤต
สำนักงำนปลัดกระทรวงศึกษำธิกำร ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ครั้งที่ ๒/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๓๐ มิถุนำยน ๒๕๕๘
(นำยชำญชัย เตียวัฒนรัฐติกำล)
- แจ้งเวียนแผนเตรียมควำมพร้อมต่อสภำวะวิกฤต สำนักงำนปลัดกระทรวงศึกษำธิกำร ประจำปี
งบประมำณ ๒๕๕๘ ให้บุคลำกรสำนักงำนรัฐมนตรีทรำบและถือปฏิบัติ เมื่อวันที่ ๑๗ กรกฎำคม ๒๕๕๘
ตัวชี้วัดที่ ๘.๓ ระดับความสาเร็จในการดาเนินงานของกระบวนการหลัก
สานักงานรัฐมนตรี ได้ดาเนินการ ดังนี้
๑) ส่งรำยชื่อกระบวนกำรหลักของสำนักงำนรัฐมนตรี จำนวน ๔ กระบวนกำร ให้กลุ่มพัฒนำระบบบริหำร
สป. เมื่อวันที่ ๑๙ กุมภำพันธ์ ๒๕๕๘
๒) ขอยกเว้ น กำรประเมิ น ผลกำรด ำเนิ น กำรในกระบวนกำรประสำนติ ด ตำมผลกำรด ำเนิ น งำน
ตำมนโยบำยของรัฐมนตรี เมื่อวัน ที่ ๖ มีนำคม ๒๕๕๘ เนื่องจำกเนื่องจำกมีกลไกในการติดตามผลการดาเนินงาน
ตามนโยบายของรัฐมนตรีหลายลักษณะ ได้แก่
- มี ค าสั่ งแต่ งตั้ งคณ ะท างาน ติ ด ต าม การด าเนิ น งาน ต าม น โย บ ายรั ฐ ม น ตรี ว่ า การ
กระทรวงศึกษาธิการ (คาสั่งกระทรวงศึกษาธิการ ที่ สร ๑๒๓๐/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๗)
๕๘

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคารับรองการปฏิบัติราชการระดับสานัก ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘
สานักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ
- ก าหนดให้ ส่ ว นราชการที่ ด าเนิ น การตามนโยบายรายงานความคื บ หน้ าในการด าเนิ น งาน
ในที่ประชุมผู้บริหารองค์กรหลัก (กาหนดประชุมสัปดาห์ละครั้ง)
- รั ฐ มนตรี ว่ า การกระทรวงศึ ก ษาธิ ก ารสั่ ง การให้ ส่ ว นราชการรายงานผลการด าเนิ น งาน
ตามนโยบายโดยตรงเป็นรายนโยบาย
- ส านั กงานรัฐมนตรีในฐานะฝ่ายเลขานุการที่ประชุมองค์กรหลั ก ทาหน้าที่ประสานติดตามเรื่อง
เพื่ อ บรรจุ ในระเบี ย บวาระการประชุ ม และติ ด ตามความก้ าวหน้ าการด าเนิ น งานในภาพรวมการประชุ ม ตามที่
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้สั่งการเป็นครั้งๆ ไป
๓) ดำเนินกำรตำมผังขั้นตอนกำรปฏิบัติงำน ตัวชี้วัดภำยในกระบวนกำรและมำตรฐำนกำรปฏิบัติงำน
ของกระบวนกำรหลั ก จ ำนวน ๓ กระบวนกำร โดยกระบวนกำรประสำนติ ดตำมผลกำรด ำเนิ นกำรตำมนโยบำย
ของรัฐมนตรี สำนักงำนรัฐมนตรีไม่ได้ดำเนินกำร
ปัจจัยสนับสนุนต่อการดาเนินงาน :
ผู้บริหารให้ความสาคัญ และบุคลากรให้ความร่วมมือ
อุปสรรคต่อการดาเนินงาน :
๑. บุคลากรไม่เข้าใจบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของตนเองและองค์กร
๒. บุคลากรมีความสามารถเฉพาะตัว แต่ขาดผู้ชี้แนะในการวิเคราะห์กระบวนการ
ข้อเสนอแนะสาหรับการดาเนินงานในปีต่อไป :
หลักฐานอ้างอิง :
๑. ค าสั่ งส านั ก งานรั ฐ มนตรี ที่ ๔๑/๒๕๕๗ ลงวัน ที่ ๑๗ ธัน วาคม ๒๕๕๗ เรื่อ ง แต่ งตั้ งคณะท างาน
ดาเนินงานตามคารับรองการปฏิบัติราชการสานักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘
๒. แบบฟอร์มตารางการวิเคราะห์กระบวนการหลักและกระบวนการสนับสนุน ๙ ตาราง
๓. บันทึกสานักงานรัฐมนตรี ที่ ศธ ๐๑๐๐/๒๙๖๔ ลงวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๕๘ เรื่อง ขอส่งเอกสาร
แบบฟอร์มตารางการวิเคราะห์กระบวนการ
๔. คาสั่งสานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ที่ ๙๔๐/๒๕๕๘ ลงวันที่ ๑๖ เมษายน ๒๕๕๘ เรื่อง แต่งตั้ง
คณะทางานทบทวนและจัดทาแผนเตรียมความพร้อมต่อสภาวะวิกฤตประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘
๕. หนังสือเชิญประชุมของสานักอานวยการ สป. ที่ ศธ ๐๒๐๑.๕/๑๕๘๗ ลงวันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๕๘
เรื่อง ขอเชิญประชุมคณะทางานทบทวนและจัดทำแผนบริหำรควำมพร้อมต่อสภำวะวิกฤต สำนักงำนปลัดกระทรวง
ศึกษำธิกำร ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ครั้งที่ ๒/๒๕๕๘
๖. หนังสือสานักงานรัฐมนตรี ที่ ศธ ๐๑๐๐/๔๖๗ ลงวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ เรื่อง ขอส่งรายชื่อ
กระบวนการหลักของสานักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ
๗. หนังสือสานักงานรัฐมนตรี ที่ ศธ ๐๑๐๐/๖๕๗ ลงวันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๕๘ เรื่อง รายชื่อกระบวนการ
หลักของสานักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ
๘. บั น ทึ ก ส านั ก งานรั ฐ มนตรี ที่ ศธ ๐๑๐๐/- ลงวั น ที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๕๘ เรื่อ ง แจ้ งเวี ย นแผน
เตรียมความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต สานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘
๙. หลั กฐานการดาเนิ น การตามผั งขั้น ตอนการปฏิ บัติ งาน ตั วชี้ วัด ภายในกระบวนการและมาตรฐาน
การปฏิบัติงานของกระบวนการหลัก ๓ กระบวนการ
๕๙

รายงานผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคารับรองการปฏิบตั ิราชการระดับสานักประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘
สานักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด)  รอบ ๙ เดือน
 รอบ ๑๒ เดือน
ชื่อตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดที่ ๙ ระดับความสาเร็จของการนาค่านิยมองค์การ (TEAMWINS) ไปผลักดัน
การดาเนินงานของสานัก (เฉพาะการมีจิตมุ่งบริการ S : Service mind)
ตั ว ชี้ วั ด ที่ ๙.๑ ระดั บ ความส าเร็จ ของการพั ฒ นา/ปรั บ ปรุ งพฤติ ก รรมการมี จิ ต มุ่ งบริ ก าร
ของบุคลากรภายในสานัก กรณีให้บริการกับบุคคลภายในสานัก
ตัว ชี้วัดที่ ๙.๒ ร้อยละของการมีจิตมุ่งบริการของบุ คลากรภายในส านั ก กรณี ให้ บ ริการกับ
บุคคลภายนอกสานัก
ผู้กากับดูแลตัวชี้วัด :
ผู้จัดเก็บข้อมูล :
๑. หัวหน้าสานักงานรัฐมนตรี
๑. นายกาพล พลาอุไรกุล
๒. นางสาวนงศิลินี โมสิกะ
๒. นางแจ่มจิตต์ สุครธสาร
๓. นายชาญชัย เตียวัฒนรัฐติกาล
๔. นางสาววันจันทร์ จงโวหาร
โทรศัพท์ : ๐๒๖๒๘ ๖๓๓๕
โทรศัพท์ : ๐๒๒๘๐ ๐๓๐๙
คาอธิบาย :
ค่ า นิ ย ม หมายถึ ง มาตรฐานความคิ ด ที่ ก าหนดว่า สิ่ งใดมี ค่ า เป็ น มาตรฐานความคิ ด ทางสั งคม
และเป็ น สิ่ ง ที่ บุ ค คลยึ ด ถื อ เป็ น เครื่ อ งช่ ว ยตั ด สิ น ใจ รวมทั้ ง ก าหนดการกระท าของตนเอง หรื อ สิ่ ง ที่ บุ ค คล
หรื อ กลุ่ ม บุ ค คลนิ ย มถื อเป็ น แนวทางแห่ งพฤติ กรรมที่ พึ งปรารถนา และเมื่ อปฏิ บั ติ ซ้ าๆ บ่ อยๆ จนเป็ นวิ ถี ชี วิ ต
อาจสืบทอดเป็นวัฒนธรรมได้
ค่านิยมองค์การของสานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ TEAM WINS
T Teamwork การท างานเป็ น ที ม หมายถึ ง ข้ า ราชการมี ค วามสามั ค คี ประสานงานกั น ท า
เพื่ อ องค์ ก รมี ก ารระดมความคิ ด ในการแก้ ปั ญ หาร่ ว มกั น พั ฒ นางานร่ว มกั น มี ลั ก ษณะเป็ น หนึ่ งเดี ย วในด้ า น
การบริหารจัดการการปฏิบัติงาน และด้านกฎหมาย มีทีมงานที่สามารถนานวัตกรรมใหม่ๆมาใช้พัฒนาการทางาน
ขององค์กร ชักชวนให้คนในองค์กรช่วยกันขับเคลื่อนให้เกิดการปฏิบัติจริง เพื่อการทางานที่นาไปสู่เป้าประสงค์
ขององค์กร
E Equality of Work ความเสมอภาคในการทางาน หมายถึง ผู้ บริห ารให้ ความส าคัญ ในการ
ปฏิบัติการของข้าราชการทุกคน โดยให้ความเสมอภาคและความเป็นธรรม สร้างขวัญกาลังใจที่ดีให้กับผู้ปฏิบัติงาน
A Accountability ความรับผิดขอบต่อผลสาเร็จของงานและต่อสาธารณะ หมายถึง ข้าราชการ
มี ค วามรั บ ผิ ด ชอบต่ อ งานในหน้ าที่ ที่ ได้ รั บ มอบหมาย และงานที่ ต้ อ งมี ส่ ว นร่ ว มต่ า งๆ ปฏิ บั ติ ด้ ว ยความตั้ งใจ
อย่ างเต็ ม ความสามารถ บรรลุ ผ ลส าเร็ จ ตามเป้ าหมาย ตระหนั ก ในความรั บ ผิ ด ชอบ พร้ อ มที่ จะให้ ต รวจสอบ
สามารถอธิบายถึงพฤติกรรมการกระทาของตนเองหรือหน่วยงานได้ รวมถึงความรับผิดชอบในผลการปฏิบัติงาน
ให้บรรลุเป้าหมายได้
M Moral and Integrity การมีศีลธรรมและมีความซื่อสัตย์ หมายถึง ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่
ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต และถูกต้องเพื่อนาพาองค์กรให้เป็นที่น่าเชื่อถือ และก้าวไปข้างหน้าอย่างภาคภูมิ
W Willful มี ค วามมุ่ งมั่ น ตั้ งใจท างานอย่ างเต็ ม ศั ก ยภาพ หมายถึ ง ข้ า ราชการปฏิ บั ติ ห น้ า ที่
ด้วยความเต็มใจ เต็มความรู้ เต็มความสามารถ และเต็มเวลา เพื่อมุ่งสู่ความสาเร็จขององค์กร
I Improve ourselves การพั ฒ นาตนเองอย่ า งต่ อ เนื่ อ งสม่ าเสมอ หมายถึ ง ข้ า ราชการ
หมั่นแสวงหาความรู้เพื่อพัฒนาตนเองอยู่เสมอ พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง และพัฒนางานในหน้าที่ให้มีประสิทธิภาพ
๖๐

รายงานผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคารับรองการปฏิบตั ิราชการระดับสานักประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘
สานักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ

N Network and Communication การเป็ น เครือ ข่ ายที่ มี ป ฏิ สั ม พั น ธ์ที่ ดี ต่ อ กั น หมายถึ ง
ข้าราชการในองค์กรยิ้มแย้มต่อกันและกัน กล่าวคาทักทายซึ่งกันและกันเมื่อพบหน้ากันทุกครั้งมีน้าใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่
โดยไม่คานึงว่ามาจากที่ใด สานักใด ข้าราชการให้ความร่วมมือแก่คนในองค์กรที่มาติดต่อเป็นอย่างดี ข้าราชการ
น าข่าวสารใหม่ๆดีๆมาเผยแพร่ เล่ าสู่ กัน ฟั ง มีการจัดให้ มีการพบสั งสรรค์ระหว่างบุคลากรในองค์กรอย่างน้อย
เดือนละครั้ง ตลอดทั้งยิ้มแย้มแจ่มใสต่อผู้มาใช้บริการ
S Service Mind การมีจิตมุ่งบริการ หมายถึง ข้าราชการให้บริการแก่ทุกคนที่มาติดต่อด้วยความ
เต็ม ใจยิ้ มแย้มแจ่มใส มีใจในการให้ บ ริการด้วยกัลยาณมิต มีการประสานสั มพันธ์กันในองค์กรพร้อมใจบริการ
เพื่อความพึงพอใจผู้ใช้บริการ
การประเมิน พฤติ ก รรมการมี จิตมุ่ งบริการในปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ จะเป็ นการประเมิ น
พฤติกรรมในภาพรวมของสานักเพื่อมุ่งเน้นการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมทั่วทั้งองค์การ โดยจะประเมินความสาเร็จ
ของการนาค่านิยมองค์การ S: Service Mind การมีจิตมุ่งบริการ ไปผลักดันการดาเนินงานของสานัก
แบบประเมินพฤติกรรมการมีจิตมุ่งบริการให้ใช้ตามที่กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร สป. สร้างขึ้น
ระดับความสาเร็จของการนาค่านิยมองค์การ (TEAMWINS) ไปผลักดันการดาเนินงาน แบ่งเป็น
๒ ตัวชี้วัดย่อย ดังนี้
ตัวชี้วัดที่ ๙.๑ ระดับความสาเร็จของการพัฒนา/ปรับปรุงพฤติกรรมการมีจิตมุ่งบริการของบุคลากร
ภายในสานัก กรณีให้บริการกับบุคคลภายในสานัก
ตัวชี้วัดที่ ๙.๒ ร้อยละของการมีจิตมุ่งบริการของบุคลากรภายในสานัก กรณี ให้บริการกับบุคคล
ภายนอกสานัก
ข้อมูลผลการดาเนินงาน :
- ตัวชี้วัดที่ ๙.๑ สานักงานรัฐมนตรี ได้ดาเนินการได้ ร้อยละ ๘๗.๒๐ อยู่ในระดับคะแนนที่ ๔
- ตัวชี้วัดที่ ๙.๒ กพร. สป.ศธ. ดาเนินการ
เกณฑ์ การให้ คะแนน :
ระดับคะแนน ๑ ระดับคะแนน ๒ ระดับคะแนน ๓ ระดับคะแนน ๔ ระดับคะแนน ๕
๑ คะแนน
๒ คะแนน
๓ คะแนน
๔ คะแนน
๕ คะแนน
โดยที่ :
ตัวชี้วัดที่ ๙.๑ ระดับความสาเร็จของการพัฒนา/ปรับปรุงพฤติกรรมการมีจิตมุ่งบริการของบุคลากร
ภายในสานักกรณีให้บริการกับบุคคลภายในสานัก
ระดับคะแนน
เกณฑ์การให้คะแนน
๑
มีแผนการดาเนินงาน/แนวทางการพัฒนาปรับปรุงพฤติกรรมการมีจิตมุ่งบริการของ
บุคลากรในสานัก
๒
ดาเนินการตามแผน/แนวทางการพัฒนาปรับปรุงพฤติกรรมการให้บริการของบุคลากร
ในสานัก
๓
มีเอกสารหลักฐานการประเมินการมีจิตมุ่งบริการในภาพรวมของสานักจากบุคคลากร
ภายในสานัก
๔
สรุปผลการดาเนินงานเสนอผู้บริหารสานักและมีผลคะแนนประเมินหลังการพัฒนา
ปรับปรุงพฤติกรรมการมีจิตมุ่งบริการ เฉลี่ยของสานัก ร้อยละ ๘๕
๖๑

รายงานผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคารับรองการปฏิบตั ิราชการระดับสานักประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘
สานักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ

๕

สรุปผลการดาเนินงานเสนอผู้บริหารสานักและมีผลคะแนนประเมินหลังการพัฒนา
ปรับปรุงพฤติกรรมการมีจิตมุ่งบริการ เฉลี่ยของสานัก ร้อยละ ๙๐

ตัวชี้วัดที่ ๙.๒ร้อยละของการมีจิตมุ่งบริการของบุคลากรภายในสานักกรณีให้บริการกับบุคคลภายนอกสานัก
ระดับคะแนน
เกณฑ์การให้คะแนน
๑
มีผลคะแนนประเมินหลังการพัฒนาปรับปรุงพฤติกรรมการมีจิตมุ่งบริการ เฉลี่ยของสานัก
ร้อยละ ๗๐
๒
มีผลคะแนนประเมินหลังการพัฒนาปรับปรุงพฤติกรรมการมีจิตมุ่งบริการ เฉลี่ยของสานัก
ร้อยละ ๗๕
๓
มีผลคะแนนประเมินหลังการพัฒนาปรับปรุงพฤติกรรมการมีจิตมุ่งบริการ เฉลี่ยของสานัก
ร้อยละ ๘๐
๔
มีผลคะแนนประเมินหลังการพัฒนาปรับปรุงพฤติกรรมการมีจิตมุ่งบริการ เฉลี่ยของสานัก
ร้อยละ ๘๕
๕
มีผลคะแนนประเมินหลังการพัฒนาปรับปรุงพฤติกรรมการมีจิตมุ่งบริการ เฉลี่ยของสานัก
ร้อยละ ๙๐
การคานวณคะแนนจากผลการดาเนินงาน :
ตัวชี้วัด
น้าหนัก
ผลการ
ค่าคะแนน
ค่าคะแนนที่ได้
(ร้อยละ) ดาเนินงาน
ถ่วงน้าหนัก
ระดั บ ความส าเร็ จ ของการน าค่ า นิ ย ม
๕
...
องค์ ก าร (TEAM WINS) ไปผลั ก ดั น การ
ดาเนิ น งานของส านั ก (เฉพาะการมี จิ ตมุ่ ง
บริการ S : Service mind)
ตัวชี้วัดที่ ๙.๑ ระดับความสาเร็จของการ
๒
ร้อยละ
๔
๐.๐๘๐๐
พั ฒ นา/ปรั บ ปรุ ง พฤติ ก รรมการมี จิ ต มุ่ ง
๘๗.๒๐
บริ ก ารของบุ ค ลากรภายในส านั ก กรณี
ให้บริการกับบุคคลภายในสานัก
ตั ว ชี้ วั ด ที่ ๙.๒ ร้ อ ยละของการมี จิ ต มุ่ ง
๓
N/A
๑.๐๐๐๐
๐.๐๓๐๐
บริ ก ารของบุ ค ลากรภายในส านั ก กรณี
ให้บริการกับบุคคลภายนอกสานัก
คาชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ดาเนินการ :
ตัวชี้วัดที่ ๙.๑ ระดับความสาเร็จของการพัฒนา/ปรับปรุงพฤติกรรมการมีจิตมุ่งบริการของบุคลากร
ภายในสานัก กรณีให้บริการกับบุคคลภายในสานัก ได้ดาเนินการ ดังนี้
๑. สานักงานรัฐมนตรี ได้มีคาสั่งสานักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ ที่ ๔๑/๒๕๕๘ ลงวันที่
๗ ธั น วาคม ๒๕๕๘ ได้ แ ต่ งตั้ ง คณะท างานด าเนิ น งานตามค ารั บ รองการปฏิ บั ติ ร าชการส านั ก งานรั ฐ มนตรี
กระทรวงศึกษาธิการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ (ตัวชี้วัดที่ ๙)
๒. คณะทางานตัวชี้วัดที่ ๙ ได้ประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๗ เมษายน ๒๕๕๘ และที่ประชุม
มีมติเห็ น ชอบแผนการดาเนิ นงาน/แนวทางการพัฒนา/ปรับปรุงพฤติกรรมการมีจิตมุ่งบริการของบุคลากรในส านั ก
๖๒

รายงานผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคารับรองการปฏิบตั ิราชการระดับสานักประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘
สานักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ

จานวน ๑๒ ข้อ และปฏิทินการดาเนินงานตั้งแต่เดือน ธันวาคม ๒๕๕๗ – กันยายน ๒๕๕๘
๓. คณะท างานตั ว ชี้ วั ด ที่ ๙ ได้ ป ระชุ ม ครั้ ง ที่ ๒/๒๕๕๘ เมื่ อ วั น ที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๕๘
และที่ประชุมมีมติเห็นชอบรายงานครั้งที่ ๑/๒๕๕๘ และเห็นชอบการมอบหมายบุคคลดาเนินการ
๔. สานักงานรัฐมนตรี ได้จัดประชุมนิเทศ สัมมนา พัฒนาการให้บริการในวันอังคารที่ ๙ มิถุนายน
๒๕๕๘
๕. คณะทางานตัวชี้วัดที่ ๙ ได้จัดทาเอกสาร “สูตรสาเร็จของการบริการ” เสร็จแล้ว และแจกจ่าย
บุคลากรสานักงานรัฐมนตรี จานวน ๔๘ คน เมื่อวันที่ ๑๙ - ๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๘
๖. คณะท างานตั ว ชี้ วั ด ที่ ๙ ได้ ส่ งแบบสอบถามให้ กั บ บุ ค ลากรส านั ก งานรัฐ มนตรี เมื่ อ วั น ที่
๒๕ สิงหาคม ๒๕๕๘ จานวน ๔๖ คน ลดลง ๒ คนเนื่องจากมีการลาออก โอนย้าย ได้รับคืนครบตามจานวน
๗. คณะทางานตัวชี้วัดที่ ๙ ได้ประมวลผลข้อมูล และสรุปประเมินภาพรวมพฤติกรรมที่สะท้อน
ของบุ ค ลากร สร. ศธ. ในการให้ บ ริ ก ารเสร็ จ แล้ ว และน าเสนอผู้ บั ง คั บ บั ญ ชา หั ว หน้ า ส านั ก งานรั ฐ มนตรี
ทราบแล้ว เมื่อวันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๕๘
ตัวชี้วัดที่ ๙.๒ ร้อยละของการมีจิตมุ่งบริการของบุคลากรภายในสานัก กรณี ให้บริการกับบุคคล
ภายนอกสานัก ได้ดาเนินการ ดังนี้
สานักงานรัฐมนตรี ได้จัดส่งรายชื่อผู้รับบริการภายนอกของสานัก จานวน ๖๐ รายชื่อ ตามแบบ
เก็บข้อมูลผู้รับบริการ ไปยัง กพร. สป แล้ว เมื่อวันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๕๘
ปัจจัยสนับสนุนต่อการดาเนินงาน :
อุปสรรคต่อการดาเนินงาน :
ข้อเสนอแนะสาหรับการดาเนินงานในปีต่อไป :
หลักฐานอ้างอิง :
๑. สาเนาคาสั่ง สร. แต่งตั้งคณะทางานตัวชี้วัดที่ ๙
๒. รายงานการประชุมคณะทางานตัวชี้วัดที่ ๙
๓. บันทึกให้ความเห็นชอบของผู้บังคับบัญชาในการจัดกิจกรรม
๔. บันทึกเวียนแจ้งบุคลากรสานักงานรัฐมนตรีเข้าร่วมประชุม
๕. บันทึก หน.สร. ให้ความเห็นชอบแจกเอกสาร “สูตรสาเร็จของการบริการ”
๖. สรุปผลในภาพรวมสานักงานรัฐมนตรีมีระดับของการมีจิตมุ่งบริการ
๗. บันทึกหัวหน้าสานักงานรัฐมนตรีรับทราบสรุปผลการประเมินพฤติกรรมการมีจิตมุ่งบริการ

๖๓

รายงานผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคารับรองการปฏิบตั ิราชการระดับสานัก ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘
สานักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ

ตารางสรุปผลการปฏิบัติราชการตามคารับรองการปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘
หน่วยงาน สานักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ
 รอบ ๙ เดือน
 รอบ ๑๒ เดือน
ตัวชี้วัดผล
การปฏิบัติราชการ

เกณฑ์การให้คะแนน
หน่วยวัด

น้าหนัก
(ร้อยละ)

๑

๒

๓

๔

ผลการดาเนินงาน
๕

ผลการ
ดาเนินงาน

ค่าคะแนน
ที่ได้

คะแนน
ถ่วง
น้าหนัก

การประเมินประสิทธิผลตามแผนปฏิบัติราชการของสานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการและหน่วยงาน (ร้อยละ ๓๕)

๑

๒

๓

๔

๕

๔

๔.๐๐๐๐

๐.๔๐๐๐

ระดับ
ความสาเร็จ

(๑๐)

๑

๒

๓

๔

๕

๔

๔.๐๐๐๐

๐.๔๐๐๐

ระดับ
ความสาเร็จ

(๑๐)

๑

๒

๓

๔

๕

๕

๕.๐๐๐๐

๐.๕๐๐๐

ร้อยละ

(๕)

ร้อยละ
๘๗.๐๒

๕.๐๐๐๐

๐.๒๕๐๐

ร้อยละ
๙๘.๓๐

๕.๐๐๐๐

๐.๒๕๐๐

N/A

๑.๐๐๐๐

๐.๐๓๐๐

ร้อยละ ๘๕

(๑๐)

ร้อยละ ๘๐

ระดับ
ความสาเร็จ

ร้อยละ ๗๕

๓๕

ร้อยละ ๗๐

ระดับ
ความสาเร็จ

ร้อยละ ๖๕

ตัวชี้วัดที่ ๑. ความสาเร็จในการบรรลุ
เป้าหมายตามนโยบายสาคัญ/บทบาท
ภารกิ จ/แผนปฏิ บั ติ ราชการ/ตั วชี้ วั ด
ตามค ารับรองการปฏิ บั ติราชการของ
ส านั ก งานปลั ด กระทรวงและแผน
ปฏิบัติราชการของสานัก
ตั วชี้ วั ด ที่ ๑.๑ ระดั บ ความส าเร็ จ
ในการจัดประชุมผู้บริหารองค์กรหลัก
ตั วชี้ วั ด ที่ ๑.๒ ระดั บ ความส าเร็ จ
ในการเผยแพร่ ข่ า วนโยบายภารกิ จ
รัฐมนตรีทางเว็บไซต์สานักงานรัฐมนตรี
และกระทรวงศึกษาธิการ
ตั วชี้ วั ด ที่ ๑.๓ ระดั บ ความส าเร็ จ
ในการประสานงานเพื่ อ ให้ รั ฐ มนตรี
เสน อ /ชี้ แ จ งร่ า งพ ระราชบั ญ ญั ติ
ในขั้นตอนนิติบัญญัติ
ตัวชี้วัดที่ ๑.๔ ร้อยละเฉลี่ยความ
พึ ง พอใจของคณ ะท างานรั ฐ มนตรี
ที่มีต่อการดาเนินการของส่วนล่วงหน้า
ในภารกิจของรัฐมนตรี (รายไตรมาส ๒ - ๔)

๓

ระดับ
ความสาเร็จ

๑๒

ร้อยละ ๙๖

ระดับ
ความสาเร็จ

ร้อยละ ๙๔

๕

ร้อยละ ๙๒

๒.๒ ระดั บ ความส าเร็ จ ของการ
ด าเนิ น งานตามมาตรการประหยั ด
พลังงานของส่วนราชการ
๒.๓ ระดั บ ความส าเร็ จ ของการ
พั ฒ นาสมรรถนะองค์ ก าร (ทุ น มนุ ษ ย์
ทุนสารสนเทศ ทุนองค์การ)

ร้อยละ

ร้อยละ ๙๐

ผลสัมฤทธิ์การสนับสนุนการดาเนินงาน
มิ ติ ภ ายในตามค ารั บ รองการปฏิ บั ติ
ราชการของส านั กงานปลั ดกระทรวง
ศึกษาธิการ
๒.๑ ร้อ ยละความส าเร็จ ของการ
เบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวม

ร้อยละ ๘๘

การประเมินประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการ (ร้อยละ ๒๐)
ตัวชี้ วัดที่ ๒ ร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้าหนั ก
๒๐

๑

๒

๓

๔

๕

๓

รายงานผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคารับรองการปฏิบตั ิราชการระดับสานัก ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘
สานักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ
ตัวชี้วัดผล
การปฏิบัติราชการ

เกณฑ์การให้คะแนน

ผลการดาเนินงาน

หน่วยวัด

น้าหนัก
(ร้อยละ)

๑

๒

๓

๔

๕

ผลการ
ดาเนินงาน

ค่าคะแนน
ที่ได้

๒ .๓ .๑ ระดั บ ความ ส าเร็ จ
ของการจัด ท ารายงานลั ก ษณะสาคั ญ
ขององค์การ
๒ .๓ .๒ ระดั บ ความ ส าเร็ จ
ของการพัฒนาองค์การ
การพัฒนาองค์การ (ร้อยละ ๔๕)
ตัวชี้วัดที่ ๓ ระดับความสาเร็จในการ
สนับสนุนการนาองค์กรของสานักงาน
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
๓.๑. ระดั บ ความส าเร็ จ ในการ
สนับสนุนการกาหนดทิศทางขององค์การ
๓.๔ ระดั บ ความส าเร็ จ ในการ
ด าเนิ น การจั ด การผลกระทบทางลบ
ที่เกิดขึ้นต่อสังคม
๓.๕ ระดั บ ความส าเร็ จ ในการ
สนับสนุนและเสริมสร้างความเข้มแข็ง
ให้แก่ชุมชนที่สาคัญต่อส่วนราชการ
๓.๖. การทบทวน/ปรับปรุงลักษณะ
สาคัญขององค์การ
ตัวชี้วัดที่ ๔ ระดับความสาเร็จในการ
สนับสนุนการวางแผนเชิงยุทธศาสตร์
ของสานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
ตัวชี้วัดที่ ๕ ระดับความสาเร็จในการ
จัด การความสั ม พั น ธ์กั บ ผู้ รับ บริการ
และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ตัวชี้วัดที่ ๖ ระดับความสาเร็จในการ
พั ฒ นาปรั บ ปรุง สารสนเทศและการ
จัดการความรู้
๖.๑ ระดั บ ความส าเร็ จ ในการ
พัฒนาปรับปรุงสารสนเทศ
๖.๒ ระดั บ ความส าเร็ จ ในการ
จัดการความรู้
๖.๒.๑ ระดั บ ความส าเร็ จ ใน
การจัดการความรู้ ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๕๘
๖.๒.๒ ร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้าหนัก
ความส าเร็ จ จากผลสั ม ฤทธิ์ ข องการ
ดาเนินการตามแผนการจัดการความรู้
(แผนของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗)

ระดับ
ความสาเร็จ

(๕)

๑

-

๓

-

๕

N/A

๑.๐๐๐๐

คะแนน
ถ่วง
น้าหนัก
๐.๐๕๐๐

ระดับ
ความสาเร็จ

(๗)

๑

๒

๓

๔

๕

N/A

๑.๐๐๐๐

๐.๐๗๐๐

ตัวชี้ วัดที่ ๗ ระดั บความสาเร็จใน
การพัฒนาบุคลากร

๔
๔

๕

๕

๕.๐๐๐๐

๐.๐๕๐๐

ระดับ
ความสาเร็จ

(๑)

๑

๒

๓

๔

๕

๓

๓.๐๐๐๐

๐.๐๓๐๐

ระดับ
ความสาเร็จ

(๑)

๑

๒

๓

๔

๕

๔

๔.๐๐๐๐

๐.๐๔๐๐

ระดับ
ความสาเร็จ

(๑)

๑

๒

๓

๔

๕

๕

๕.๐๐๐๐

๐.๐๕๐๐

ระดับ
ความสาเร็จ

๔

๑

๒

๓

๔

๕

๕

๕.๐๐๐๐

๐.๒๐๐๐

ระดับ
ความสาเร็จ

๔

๑

๒

๓

๔

๕

๕

๕.๐๐๐๐

๐.๒๐๐๐

ระดับ
ความสาเร็จ

๘

ระดับ
ความสาเร็จ

๔

๑

๒

๓

๔

๕

๓

๓.๐๐๐๐

๐.๑๒๐๐

ระดับ
ความสาเร็จ

๔

ระดับ
ความสาเร็จ

(๒)

๑

๒

๓

๔

๕

๕

๕.๐๐๐๐

๐.๑๐๐๐

ร้อยละ

(๒)

ร้อยละ
๑๐๐

๕.๐๐๐๐

๐.๑๐๐๐

ระดับ
ความสาเร็จ

๕

๕

๕.๐๐๐๐

๐.๒๕๐๐

ร้อยละ ๑๐๐

๓

ร้อยละ ๙๕

๒

ร้อยละ ๙๐

๑

ร้อยละ ๘๕

(๑)

ร้อยละ ๘๐

ระดับ
ความสาเร็จ

๑

๒

๓

๔

๕

๔

รายงานผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคารับรองการปฏิบตั ิราชการระดับสานัก ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘
สานักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ
เกณฑ์การให้คะแนน

ตัวชี้วัดผล
การปฏิบัติราชการ

หน่วยวัด

น้าหนัก
(ร้อยละ)

ตัวชี้วัดที่ ๘ ระดับความสาเร็จในการ
พัฒนาการจัดการกระบวนการ

ระดับ
ความสาเร็จ

๑๕

๘.๑ ระดั บ ความส าเร็ จ ในการ
จัดการกระบวนการหลัก
๘.๒ ระดั บ ความส าเร็ จ ในการ
จัดการกระบวนการสนับสนุน
๘.๓.ระดั บ ความส าเร็ จ ในการ
ดาเนินงานของกระบวนการหลัก
ตั ว ชี้ วั ด ที่ ๙ ระดั บ ความส าเร็ จ ของ
การนาค่านิยมองค์การ (TEAM WINS)
ไปผลักดันการดาเนินงานของสานักงาน
๙.๑ ระดั บ ความส าเร็ จ ของการ
พัฒนา/ปรับปรุงพฤติกรรมการมีจิตมุ่ง
บริการของบุคลากรภายในสานัก กรณี
ให้บริการกับบุคคลภายนอกสานัก
๙.๒ ร้อยละของการมีจิตมุ่งบริการ
ข อ งบุ คล าก รภ าย ใน ส านั ก ก รณี
ให้บริการกับบุคลากรภายนอกสานัก

ระดับ
ความสาเร็จ

ผลการดาเนินงาน
ผลการ
ดาเนินงาน

ค่าคะแนน
ที่ได้

คะแนน
ถ่วง
น้าหนัก

(๗)

๑

๒

๓

๔

๕

๕

๕.๐๐๐๐

๐.๓๕๐๐

ระดับ
ความสาเร็จ

(๓)

๑

๒

๓

๔

๕

๕

๕.๐๐๐๐

๐.๑๕๐๐

ระดับ
ความสาเร็จ

(๕)

๑

๒

๓

๔

๕

๕

๕.๐๐๐๐

๐.๒๕๐๐

ระดับ
ความสาเร็จ

๕

ระดับ

๒

๑

๒

๓

๔

๕

ร้อยละ
๘๗.๒

๔.๐๐๐๐

๐.๐๘๐๐

ร้อยละ

๓

N/A

๑.๐๐๐๐

๐.๐๓๐๐

รวม

๓.๙๕๐๐

๑๐๐

รายงาน ณ วันที่ ๒๐ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๘
ผู้รายงาน นางสาวบุษยากร กิตติวานิช
ตาแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการ

ร้อยละ ๙๐

๕

ร้อยละ ๘๕

๔

ร้อยละ ๘๐

๓

ร้อยละ ๗๕

๒

ร้อยละ ๗๐

๑

หน่วยงาน สานักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ
โทรศัพท์ ๐ ๒๖๒๘ ๖๐๒๐

๕

