
 

  

 

 

 
 
 
 

 

รายงานผลการปฏิบัติราชการ 

ตามค ารับรองการปฏบิัติราชการ 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕8 

รอบ ๑๒ เดือน 

 

ส านักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ 

 
 

 
 
 
  



 

  

 

  ค ำน ำ 
  

ส ำนักงำนรัฐมนตรี กระทรวงศึกษำธิกำร ได้จัดท ำคู่มือกำรประเมินผลกำรปฏิบัติรำชกำร 
ตำมค ำรับรองกำรปฏิบัติรำชกำร ส ำนักงำนรัฐมนตรี กระทรวงศึกษำธิกำร ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๕๘ 
โดยมีเนื้อหำสำระประกอบด้วย กรอบกำรประเมินผลกำรปฏิบัติรำชกำรฯ และรำยละเอียดตัวชี้วัดเพ่ือประกอบ
ค ำรับรองกำรปฏิบัติรำชกำร ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๕๘  

ส ำนักงำนรัฐมนตรี กระทรวงศึกษำธิกำร จะใช้คู่มือฉบับนี้เป็นแนวทำงในกำรด ำเนินกำร 
ตำมค ำรับรองกำรปฏิบัติรำชกำรในปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๕๘ โดยมุ่งหวังให้กำรด ำเนินงำนในปีงบประมำณ 
พ.ศ. ๒๕๕๘ บรรลุผลส ำเร็จตำมเป้ำหมำยที่ได้ก ำหนดไว้   

 
 

   ส ำนักงำนรัฐมนตรี กระทรวงศึกษำธิกำร 
มีนำคม ๒๕๕๘ 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 



 

  

 

 
 
  

 
 

หน้ำ 
กรอบกำรประเมินผลกำรปฏิบัติรำชกำรตำมค ำรับรองกำรปฏิบัติรำชกำร ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๕๘   ๑ 
ตำรำงสรุปผลกำรปฏิบัติรำชกำรตำมค ำรับรองกำรปฏิบัติรำชกำร ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๕๘        ๓ 

กำรประเมินประสิทธิผล   
๑. ควำมส ำเร็จในกำรบรรลุเป้ำหมำยตำมนโยบำยส ำคัญ/บทบำทภำรกิจ/แผนปฏิบัติรำชกำร/ตัวชี้วัด

ตำมค ำรับรองกำรปฏิบัติรำชกำรของส ำนักงำนปลัดกระทรวงและแผนปฏิบัติรำชกำรของส ำนัก 
 

 ๑.๑ ระดับความส าเร็จในการจัดประชุมผู้บริหารองค์กรหลัก ๖ 
 ๑.๒ ระดับความส าเร็จของการเผยแพร่ข่าวนโยบายภารกิจรัฐมนตรีทางเว็บไซต์ส านักงานรัฐมนตรี 

และกระทรวงศึกษาธิการ 
๙ 

 ๑.๓ ระดับความส าเร็จในการประสานงานเพื่อให้รัฐมนตรี เสนอ/ช้ีแจงร่างพระราชบัญญัติในขั้นตอน
นิติบัญญัติ 

๑๒ 

 ๑.๔ ร้อยละเฉลี่ยความพึงพอใจของคณะท างานรัฐมนตรีที่มีต่อการด าเนินงานส่วนล่วงหน้าในภารกิจ
ของรัฐมนตรี (รายไตรมาส ๒ – ๔) 

๑๕ 

กำรประเมินประสิทธิภำพ  
๒. ร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ ำหนักผลสัมฤทธิ์กำรสนับสนุนกำรด ำเนินงำนมิติภำยในตำมค ำรับรองกำรปฏิบัติ

รำชกำรของส ำนักงำนปลัดกระทรวงศึกษำธิกำร 
 

 ๒.๑ ร้อยละควำมส ำเร็จของกำรเบิกจ่ำยเงินงบประมำณรำยจ่ำยภำพรวม ๑๗ 
 ๒.๒ ระดับควำมส ำเร็จของกำรด ำเนินงำนตำมมำตรกำรประหยัดพลังงำนของส่วนรำชกำร ๑๙ 
 ๒.๓ กำรพัฒนำสมรรถนะองค์กำร ๒๑ 
  ๒.๓.๑ ระดับควำมส ำเร็จของกำรจัดท ำรำยงำนลักษณะส ำคัญขององค์กำร ๒๑ 
  ๒.๓.๒ ระดับควำมส ำเร็จของกำรพัฒนำองค์กำร ๒๔ 
กำรพัฒนำองค์กำร  
๓. ระดับควำมส ำเร็จในกำรสนับสนุนกำรน ำองค์กรของส ำนักงำนปลัดกระทรวงศึกษำธิกำร ๒๙ 
๔. ระดับควำมส ำเร็จในกำรสนับสนุนกำรวำงแผนเชิงยุทธศำสตร์ของส ำนักงำนปลัดกระทรวงศึกษำธิกำร ๓๖ 
๕. ระดับควำมส ำเร็จในกำรจัดกำรควำมสัมพันธ์กับผู้รับบริกำรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย     ๓๙ 
๖. ระดับควำมส ำเร็จในกำรพัฒนำปรับปรุงสำรสนเทศและกำรจัดกำรควำมรู้           ๔๓ 
๗. ระดับควำมส ำเร็จในกำรพัฒนำบุคลำกร ๕๑ 
๘. ระดับควำมส ำเร็จในกำรพัฒนำกำรจัดกำรกระบวนกำร ๕๕ 
๙. ระดับควำมส ำเร็จของกำรน ำค่ำนิยมองค์กำร (TEAM WINS) ไปผลักดันกำรด ำเนินงำนของส ำนัก 

(เฉพำะกำรมีจิตมุ่งบริกำร S : Service mind) 
๖๐ 

 

สำรบัญ 



๑ 

 

กรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ  

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ระดับส านัก 

ส านักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ 
 

ประเด็นการประเมินผล 
การปฏิบัติราชการ 

ตัวชี้วัด 
น้ าหนัก 
(ร้อยละ) 

การประเมินประสิทธิผล   
 ตัวชี้วัดที่ ๑ ความส าเร็จในการบรรลุเป้าหมายตามนโยบายส าคัญ/

บทบาทภารกิจ/แผนปฏิบัติราชการ/ตัวชี้วัดตามค ารับรองการปฏิบัติ
ราชการของส านักงานปลัดกระทรวงและแผนปฏิบัติราชการของ
ส านัก 

๓๕ 
 
 
 

 ๑.๑ ระดับความส าเร็จในการจัดประชุมผู้บริหารองค์กรหลัก (๑๐) 
 ๑.๒ ระดับความส าเร็จของการเผยแพร่ข่าวนโยบายภารกิจ

รัฐมนตรีทางเว็บไซต์ส านักงานรัฐมนตรีและกระทรวงศึกษาธิการ 
(๑๐) 

 ๑.๓ ระดับความส าเร็จในการประสานงานเพื่อให้รัฐมนตรีเสนอ/
ชี้แจงร่างพระราชบัญญัติในขั้นตอนนิติบัญญัติ 

(๑๐) 

 ๑.๔ ร้อยละเฉลี่ยความพึงพอใจของคณะท างานรัฐมนตรีท่ีมีต่อ
การด าเนินงานส่วนล่วงหน้าในภารกิจของรัฐมนตรี (รายไตรมาส ๒ – ๔) 

(๕) 
 

การประเมินประสิทธิภาพ   
 ตัวชี้วัดที่ ๒ ร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ าหนักผลสัมฤทธิ์การสนับสนุนการ

ด าเนินงานมิติภายในตามค ารับรองการปฏิบัติราชการของส านักงาน
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 

๒.๑ ร้อยละความส าเร็จของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย
ภาพรวม 

๒.๒ ระดับความส าเร็จของการด าเนินงานตามมาตรการประหยัด
พลังงานของส่วนราชการ 

๒.๓ การพัฒนาสมรรถนะองค์การ  
๒.๓.๑ ระดับความส าเร็จของการจัดท ารายงานลักษณะส าคัญ

ขององค์การ 

๒.๓.๒ ระดับความส าเร็จของการพัฒนาองค์การ 

๒๐ 
 
 

๕ 
 

๓ 
 

๑๒ 
(๕) 
 

(๗) 
การพัฒนาองค์การ  ๔๕ 
 ตัวชี้วัดที่ ๓ ระดับความส าเร็จในการสนับสนุนการน าองค์กรของ

ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  
    ๓.๑ ระดับความส าเร็จในการสนับสนุนการก าหนดทิศทางของ
องค์การ 
    ๓.๔ ระดับความส าเร็จในการด าเนินการจัดการผลกระทบทางลบ 

ที่เกิดขึ้นต่อสังคม 

    ๓.๕ ระดับความส าเร็จในการสนับสนุนและเสริมสร้างความเข้มแข็ง
ให้แก่ชุมชนที่ส าคัญต่อส่วนราชการ 
    ๓.๖ การทบทวน/ปรับปรุงลักษณะส าคัญขององค์การ 

๔ 
 

(๑) 
 

(๑) 
 

(๑) 
 

(๑) 



๒ 

 

ประเด็นการประเมินผล 
การปฏิบัติราชการ 

ตัวชี้วัด 
น้ าหนัก 
(ร้อยละ) 

ตัวชี้วัดที่ ๔ ระดับความส าเร็จในการสนับสนุนการวางแผน 
เชิงยุทธศาสตร์ของส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 

๔ 

ตัวชี้วัดที่ ๕ ระดับความส าเร็จในการจัดการความสัมพันธ์กับ 
ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย     

๔ 

ตัวชี้วัดที่ ๖ ระดับความส าเร็จในการพัฒนาปรับปรุงสารสนเทศและ
การจัดการความรู้           
    ๖.๑ ระดับความส าเร็จในการพัฒนาปรับปรุงสารสนเทศ 
    ๖.๒ ระดับความส าเร็จในการจัดการความรู้      

๖.๒.๑ ระดับความส าเร็จในการจัดการความรู้ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ 

๖.๒.๒ ร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ าหนักความส าเร็จจากผลสัมฤทธิ์ 
ของการด าเนินการตามแผนการจัดการความรู้ของปีงบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๕๗ 

๘ 
 

(๔) 
(๔) 
(๒) 
 

(๒) 
 

ตัวชี้วัดที่ ๗ ระดับความส าเร็จในการพัฒนาบุคลากร ๕ 

ตัวชี้วัดที่ ๘ ระดับความส าเร็จในการพัฒนาการจัดการกระบวนการ 
๘.๑ ระดับความส าเร็จในการจัดการกระบวนการหลัก 
๘.๒ ระดับความส าเร็จในการจัดการกระบวนการสนับสนุน 
๘.๓ ระดับความส าเร็จในการด าเนินงานของกระบวนการหลัก 

๑๕ 
(๗) 
(๓) 
(๕) 

ตัวชี้วัดที่ ๙ ระดับความส าเร็จของการน าวัฒนธรรมองค์การไปผลักดัน
การด าเนินงานของส านัก 

๕ 

รวม ๑๐๐ 
 



รายงานผลการประเมินผลการปฏบิัติราชการตามค ารับรองการปฏิบตัิราชการระดับส านัก ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘  
ส านักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ 

 

๖ 

 

 รายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด)            รอบ  ๙ เดือน 
                                                                                                       รอบ ๑๒ เดือน 
ชื่อตัวชี้วัด  :  ตัวชี้วัดที่ ๑.๑ ระดับความส าเรจในนการใัดการประชมมผ้บบริาารองคกกราลัก 
ผ้บก ากับด้แลตัวช้ีวัด  :  
       ๑. นางรักขณา  ตัณฑวุฑโฒ 
       ๒. นางสาวนงศิลินี  โมสิกะ 
 
 

ผ้บใัดเกจบขบอม้ล  :  
        ๑. นายก าพล  พลาอุไรกุล 
        ๒. นางอาศิรา  สุสันห กนก 
       ๓. นางสาวอิสรีย์  ฤทธิน์ิ่ม 
       ๔. นางสาววันจันทร์  จงโวหาร 
                  
 

โทรศัพทก  :  ๐ ๒๖๒๘ ๖๓๓๕     โทรศัพทก  :  ๐ ๒๒๘๐ ๐๓๐๙  
ค าอธิบาย  :  

กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการส านักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.  ๒๕๔๖ 
ก าหนดให้ส านักงานรัฐมนตรี มีภารกิจเกี่ยวกับราชการทางการเมืองเพ่ือสนับสนุนภารกิจของรัฐมนตรี  
ประสานนโยบายระหว่างกระทรวง สนับสนุนการท างานของรัฐมนตรีในการด าเนินงานทางการเมือง 
ระหว่างรัฐมนตรี คณะรัฐมนตรี ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้อง 

พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ .ศ. ๒๕๔๖ มาตรา ๑๐  
การแบ่งส่วนราชการในส่วนกลางของกระทรวงศึกษาธิการ ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัตินี้  โดยให้มี  
หัวหน้าส่วนราชการขึ้นตรงต่อรัฐมนตรีว่ าการกระทรวงศึกษาธิการ ดังนี้  (๑ ) ส านักงานรัฐมนตรี  
(๒) ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (๓) ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (๔) ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้น พ้ืนฐาน (๕ ) ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (๖ ) ส านักงานคณะกรรมการ 
การอาชีวศึกษา ส่วนราชการตาม (๒) (๓) (๔) (๕) และ (๖) มีฐานะเป็นนิติบุคคลและเป็นกรม ตามกฎหมาย 
ว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน และมาตรา ๑๒ กระทรวงศึกษาธิการมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 
เป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการและก าหนดนโยบาย เป้าหมาย และผลสัมฤทธิ์ของงานในกระทรวงศึกษาธิการ  
ให้สอดคล้องกับนโยบายที่คณะรัฐมนตรีแถลงไว้ต่อรัฐสภา หรือที่คณะรัฐมนตรีก าหนดหรืออนุมัติ 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ก าหนดให้มีการประชุมองค์กรหลัก โดยผู้เข้าร่วมประชุม 
ประกอบด้วย ผู้บริหารฝ่ายการเมือง ผู้บริหาร ๕ องค์กรหลัก และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง เพ่ือร่วมประชุม
ปรึกษาหารือข้อราชการต่างๆ ซึ่งเป็นช่องทางทางหนึ่งในการสื่อสารการด าเนินการด้านนโยบาย การขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร์ การรายงานผลการด าเนินงาน การรับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ  

ส านักงานรัฐมนตรี ได้รับมอบหมายในการจัดประชุมองค์กรหลัก ตามปกติสัปดาห์ละ ๑ ครั้ง  
จึงต้องเตรียมการรองรับการประชุม เช่น การแจ้งก าหนดนัดหมายการประชุม ประสานงานด้านเอกสารรายชื่อ
ผู้เข้าร่วมประชุม การอ านวยความสะดวกในการประชุม การน าเสนอข้อมูลของแต่ละหน่วยงานตามวาระ 
การประชุมขึ้นจอโปรเจคเตอร์เพ่ืออ านวยความสะดวกแก่ผู้เข้าร่วมประชุม การขออนุมัติจัดประชุม การยืมเงิน
ทดรองจ่าย จัดท าหลักฐานเบิกจ่าย การจัดรายการอาหารและเครื่องดื่ม ท าหน้าที่เป็นฝ่ายเลขานุการที่ประชุม 
การจดบันทึก สรุปผลการประชุม การเวียนแจ้งมติให้ผู้เกี่ยวข้องทราบและด าเนินการตามที่ได้รับมอบหมาย 
ประสานผู้เกี่ยวข้องในการจัดประชุมคราวต่อไป 
 
 



รายงานผลการประเมินผลการปฏบิัติราชการตามค ารับรองการปฏิบตัิราชการระดับส านัก ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘  
ส านักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ 

 

๗ 

 

ผู้บริหารฝ่ายการเมือง หมายถึง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ รัฐมนตรีช่วยว่าการ
กระทรวงศึกษาธิการ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจ ากระทรวงศึกษาธิการ ที่ปรึกษารัฐมนตรี เลขานุการรัฐมนตรี 
ผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรี 

ผู้บริหารองค์กรหลัก หมายถึง  ปลัดกระทรวง/เลขาธิการ ต าแหน่งเทียบเท่าปลัดกระทรวง 
เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง หมายถึง ผู้เข้าร่วมประชุมผู้บริหารองค์กรหลัก ซึ่งมิใช่เจ้าหน้าที่ส านักงาน

รัฐมนตรีผู้ท าหน้าที่ฝ่ายจัดการประชุม 
ความส าเร็จในการด าเนินการ คิดเป็นระดับความส าเรจในนการใัดการประชมมผ้บบริาารองคกกราลัก  

ขบอม้ลผลการด าเนินงาน  : 
ระดับคะแนน การด าเนินงานนนแต่ละขั้นตอน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ 

๑ จัดท ากรอบแนวทางการจัดประชุมผู้บริหารองค์กรหลัก 
๒ มีหนังสือเชิญประชุมพร้อมสรุปผลการประชุมครั้งที่ผ่านมา แจ้งล่วงหน้าก่อนการ

ประชุมครั้งต่อไป 
๓ ประสานองค์กรหลักเพ่ือให้ได้รายชื่อผู้ เข้าร่วมประชุมและเอกสารข้อมูลที่จะ

น าเสนอในที่ประชุม และด าเนินการจัดประชุม 
๔ สรุปผลการประชุมเสนอรัฐมนตรี ภายใน ๒ วันท าการ ได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๐ 

จากจ านวนครั้งที่ประชุม 
๕ สรุปผลการประชุมเสนอรัฐมนตรี ภายใน ๑ วันท าการ  ได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๐ 

จากจ านวนครั้งที่ประชุม  
เกณฑกการนาบคะแนน  :  

ระดับ ๑ ระดับ ๒ ระดับ ๓ ระดับ ๔ ระดับ ๕ 
๑ ๒ ๓ ๔ ๕  

การค านวณคะแนนใากผลการด าเนินงาน  : 
ตัวช้ีวัด/ขบอม้ลพื้นฐาน 

ประกอบตัวชี้วัด 
น้ าานัก 
(รบอยละ) 

ผลการ 
ด าเนินงาน 

ค่าคะแนนที่ไดบ 
ค่าคะแนน 
ถ่วงน้ าานัก 

ระดับความส าเร็จในการจัดการประชุม
ผู้บริหารองค์กรหลัก 

๑๐ ร้อยละ 
๘๘ 

๔.๐๐๐๐ ๐.๔๐๐๐ 

 
ค าชี้แใงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ไดบด าเนินการ 

๑. จัดท ากรอบแนวทางการจัดประชุมผู้บริหารองค์กรหลัก 
๒. จัดการประชุมผู้บริหารองค์กรหลัก ได้มีการด าเนินการตามกรอบแนวทาง เช่น มีหนังสือเชิญ

ประชุม สรุปผลการประชุมครั้งที่ผ่านมาแจ้งล่วงหน้าก่อนการประชุมครั้งต่อไป ประสานองค์กรหลักเพ่ือให้ได้
รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม และเอกสารข้อมูลที่จะน าเสนอในที่ประชุม ด าเนินการจัดประชุม  

๓. จัดท ารายงานการประชุม เสนอรัฐมนตรีทุกครั้งที่มีการประชุม 
๔. สรุปผลการด าเนินงาน 

การประชุมผู้บริหารองค์กรหลัก ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๘
จ านวนการประชุม ๒๕ ครั้ง 
 



รายงานผลการประเมินผลการปฏบิัติราชการตามค ารับรองการปฏิบตัิราชการระดับส านัก ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘  
ส านักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ 

 

๘ 

 

๑) สรุปผลการประชุมได้ภายใน ๒ วันท าการ (หลังวันประชุม) จ านวน ๒๕ ครั้ง 
คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ 

๒) สรุปผลการประชุมได้ภายใน ๑ วันท าการ (หลังวันประชุม) จ านวน ๒๒ ครั้ง 
คิดเป็นร้อยละ ๘๘ 

ปัใใัยสนับสนมนต่อการด าเนินงาน  : 
๑. บุคลากรส านักงานรัฐมนตรีมีความรู้ความสามารถในการด าเนินการจัดประชุมผู้บริหารองค์กรหลัก 
๒. ผู้บริหารฝ่ายการเมืองให้ความส าคัญในการประชุมผู้บริหารองค์กรหลัก 
๓. ผู้บริหารองค์กรหลักและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องให้ความร่วมมือในการประชุมผู้บริหารองค์กรหลัก 
๔. ส านักงานรัฐมนตรี มีงบประมาณสนับสนุนในการจัดอาหาร และเครื่องดื่มในการจัดประชุม

ผู้บริหารองค์กรหลัก  
อมปสรรคต่อการด าเนินงาน  :  

๑. บางครั้งรัฐมนตรีขอให้นัดประชุมผู้บริหารองค์กรหลักโดยเร่งด่วน ท าให้มีเวลาเตรียมการประชุมน้อย 
๒. บางครั้งเจ้าหน้าที่บางหน่วยงานให้ข้อมูลล่าช้า ต้องติดตาม เร่งรัดอยู่ตลอด เพ่ือให้ได้ข้อมูลก่อน

การประชุม 
๓. รัฐมนตรีมีภารกิจอ่ืนเร่งด่วน และสั่งการให้เลื่อนประชุมอย่างกระชั้นชิด ส านักงานรัฐมนตรีจึงต้อง

เร่งแจ้งผู้บริหารองค์กรหลักทราบ 

ขบอเสนอแนะส าารับการด าเนินงานนนปีต่อไป  :      

                                       - 
าลักฐานอบางอิง  : 

๑. กรอบแนวทางการจัดประชุมผู้บริหารองค์กรหลัก 
๒. หนังสือเชิญประชุม เทียบจากวันที่ออกเลขท่ีหนังสือกับวันจัดการประชุม 
๓. แบบตอบรับพร้อมรายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม 
๔. บันทึกรายงานการประชุมเสนอรัฐมนตรี เทียบจากวันประชุมกับวันที่ออกบันทึกเสนอ 
๕. ตารางเปรียบเทียบวันประชุมเทียบกับวันที่ออกบันทึกเสนอ 

 



รายงานผลการประเมินผลการปฏบิัติราชการตามค ารับรองการปฏิบตัิราชการระดับส านัก ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘  
ส านักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ 

 

๙ 

 

              รายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด)       รอบ  ๙ เดือน 
                                                                                                                 รอบ ๑๒ เดือน 
ชื่อตัวชี้วัด  :  ตัวชี้วัดที่ ๑.๒ ระดับความส าเร็จของการเผยแพร่ข่าวนโยบายภารกิจรัฐมนตรีทางเว็บไซต์

ส านักงานรัฐมนตรีและกระทรวงศึกษาธิการ 
ผู้ก ากับดูแลตัวช้ีวัด  : 

๑. หัวหน้าส านักงานรัฐมนตรี 
๒. นางสาวนงศิลินี โมสิกะ 

ผู้จัดเก็บข้อมูล  : 
๑. นายบัลลังก์ โรหิตเสถียร 
๒. นางสาวนวรัตน์ รามสูต 

โทรศัพท์  :  ๐ ๒๖๒๘ ๖๓๓๕ โทรศัพท์  :  ๐ ๒๒๘๑ ๗๘๕๙ 
ค าอธิบาย  : 

ส านักงานรัฐมนตรีได้ด าเนินการผลิตและเผยแพร่ข่าวนโยบายภารกิจของรัฐมนตรีเผยแพร่  
ทางเว็บไซต์ข่าวส านักงานรัฐมนตรี (www.moe.go.th/websm) และเว็บไซต์ส านักงานรัฐมนตรี (www.moe-
news.net) รวมทั้งเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์กระทรวงศึกษาธิการ (www.moe.go.th)  

ร้อยละของข่าวนโยบายภารกิจของรัฐมนตรีที่ เผยแพร่ทางเว็บ ไซต์ส านั กงานรัฐมนตรี 
และกระทรวงศึกษาธิการ ภายใน ๒ วัน หมายถึง ภายใน ๒ วัน หลังจากการปฏิบัติภารกิจของรัฐมนตรี 
เสร็จสิ้น ค านวณเปรียบเทียบจากจ านวนข่าวนโยบายภารกิจรัฐมนตรีที่เผยแพร่ทางเว็บไซต์ สร. และ ศธ. 
กับจ านวนวาระงานรัฐมนตรีที่แจ้งต่อสื่อมวลชนทางอีเมล์ 

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย หมายถึง ข้าราชการ ครู และบุคลากรทางการศึกษาในองค์กรหลัก  ส านักงาน
รัฐมนตรี และหน่วยงานในก ากับ รวมทั้งประชาชน  
  
ข้อมูลผลการด าเนินงาน  : 

ระดับคะแนน การด าเนินงานในแต่ละขั้นตอน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ 
๑ ก ำหนดกรอบแนวทำงกำรเผยแพร่ข่ำวนโยบำยภำรกิจรัฐมนตรี 
๒ ร้อยละ ๘๐ ของข่าวนโยบายและภารกิจของรัฐมนตรีที่เผยแพร่ทางเว็บไซต์

ส านักงานรัฐมนตรีและกระทรวงศึกษาธิการ ภายใน ๒ วัน  
๓ สรุปรายงานการเผยแพร่ข่าวนโยบายภารกิจรัฐมนตรีทางเว็บไซต์ส านักงานรัฐมนตรี 

ในรอบปี เสนอผู้บังคับบัญชา ภายใน ๗ วันท าการนับจากสิ้นปีงบประมาณ 
๔ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีความพึงพอใจต่อการเผยแพร่ข่าวนโยบายภารกิจรัฐมนตรีทาง

เว็บไซต์ส านักงานรัฐมนตรี ร้อยละ ๘๐ 
๕ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีความพึงพอใจต่อการเผยแพร่ข่าวนโยบายภารกิจรัฐมนตรีทาง

เว็บไซต์ส านักงานรัฐมนตรี ร้อยละ ๘๕  
เกณฑ์การให้คะแนน  : 

ระดับ ๑ ระดับ ๒ ระดับ ๓ ระดับ ๔ ระดับ ๕ 
๑ ๒ ๓ ๔ ๕  

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


รายงานผลการประเมินผลการปฏบิัติราชการตามค ารับรองการปฏิบตัิราชการระดับส านัก ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘  
ส านักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ 

 

๑๐ 

 

การค านวณคะแนนจากผลการด าเนินงาน  : 
ตัวช้ีวัด/ข้อมูลพื้นฐาน 

ประกอบตัวชี้วัด 
น้ าหนัก 
(ร้อยละ) 

ผลการ 
ด าเนินงาน 

ค่าคะแนนที่ได้ 
ค่าคะแนน 
ถ่วงน้ าหนัก 

ระดับความส าเร็จของการเผยแพร่ข่าว
นโยบายภารกิจรัฐมนตรีทางเว็บไซต์
ส านักงานรัฐมนตรีและกระทรวงศึกษาธิการ 

๑๐ ร้อยละ 
๘๓.๐๐ 

๔.๐๐๐๐ ๐.๔๐๐๐ 

 
ค าชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ด าเนินการ 

๑. จัดท ากรอบแนวทางการเผยแพร่ข่าวรัฐมนตรี 
๒. ส านักงานรัฐมนตรี ติดตามการปฏิบัติภารกิจของรัฐมนตรี เพ่ือสรุปเป็นข่าวนโยบายและภารกิจ 

ของรัฐมนตรี เผยแพร่ทางเว็บไซต์ ส านั กงานรัฐมนตรี  (www.moe.go.th/websm, www.moe-news.net)  
โดยในรอบ ๑๒ เดือน (ตุลาคม ๒๕๕๗-กันยายน ๒๕๕๘) สามารถด าเนินการได้ดังนี้ 

๑) มีการเผยแพร่ข่าวทางเว็บไซต์รวมจ านวนทั้งสิ้น ๔๔๔ ข่าว 
๒) มีการเผยแพร่ข่าวทางเว็บไซต์ส านักงานรัฐมนตรีได้ภายใน ๒ วัน จ านวน ๔๑๑ ข่าว คิดเป็น

ร้อยละ ๙๒.๕๗ ของจ านวนข่าวที่เผยแพร่ทั้งหมด และมีข่าวที่เผยแพร่ไม่ทันก าหนดเวลา คือ เผยแพร่ทาง
เว็บไซต์ส านักงานรัฐมนตรีภายหลัง ๒ วัน จ านวน ๓๓ ข่าว คิดเป็นร้อยละ ๗.๔๓ ของจ านวนข่าวที่เผยแพร่ทั้งหมด 

๓) มีการเผยแพร่ข่าวทางเว็บไซต์ส านักงานรัฐมนตรีได้ภายใน ๒ วัน จ าแนกเป็นรายเดือน 
ตามล าดับ ดังนี้ 

- ตุลาคม ๒๕๕๗ มีการเผยแพร่ข่าวทั้งหมด ๓๕ ข่าวเผยแพร่ได้ตามก าหนดเวลา ๓๓ ข่าว 
- พฤศจิกายน ๒๕๕๗ มีการเผยแพร่ข่าวทั้งหมด ๓๖ ข่าว เผยแพร่ได้ตามก าหนดเวลา ๓๒ ข่าว 
- ธันวาคม ๒๕๕๗ มีการเผยแพร่ข่าวทั้งหมด๔๐ ข่าว เผยแพร่ได้ตามก าหนดเวลา ๓๒ ข่าว 
- มกราคม ๒๕๕๘ มีการเผยแพร่ข่าวทั้งหมด ๓๘ ข่าว เผยแพร่ได้ตามก าหนดเวลา ๓๓ ข่าว 
- กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ มีการเผยแพร่ข่าวทั้งหมด ๓๗ ข่าว เผยแพร่ได้ตามก าหนดเวลา ๓๔ ข่าว 
- มีนาคม ๒๕๕๘ มีการเผยแพร่ข่าวทั้งหมด ๓๙ ข่าว เผยแพร่ได้ตามก าหนดเวลา ๓๗ ข่าว 
- เมษายน ๒๕๕๘ มีการเผยแพร่ข่าวทั้งหมด ๓๗ ข่าว เผยแพร่ได้ตามก าหนดเวลา ๓๔ ข่าว 
- พฤษภาคม ๒๕๕๘ มีการเผยแพร่ข่าวทั้งหมด ๒๙ ข่าว เผยแพร่ได้ตามก าหนดเวลา ๒๕ ข่าว 
- มิถุนายน ๒๕๕๘ มีการเผยแพร่ข่าวทั้งหมด ๓๔ ข่าว เผยแพร่ได้ตามก าหนดเวลา ๓๒ ข่าว 
- กรกฎาคม ๒๕๕๘ มีการเผยแพร่ข่าวทั้งหมด ๓๘ ข่าว เผยแพร่ได้ตามก าหนดเวลา ๓๘ ข่าว 
- สิงหาคม ๒๕๕๘ มีการเผยแพร่ข่าวทั้งหมด ๓๔ ข่าว เผยแพร่ได้ตามก าหนดเวลา ๓๔ ข่าว 
- กันยายน ๒๕๕๘ มีการเผยแพร่ข่าวทั้งหมด ๔๗ ข่าว เผยแพร่ได้ตามก าหนดเวลา ๔๗ ข่าว 
 

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

การติดตาม รมว.ศธ. และเผยแพร่ข่าวบนเว็บไซต์ส านักงานรัฐมนตรี 
๔. การสนับสนุนข้อมูลและรายละเอียดการจัดงานต่างๆ จากหน่วยงานภายใน สป.ศธ. หน่วยงาน

สังกัด ศธ. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
 



รายงานผลการประเมินผลการปฏบิัติราชการตามค ารับรองการปฏิบตัิราชการระดับส านัก ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘  
ส านักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ 

 

๑๑ 

 

อุปสรรคต่อการด าเนินงาน  : 
๑. ความไม่เสถียรของระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ที่ให้บริการฐานข้อมูล (Server) ของ ศธ. 
๒. ความไม่ชัดเจนและการเปลี่ยนแปลงก าหนดการของรัฐมนตรีบ่อยครั้ง 

 
ข้อเสนอแนะส าหรับการด าเนินงานในปีต่อไป  :        

- 
 
หลักฐานอ้างอิง  :    

๑. กรอบแนวทางการเผยแพร่ข่าวรัฐมนตรี 
๒. บันทึกสรุปรายงานการเผยแพร่ข่าวนโยบายภารกิจรัฐมนตรีทางเว็บไซต์ 
๓. รายงานผลการส ารวจความพึงพอใจ 
 

 



รายงานผลการประเมินผลการปฏบิัติราชการตามค ารับรองการปฏิบตัิราชการระดับส านัก ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘  
ส านักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ 

 

๑๒ 

 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด)                 รอบ  ๙ เดือน 
                                                                                                       รอบ ๑๒ เดือน 
ชื่อตัวชี้วัด  :  ตัวชี้วัดที่ ๑.๓  ระดับความส าเรจ็ในการประสานงานเพื่อให้รัฐมนตร ีเสนอ/ชี้แจง                   

ร่างพระราชบัญญัติ ในขั้นตอนนิติบัญญัติ 
ผู้ก ากับดูแลตัวชี้วัด  :   

๑. นางรักขณา  ตัณฑวุฑโฒ 
๒. นางสาวนงศิลินี  โมสิกะ 

ผู้จัดเก็บข้อมูล  :    
๑.  นางดวงรัตน์   นิรัตติวงศกรณ์ 
๒.  นางสาววิริยา  ไชยคุปต์  
๓.  นางสาวชัญญากาญจน์   โคตรพัฒน์ 
๔.  นายสุรศักดิ์   สุวรรณไฉไล 
๕.  นางสาวประภัสสร   ราชม ี

 

โทรศัพท์  :  ๐ ๒๒๘๐ ๐๓๐๙ โทรศัพท์  :  ๐ ๒๖๒๘ ๖๓๕๓   
 

ค าอธิบาย  :  
 การสนับสนุนภารกิจของรัฐมนตรีในการด าเนินงานด้านนิติบัญญัติ เป็นภารกิจหนึ่งของส านักงาน 

รัฐมนตรี ที่ต้องประสานงานกับฝ่ายนิติบัญญัติ (ส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร/ส านักงานเลขาธิการ
วุฒิสภา) ส านักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี (ในฐานะเลขานุการของคณะกรรมการประสานงานฝ่ายนิติบัญญัติ) 
องค์กรหลัก องค์กรในก ากับ หรือหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้อง เพ่ือจัดเตรียมค ากล่าวเสนอร่างพระราชบัญญัติ 
รายชื่อคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ ในสัดส่วนของคณะรัฐมนตรี  พร้อมทั้งเอกสาร 
ข้อมูล และเจ้าหน้าที่ให้ข้อมูลเพิ่มเติมต่อรัฐมนตรี ในการเสนอ/ชี้แจงร่างพระราชบัญญัติในขั้นตอนนิติบัญญัติ 

ระดับความส าเร็จในการประสานการเสนอร่างพระราชบัญญัติในขั้นตอนนิติบัญญัติ พิจารณาจาก 
ความสามารถในการประสาน และด าเนินการตามเกณฑ์การให้คะแนนที่ก าหนด 
 

ข้อมูลผลการด าเนินงาน  : 
 

ระดับคะแนน การด าเนินงานในแต่ละขั้นตอน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ 
 

๑ ก าหนดแนวทางในการประสานงานเพ่ือให้รัฐมนตรี เสนอ/ชี้แจงร่างพระราชบัญญัติ 
ในขั้นตอนนิติบัญญัติ 

๒ สรุปวิเคราะห์ระเบียบวาระการประชุมของฝ่ายนิติบัญญัติ เสนอรัฐมนตรี ภายใน  
2 วันท าการ 

๓ จัดท าแฟ้มข้อมูลส าหรับรัฐมนตรีใช้ประกอบการเสนอ/ชี้แจงร่างพระราชบัญญัติ  
ภายใน 3 วันท าการ 

๔ จัดท ารายงานสรุปประเด็นการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติเสนอรัฐมนตรี ภายใน  
5 วันท าการ 

๕ จัดท ารายงานสรุปประเด็นการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติเสนอรัฐมนตรี ภายใน  
3 วันท าการ 

 



รายงานผลการประเมินผลการปฏบิัติราชการตามค ารับรองการปฏิบตัิราชการระดับส านัก ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘  
ส านักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ 

 

๑๓ 

 

 
 
 
 

เกณฑ์การให้คะแนน  :  
 

ระดับ ๑ ระดับ ๒ ระดับ ๓ ระดับ ๔ ระดับ ๕ 
๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 

 

 

การค านวณคะแนนจากผลการด าเนินงาน  : 
 

ตัวช้ีวัด/ข้อมูลพื้นฐาน 
ประกอบตัวชี้วัด 

น้ าหนัก 
(ร้อยละ) 

ผลการ 
ด าเนินงาน 

ค่าคะแนนที่ได้ 
ค่าคะแนน 
ถ่วงน้ าหนัก 

ระดับความส าเร็จในการประสานงานเพ่ือให้
รัฐมนตรี  เสนอ/ชี้แจงร่างพระราชบัญญัติ      
ในขั้นตอนนิติบัญญัต ิ

๑๐ ๕ ๕.๐๐๐๐ ๐.๕๐00 

 

ค าชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ด าเนินการ  : 
 

1. ส านักงานงานรัฐมนตรี ได้ก าหนดให้กลุ่มงานประสานการเมือง รับผิดชอบในการประสานงาน 
เพ่ือให้รัฐมนตรีเสนอ/ชี้แจงร่างพระราชบัญญัติในขั้นตอนนิติบัญญัติ 

2. กลุ่มงานประสานการเมือง ปฏิบัติงานดังกล่าวตามแนวทางในการประสานงาน เพ่ือให้รัฐมนตรี
เสนอ/ชี้แจงร่างพระราชบัญญัติในขั้นตอนนิติบัญญัติที่ร่วมกันจัดท าขึ้น 

3. เจ้าหน้าที่กลุ่มงานประสานการเมือง ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ส านักงาน
เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา ส านักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี องค์กรหลัก  
และองค์กรในก ากับ เพ่ือจัดท าข้อมูลให้รัฐมนตรีเสนอ/ชี้แจงร่างพระราชบัญญัติได้ในเวลาที่รวดเร็วที่สุด 

 
 

ปัจจัยสนับสนุนต่อการด าเนินงาน  : 

กฎหมายก าหนดให้ส านักงานรัฐมนตรี มีภารกิจเกี่ยวกับราชการทางการเมือง เพ่ือสนับสนุนภารกิจ
ของรัฐมนตรี มีอ านาจหน้าที่ในการประสานงานการตอบกระทู้ ชี้แจงญัตติ ร่างพระราชบัญญัติ และกิจการอ่ืน
ทางการเมือง ท าให้มีความคล่องตัวในการประสานงาน และสามารถรายงานข้อมูลต่อรัฐมนตรีได้โดยตรง 

 

 

อุปสรรคต่อการด าเนินงาน  :  

1. การพิจารณาของที่ประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ อาจไม่เป็นไปตามระเบียบวาระการประชุม 
เจ้าหน้าที่ส านักงานรัฐมนตรีต้องติดตามสถานการณ์การประชุมอย่างใกล้ชิด เพ่ือประสานข้อมูลให้รัฐมนตรี  
ได้ทันเวลา 

2. การประสานขอข้อมูลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพ่ือให้รัฐมนตรี เสนอ/ชี้แจงร่างพระราชบัญญัติ 
ส่วนใหญ่มีเวลาจ ากัด จึงต้องประสาน ติดตาม และเร่งรัด เพ่ือน าเสนอรัฐมนตรีให้มีเวลาพิจารณาก่อนการ
เสนอ/ชี้แจงร่างพระราชบัญญัติ  

 
 
 



รายงานผลการประเมินผลการปฏบิัติราชการตามค ารับรองการปฏิบตัิราชการระดับส านัก ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘  
ส านักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ 

 

๑๔ 

 

 
 
 

ข้อเสนอแนะส าหรับการด าเนินงานในปีต่อไป  : 
 

ขอให้องค์กรหลัก องค์กรในก ากับที่เกี่ยวข้องกับระเบียบวาระการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ  
ให้ความส าคัญและร่วมมือกับส านักงานรัฐมนตรี เพ่ือการประสานข้อมูลให้รัฐมนตรีเสนอ/ชี้แจง  
ร่างพระราชบัญญัติได้ทันเวลา 

 
 

หลักฐานอ้างอิง  : 
 

 

1. แนวทางในการประสานงานเพื่อให้รัฐมนตรี เสนอ/ชี้แจงร่างพระราชบัญญัติในขั้นตอนนิติบัญญัติ 
2. บันทึกสรุปวิเคราะห์ระเบียบวาระการประชุมของฝ่ายนิติบัญญัติ 
3. แฟ้มข้อมูลส าหรับรัฐมนตรีใช้ประกอบการเสนอ/ชี้แจงร่างพระราชบัญญัติ 
4. แฟ้มรายงานสรุปประเด็นการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ 

 
 



รายงานผลการประเมินผลการปฏบิัติราชการตามค ารับรองการปฏิบตัิราชการระดับส านัก ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘  
ส านักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ 

 

๑๕ 

 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด)           รอบ   ๙ เดือน 
                                                                                                     รอบ ๑๒ เดือน 
ชื่อตัวชี้วัด  :  ตัวชี้วัดที่ ๑.๔  ร้อยละเฉลี่ยความพึงพอใจของคณะท างานรัฐมนตรีที่มีต่อการด าเนินงาน 

ส่วนล่วงหน้าในภารกิจของรัฐมนตรี (รายไตรมาส ๒ – ๔) 
ผู้ก ากับดูแลตัวช้ีวัด  :   

๑. หัวหน้าส านักงานรัฐมนตรี  
๒. นางสาวนงศิลินี  โมสิกะ  

ผู้จัดเก็บข้อมูล  : 
๑. นายญาณทัธ  สิริวัฒน ์
๒. นางสาวจงดี  ห่วงทรัพย์  
๓.  นางสาวเอมอร  ชัยพล 
๔. นายชัยวัฒน์  เดชรักษา  
๕. นายชาญชัย  เตียวัฒนรัฐตกิาล    

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

งานบริหารทั่วไป ส านักงานรัฐมนตรี มีหน้าที่ดูแลรับผิดชอบงานส่วนล่วงหน้าและงานด้านพิธีการ 
เพ่ืออ านวยความสะดวกแก่รัฐมนตรีในการปฏิบัติราชการให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และเกิดประสิทธิผลสูงสุด  

คณะท างานรัฐมนตรี หมายถึง บุคลากรที่ปฏิบัติงานประจ าห้องรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
และรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 

ส่วนล่วงหน้า หมายถึง บุคลากรของส านักงานรัฐมนตรี ที่ไปส ารวจสถานที่ ซักซ้อมพิธีการ เตรียม
ความพร้อมด้านต่างๆ ก่อนที่รัฐมนตรีจะเดินทางไปถึงสถานที่  

ประเด็นส าคัญที่ใช้ในการส ารวจความพึงพอใจ ประกอบด้วย 
๑. ความพึงพอใจด้านกระบวนการ ขั้นตอนการท างาน 
๒. ความพึงพอใจด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ 
๓. ความพึงพอใจด้านการอ านวยความสะดวก 
๔. ความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการ 

โดยแจกแบบสอบถามความพึงพอใจฯ ไตรมาสที่ ๒ – ๔ และประมวลผลการส ารวจในไตรมาสที่ ๔ 

ข้อมูลผลการด าเนินงาน  : 

ตัวชี้วัด/ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด 
ผลการด าเนินงาน 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 

ร้อยละท่ีเพ่ิมขึ้น 
(ร้อยละ) 

๒๕๕๖ ๒๕๕๗ ๒๕๕๘ ๒๕๕๗ ๒๕๕๘ 
ร้อยละเฉลี่ยความพึงพอใจของคณะท างานรัฐมนตรี 
ที่มีต่อการด าเนินงานส่วนล่วงหน้าในภารกิจของ
รัฐมนตรี 

- - - - - 

 

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

ร้อยละ ๖๕ ร้อยละ ๗๐ ร้อยละ ๗๕ ร้อยละ ๘๐ ร้อยละ ๘๕ 



รายงานผลการประเมินผลการปฏบิัติราชการตามค ารับรองการปฏิบตัิราชการระดับส านัก ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘  
ส านักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ 

 

๑๖ 

 

การค านวณคะแนนจากผลการด าเนินงาน  : 
ตัวช้ีวัด/ข้อมูลพื้นฐาน 

ประกอบตัวชี้วัด 
น้ าหนัก 
(ร้อยละ) 

ผลการ 
ด าเนินงาน 

ค่าคะแนนที่ได้ 
ค่าคะแนน 
ถ่วงน้ าหนัก 

ร้อยละเฉลี่ยความพึงพอใจของคณะท างาน
รัฐมนตรีที่มีต่อการด าเนินงานส่วนล่วงหน้า
ในภารกิจของรัฐมนตรี 

๕ ๘๗.๐๒ ๕.๐๐๐๐ ๐.๒๕๐๐ 

 
ค าชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ด าเนินการ 

ส านักงานรัฐมนตรี ได้ด าเนินการตามตัวชี้วัดนี้ โดยมีรายละเอียดการด าเนินการ ประกอบด้วย 
            ๑. แต่งตั้งคณะท างานด าเนินงานตามค ารับรองการปฏิบัติราชการส านักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ตามค าสั่งส านักงานรัฐมนตรี ที่ ๔๑/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๕๗             

  ๒. ประชุมคณะท างานตัวชี้วัดที่ ๑.๔ เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๕๘ เพ่ือก าหนดแนวทางในการ
ด าเนินงานตามตัวชี้วัดที่ ๑.๔ 

  ๓. ประชุมคณะท างานตัวชี้วัดที่ ๑.๔ เมื่อวันอังคารที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๕๘ เพ่ือจัดท าแบบสอบถาม
ความพึงพอใจของคณะท างานรัฐมนตรีที่มีต่อการด าเนินงานส่วนล่วงหน้าในภารกิจของรัฐมนตรี 

๔. ส ารวจความพึงพอใจของคณะท างานรัฐมนตรีที่มีต่อการด าเนินงานส่วนล่วงหน้าในภารกิจของรัฐมนตรี 
  ๕. จัดท ารายงานผลการส ารวจความพึงพอใจของคณะท างานรัฐมนตรีที่มีต่อการด าเนินงานส่วนล่วงหน้า

ในภารกิจของรัฐมนตรี เสนอผู้บริหารทราบ 
ปัจจัยสนับสนุนต่อการด าเนินงาน  :  

ผู้บริหารให้ความส าคัญส่งเสริมและผลักดันในการด าเนินการตามตัวชี้วัด 
อุปสรรคต่อการด าเนินงาน  :  

- 
ข้อเสนอแนะส าหรับการด าเนินงานในปีต่อไป  :   

- 
หลักฐานอ้างอิง  : 

๑. ค าสั่งส านักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ ที่  ๔๑/๒๕๕๗ ลงวันที่  ๑๗ ธันวาคม ๒๕๕๗  
เรื่อง แต่งตั้งคณะท างานด าเนินงานตามค ารับรองการปฏิบัติราชการส านักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ 

๒. บันทึกส านักงานรัฐมนตรี ที่  ศธ ๐๑๐๐/- ลงวันที่  ๒๐ เมษายน ๒๕๕๘ เรื่อง ขอเชิญประชุม
คณะท างาน เพ่ือก าหนดแนวทางในการด าเนินการตามตัวชี้วัดที่ ๑.๔ 

๓. บันทึกส านักงานรัฐมนตรี ที่ ศธ ๐๑๐๐/- ลงวันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๕๘ เรื่อง ขอเชิญประชุม
คณะท างาน เพ่ือจัดท าแบบแบบสอบถามความพึงพอใจของคณะท างานรัฐมนตรีที่มีต่อการด าเนินงานส่วนล่วงหน้า
ในภารกิจของรัฐมนตรี 

๔. รายงานการประชุมคณะท างานตัวชี้วัดที่ ๑.๔ ร้อยละเฉลี่ยความพึงพอใจของคณะท างานรัฐมนตรี 
ที่มีต่อการด าเนินงานส่วนล่วงหน้าในภารกิจของรัฐมนตรี   

๕. รายงานผลการส ารวจความพึงพอใจของคณะท างานรัฐมนตรีที่มีต่อการด าเนินงานส่วนล่วงหน้า 
ในภารกิจของรัฐมนตรี 
 



รายงานผลการประเมินผลการปฏบิัติราชการตามค ารับรองการปฏิบตัิราชการระดับส านัก ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘  
ส านักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ 

 

๑๗ 

 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ                            รอบ  ๙ เดือน 
                                                                                                     รอบ ๑๒ เดือน 
ชื่อตัวชี้วัด  : ๒.๑ ร้อยละความส าเร็จของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวม   
ผู้ก ากับดูแลตัวช้ีวัด  :   

๑. หัวหน้าส านักงานรัฐมนตรี  
๒. นางสาวนงศิลินี  โมสิกะ  

ผู้จัดเก็บข้อมูล  : 
๑. นายญาณทัธ  สิริวัฒน ์
๒. นางแจ่มจิตต์  สุคนธสาร  
๓. นายชาญชัย  เตียวัฒนรัฐตกิาล  
๔. นางสาวปานัดดา  พลวิเศษ  
๕. นางสาวปิยาธร  สืบต่อ    

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

 การพิจารณาผลส าเร็จของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวม จะใช้อัตราการเบิก
จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวมของส านัก/หน่วยงาน ทั้งที่เบิกจ่ายในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค  
เป็นตัวชี้วัดความสามารถในการเบิกจ่ายเงินภาพรวมของส านัก/หน่วยงาน  โดยจะใช้ข้อมูลการเบิกจ่าย
ดังกล่าวจากระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) 
   การให้คะแนนจะพิจารณาตามความสามารถในการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย
ภาพรวมของส านัก/หน่วยงาน เทียบกับวงเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวมที่ส านัก/หน่วยงานได้รับ ตั้งแต่
เดือนตุลาคม ๒๕๕๗ ถึงเดือนกันยายน ๒๕๕๘ หากมีการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณระหว่างปี (รายจ่าย
ประจ าไปรายจ่ายลงทุน หรือรายจ่ายลงทุนไปรายจ่ายประจ า) จะน ายอดงบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลงแล้ว
มาเป็นฐานในการค านวณ 

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

 
 
 
 

 
 
ข้อมูลผลการด าเนินงาน  : 

ส านักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ ได้รับเงินงบประมาณ ๘,๙๒๕,๒๐๐ บาท ดังนี้  
ตั้งแต่เดือนตุลาคม ๒๕๕๗ ถึงเดือนกันยายน ๒๕๕๘ เบิกจ่ายไปแล้ว จ านวน ๘,๗๗๓,๑๑๒.๖๔ บาท   

คิดเป็นร้อยละ ๙๘.๓๐ 

ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด 
ผลการด าเนินงาน 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 

ร้อยละที่เพิ่มขึ้น 
(ร้อยละ) 

๒๕๕๕ ๒๕๕๖ ๒๕๕๗ ๒๕๕๖ ๒๕๕๗ 
ร้อยละความส าเร็จของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ
รายจ่ายภาพรวม   

๙๙.๔๑ ๙๕.๔๓ ๙๕.๔๓   

 

                  เงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวมที่ส านัก/หน่วยงานเบิกจ่าย  
                       ตั้งแต่เดือนตุลาคม ๒๕๕๗ ถึงกันยายน ๒๕๕๘       
              วงเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวมที่ส านัก/หน่วยงานได้รับ 
                         
 

X ๑๐๐ 



รายงานผลการประเมินผลการปฏบิัติราชการตามค ารับรองการปฏิบตัิราชการระดับส านัก ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘  
ส านักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ 

 

๑๘ 

 

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

ร้อยละ ๘๘ ร้อยละ ๙๐ ร้อยละ ๙๒ ร้อยละ ๙๔ ร้อยละ ๙๖ 

 
 

การค านวณคะแนนจากผลการด าเนินงาน  : 
ตัวช้ีวัด 

 
น้ าหนัก 
(ร้อยละ) 

ผลการ 
ด าเนินงาน 

ค่าคะแนนที่ได้ 
ค่าคะแนน 
ถ่วงน้ าหนัก 

ร้อยละความส าเร็จของการเบิกจ่ายเงิน
งบประมาณรายจ่ายภาพรวม   

๕ ร้อยละ 
๙๘.๓๐ 

๕.๐๐๐๐ ๐.๒๕๐๐ 

    
ค าชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ด าเนินการ 

ส านักงานรัฐมนตรี ได้ด าเนินการตามตัวชี้วัดนี้ โดยมีรายละเอียดการด าเนินการ ประกอบด้วย 
๑. แต่ งตั้ งคณะท างานด าเนิน งานตามค ารับรองการปฏิบั ติ ราชการส านั กงานรัฐมนตรี  

กระทรวงศึกษาธิการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ตามค าสั่งส านักงานรัฐมนตรี ที่ ๔๑/๒๕๕๗ ลงวันที่  
๑๗ ธันวาคม ๒๕๕๗             
            ๒. เบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายของส านักงานรัฐมนตรี         
ปัจจัยสนับสนุนต่อการด าเนินงาน  :  
                          - 
อุปสรรคต่อการด าเนินงาน  :    
                          - 
ข้อเสนอแนะส าหรับการด าเนินงานในปีต่อไป  :   
                          - 
หลักฐานอ้างอิง  : 

๑. ค าสั่ง ส านักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ ที่ ๔๑/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๕๗  
เรื่ อง ค าสั่ งแต่ งตั้ งคณ ะท างานด าเนิ น งานตามค ารับรองก ารปฏิ บั ติ ราชการส านั กงานรัฐมนตรี
กระทรวงศึกษาธิการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ 

๒. บัญชี GFMIS ส่วนของส านักงานรัฐมนตรี ในระบบผูกพันงบประมาณของส านักงานปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการ 
 



รายงานผลการประเมินผลการปฏบิัติราชการตามค ารับรองการปฏิบตัิราชการระดับส านัก ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ 
ส านักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ 

 

๑๙ 

 

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

ของส่วนราชการ 
ผู้ก ากับดูแลตัวช้ีวัด  :   

๑. หัวหน้าส านักงานรัฐมนตรี 
๒. นางสาวนงศิลินี  โมสิกะ 

ผู้จัดเก็บข้อมูล  :    
๑. นายญาณทัธ   สิริวัฒน์ 
๒. นางสาวจงดี    ห่วงทรัพย์ 
๓. นางสาวทิวะดี  ทองดี 
๔. นางวีระวัลย์    พรหมมานุวัติ 
๕. นายชัยวัฒน์    เดชรักษา 
๖. นายชาญชัย  เดียวัฒนรัฐติกาล 

โทรศัพท์  :  ๐ ๒๖๒๘ ๖๓๓๕     โทรศัพท์  :  ๐ ๒๒๘๐ ๐๓๐๙ 
ค าอธิบาย :  

 ความส าเร็จของการด าเนินการตามมาตรการประหยัดพลังงาน หมายถึง  การที่ 
ส่วนราชการสามารถจัดการใช้ไฟฟ้าและน้ ามันเชื้อเพลิงภายในส่วนราชการได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
และมีผลการใช้ไฟฟ้าและน้ ามันเชื้อเพลิงลดลงได้อย่างน้อยร้อยละ ๑๐ จากค่ามาตรฐาน 
ข้อมูลผลการด าเนินงาน  : 

ส านักงานรัฐมนตรีแจ้งเวียนมาตรการประหยัดให้กับบุคลากรในหน่วยงานทราบและถือปฏิบัติตาม
มาตรการฯ 
เกณฑ์การให้คะแนน  :  (เกณฑ์ของส านักงาน ก.พ.ร.) 

ระดับ ๑ ระดับ ๒ ระดับ ๓ ระดับ ๔ ระดับ ๕ 
๑ คะแนน ๒ คะแนน ๓ คะแนน ๔ คะแนน ๕ คะแนน 

โดยท่ี: 
ระดับคะแนน เกณฑ์การให้คะแนน 

๑ มีการติดตามและรายงานผลการด าเนินการตามมาตรการประหยัดไฟฟ้า 
รอบ ๖ เดือน (ตุลาคม ๒๕๕๗ – มีนาคม ๒๕๕๘) 
รอบ ๑๒ เดือน (เมษายน ๒๕๕๘ – กันยายน ๒๕๕๘) 

๒ ๒.๑ รายงานข้อมูลพื้นฐานส าหรับการประเมินปริมาณการใช้ไฟฟ้ามาตรฐานและ
ค่าดัชนีการใช้ไฟฟ้าประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๘ ครบถ้วน ๑๒ เดือน 
๒.๒ รายงานข้อมูลปริมาณการใช้ไฟฟ้าที่ใช้จริง (kWh; กิโลวัตต์ – ชั่วโมง) 
ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๘ ครบถ้วน ๑๒ เดือน 

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

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



รายงานผลการประเมินผลการปฏบิัติราชการตามค ารับรองการปฏิบตัิราชการระดับส านัก ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ 
ส านักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ 

 

๒๐ 

 

การค านวณคะแนนจากผลการด าเนินงาน  : 
ตัวช้ีวัด 

 
น้ าหนัก 
(ร้อยละ) 

ผลการ 
ด าเนินงาน 

ค่าคะแนนที่ได้ 
ค่าคะแนน 
ถ่วงน้ าหนัก 

ระดับความส าเร็จของการด าเนินการตาม
มาตรการประหยัดพลังงานของส่วนราชการ 

๓ N/A ๑.๐๐๐๐ ๐.๐๓๐๐ 

    

ค าชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ด าเนินการ : (เลือกตอบตามความรับผิดชอบของส านักท่าน) 
ส านักงานรัฐมนตรี  ในฐานะหน่วยงานสนับสนุน  ได้ด าเนินการให้ความร่วมมือ/สนับสนุน/ให้ข้อมูล

ตามท่ีหน่วยงานเจ้าภาพหลักก าหนดหรือร้องขอ ดังนี้ 
๑. จัดท ามาตรการประหยัดพลังงานของส านักรัฐมนตรี  ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๕๘   
๒. เวียนแจ้งมาตรการประหยัดพลังงานของส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ และมาตรการ

ประหยัดพลังงานของส านักงานรัฐมนตรี ให้ถือปฏิบัติตามมาตรการประหยัดพลังงานอย่างเคร่งครัด             

ปัจจัยสนับสนุนต่อการด าเนินงาน  :   
๑. ผู้บังคับบัญชาให้การสนับสนุนและให้ความส าคัญต่อมาตรการประหยัดพลังงานของส านักงาน

ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ และมาตรการประหยัดพลังงานของส านักงานรัฐมนตรี 
๒. บุคลากรส านักงานรัฐมนตรีมีความรับผิดชอบและให้ความร่วมมือในการประหยัดพลังงานด้วยดี 

อุปสรรคต่อการด าเนินงาน  :    
ไม่สามารถควบคุมการประหยัดพลังงานในส่วนของฝ่ายการเมือง 

ข้อเสนอแนะส าหรับการด าเนินงานในปีต่อไป  :  - 
๑. ขอความร่วมมือบุคลากรส านักงานรัฐมนตรีทุกคน ให้ด าเนินการตามมาตรการประหยัดพลังงาน

อย่างต่อเนื่อง 
๒. สร้างจิตส านึกต่อการประหยัดงานภายในองค์กรว่าเป็นความรับผิดชอบของทุกคน ไม่ใช่เฉพาะ

คนหนึ่งคนใด 
หลักฐานอ้างอิง  : 

๑. หนังสือส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กลุ่มบริหารงานคลังและสินทรัพย์ ที่ ศธ ๐๒๐๑.๕ /
๑๒๘๐ ลงวันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๕๘ เรียน หัวหน้าส านักงานรัฐมนตรี เรื่อง การด าเนินการมาตรการประหยัด
พลังงาน ประจ าปีงบประมาณพ.ศ. ๒๕๕๘ 

๒. มาตรการประหยัดพลังงานของส านักงานปลัดกระทวงศึกษาธิการ  และมาตรการประหยัด
พลังงานของส านักงานรัฐมนตรี ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๕๘ ทีบุ่คลากรส านักงานรัฐมนตรีรับทราบ 

                                   
 



รายงานผลการประเมินผลการปฏบิัติราชการตามค ารับรองการปฏิบตัิราชการระดับส านัก ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ 
ส านักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ 

 

๒๑ 
 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด)           รอบ  ๙ เดือน 
                                                                                                     รอบ ๑๒ เดือน 
ชื่อตัวชี้วัด  : ตัวชี้วัดที่ ๒.๓ การพัฒนาสมรรถนะองค์การ   
                   ตัวช้ีวัดที่ ๒.๓.๑  ระดับความส าเร็จของการจัดท ารายงานลักษณะส าคัญขององค์การ 
ผู้ก ากับดูแลตัวช้ีวัด  :   

๑. หัวหน้าส านักงานรัฐมนตรี 
๒. นางสาวนงศิลินี  โมสิกะ 

ผู้จัดเก็บข้อมูล  :   
๑. นายญาณทัธ  สิริวัฒน ์
๒. นางแจ่มจิตต์  สุคนธสาร  
๓. นางสาวจงดี  ห่วงทรัพย์ 
๔. นางสาวเอมอร  ชัยพล 
๕. นางสาวทิวะดี  ทองดี 
๖. นางวีระวัลย์  พรหมมานุวัติ 
๗. นายธิติกาญจน์  ยิ้มสงวน 
๘. นายชาญชัย  เตียวัฒนรัฐตกิาล 
๙. นายชัยวัฒน์  เดชรักษา 
๑๐. นางสาวปานัดดา  พลวิเศษ 
๑๑. นางปิยาธร  อินทเกตุ 

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

การจัดท ารายงานลักษณะส าคัญขององค์การ เป็นการด าเนินการทบทวน วิเคราะห์สถานภาพ  
ในปัจจุบันของส่วนราชการ ทั้งโครงสร้างการบริหารงานของส่วนราชการ จ านวนบุคลากร สภาพแวดล้อม 
ในการปฏิบัติงาน ความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงานกับผู้รับบริการ  ส่วนราชการอื่น และประชาชน ความท้าทาย
ที่ส าคัญในเชิงยุทธศาสตร์ที่ส่วนราชการเผชิญอยู่ รวมถึงแนวทางการปรับปรุงผลการด าเนินการของ  
ส่วนราชการ ตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) เพ่ือให้ส่วนราชการเข้าใจและน าไปใช้
ประกอบการวางแผนพัฒนาองค์การ รวมทั้งประกอบการด าเนินการต่างๆ ได้อย่างครอบคลุมทุกประเด็นส าคัญ 

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

ข้อมูลผลการด าเนินงาน  : 
ส านักงานรัฐมนตรี ในฐานะหน่วยงานสนับสนุน ได้ด าเนินการให้ความร่วมมือ/สนับสนุน/ 

ให้ข้อมูลตามที่หน่วยงานเจ้าภาพหลักก าหนดหรือร้องขอ 
 

เกณฑ์การให้คะแนน  ( เกณฑ์การประเมินของส านักงาน ก.พ.ร.) 
ระดับ ๑ ระดับ ๒ ระดับ ๓ ระดับ ๔ ระดับ ๕ 
๑ คะแนน ๒ คะแนน ๓ คะแนน ๔ คะแนน ๕ คะแนน 

 
 
 
 



รายงานผลการประเมินผลการปฏบิัติราชการตามค ารับรองการปฏิบตัิราชการระดับส านัก ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ 
ส านักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ 

 

๒๒ 

 

โดยท่ี: 
ระดับ

คะแนน 
เกณฑ์การให้คะแนน 

๑ จัดส่งรายงานลักษณะส าคัญขององค์การผ่านระบบ e-SAR ภายหลังระยะเวลาการรายงานรอบ ๖ เดือน 

๒ - 

๓ จัดส่งรายงานลักษณะส าคัญขององค์การผ่านระบบ e-SAR  ภายในระยะเวลาการรายงานรอบ ๖ เดือน 

๔ - 

๕ จัดส่งรายงานลักษณะส าคัญขององค์การผ่านระบบ e-SAR  ภายในระยะเวลาการรายงานรอบ ๖ เดือน 
และรายงานมีความครบถ้วนและทันสมัย  

การค านวณคะแนนจากผลการด าเนินงาน  : 
ตัวช้ีวัด 

 
น้ าหนัก 
(ร้อยละ) 

ผลการ 
ด าเนินงาน 

ค่าคะแนนที่ได้ 
ค่าคะแนน 
ถ่วงน้ าหนัก 

ระดับความส าเร็จของการจัดท ารายงาน
ลักษณะส าคัญขององค์การ 

๕ N/A ๑.๐๐๐๐ ๐.๐๕๐๐ 

    

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

ให้ข้อมูลตามที่หน่วยงานเจ้าภาพหลักก าหนดหรือร้องขอ ดังนี้ 
๑. ส่งบุคลากรเข้าร่วมจัดท ารายงานลักษณะส าคัญขององค์การของส านักงานปลัดกระทรว ง

ศึกษาธิการ ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๘ ดังนี้ 
- วันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ 
- วันที่ ๗ มกราคม ๒๕๕๘ 
- วันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๕๘ 

๒. จัดท ารายงานลักษณะส าคัญขององค์การของส านักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ 
ประจ าปีงบประมาณ เมื่อวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๘ 
ปัจจัยสนับสนุนต่อการด าเนินงาน  :   

๑. มีรายงานลักษณะส าคัญขององค์การของส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ประจ าปี
งบประมาณ ๒๕๕๘ 

๒. บุคลากรในส านักให้ความร่วมมือในการให้ข้อมูลเพ่ือทบทวน ปรับปรุง ลักษณะส าคัญ 
ขององค์การฯ 
อุปสรรคต่อการด าเนินงาน  :    
                      - 
ข้อเสนอแนะส าหรับการด าเนินงานในปีต่อไป  :   
                      - 
หลักฐานอ้างอิง  : 

๑. แบบรายงานลักษณะส าคัญขององค์การของส านักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ ประจ าปี
งบประมาณ ๒๕๕๘ 

๒. เอกสารประกอบการประชุมปฏิบัติการโครงการจัดท าลักษณะส าคัญขององค์การ 



รายงานผลการประเมินผลการปฏบิัติราชการตามค ารับรองการปฏิบตัิราชการระดับส านัก ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ 
ส านักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ 

 

๒๓ 

 

ของส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๘ 
๓. รายงานการประชุมเพ่ือทบทวนลักษณะส าคัญขององค์การของส านักงานรัฐมนตรี 

กระทรวงศึกษาธิการ ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๘ 
๔. บันทึกส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ที่ ศธ ๐๒๑๒/๑๑๕๓๖ ลงวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน 

๒๕๕๗ เรื่องโครงการจัดท ารายงานลักษณะส าคัญขององค์การของส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 
ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๘ 

๕. บันทึกส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ที่ ศธ ๐๒๑๒/๑๓๐๖๗ ลงวันที่ ๑๘ ธันวาคม 
๒๕๕๘ เรื่อง เชิญประชุมการจัดท าลักษณะส าคัญขององค์การของส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 
ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๘ 

๖. บันทึกส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ที่ ศธ ๐๒๑๒/๒๗๖๑ ลงวันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๕๘ 
เรื่อง เชิญประชุมการจัดท าลักษณะส าคัญขององค์การของส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ประจ าปี
งบประมาณ ๒๕๕๘ 

๗. บันทึกส านักงานรัฐมนตรี ที่ ศธ ๐๑๐๐/๑๐๗๓ ลงวันที่ ๙ เมษายน ๒๕๕๘ เรื่อง ขอส่ง
รายงานลักษณะส าคัญขององค์การ 
 



รายงานผลการประเมินผลการปฏบิัติราชการตามค ารับรองการปฏิบตัิราชการระดับส านัก ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ 
ส านักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ 

 

๒๔ 

 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด)           รอบ  ๙ เดือน 
                                                                                                     รอบ ๑๒ เดือน 
ชื่อตัวชี้วัด  : ตัวชี้วัดที่ ๒.๓ การพัฒนาสมรรถนะองค์การ  
                   ตัวช้ีวัดที่ ๒.๓.๒  ระดับความส าเร็จของการพัฒนาองค์การ 
ผู้ก ากับดูแลตัวช้ีวัด  :   

๑. หัวหน้าส านักงานรัฐมนตรี 
๒. นางสาวนงศิลินี  โมสิกะ 

ผู้จัดเก็บข้อมูล  :   
๑. นายญาณทัธ  สิริวัฒน ์
๒. นางแจ่มจิตต์  สุคนธสาร 
๓. นางสาวจงดี  ห่วงทรัพย์ 
๔. นางสาวเอมอร  ชัยพล 
๕. นางสาวทิวะดี  ทองดี 
๖. นางวีระวัลย์  พรหมมานุวัติ 
๗. นายธิติกาญจน์  ยิ้มสงวน 
๘. นายชาญชัย  เตียวัฒนรัฐตกิาล 
๙. นายชัยวัฒน์  เดชรักษา 
๑๐. นางสาวปานัดดา  พลวิเศษ 
๑๑. นางปิยาธร  อินทเกตุ 

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

ความส าเร็จของการพัฒนาองค์การ พิจารณาจากการน าผลการส ารวจการพัฒนาองค์การ  
(Organization Development Survey) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ซึ่งเป็นการส ารวจผ่านระบบ
ออนไลน์ (http://www.opdc.go.th/ges) ในระหว่างวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ถึง๒๒ สิงหาคม ๒๕๕๗ ไปใช้
วางแผนและด าเนินการพัฒนาองค์การในประเด็นที่เป็นโอกาสในการปรับปรุง 

แบบส ารวจการพัฒนาองค์การ (Organization Development Survey) ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๕๘ เป็นการใช้เครื่องมือวินิจฉัยองค์การ “9 Cells” ที่ประกอบด้วยค าถามจ านวน ๓๖ ข้อ ใน ๓ ด้าน
หลัก ได้แก่  การก าหนดเป้ าหมาย (Goal) การออกแบบระบบงาน (Design) และการบริหารจัดการ 
(Management) และแบ่งการวัดเป็น ๓ ระดับ ได้แก่  ระดับองค์การ (Organization) ระดับหน่วยงาน 
(Department) และระดับบุคคล (Individual) 

 

แนวทางการด าเนินการ  : 
ส่วนราชการด าเนินการส ารวจการพัฒนาองค์การผ่านระบบออนไลน์ ประจ าปีงบประมาณ  

พ.ศ. ๒๕๕๘ ตามจ านวนขั้นต่ าและระยะเวลาที่ก าหนด กรณีที่ส่วนราชการมีจ านวนผู้ตอบแบบส ารวจน้อยกว่า
จ านวนขั้นต่ า จะไม่สามารถตรวจสอบผลการส ารวจเพื่อน าไปด าเนินการตามข้อก าหนดของตัวชี้วัดได้ 

ส่วนราชการตรวจสอบผลการส ารวจการพัฒนาองค์การผ่านทางเว็บไซต์ส านักงาน ก.พ.ร.  
ซึ่งแสดงผลการส ารวจในรูปแบบของ “9 Cells” ที่แต่ละช่องจะสัญลักษณ์รูป สีเขียว สีเหลือง และสีแดง 

ส่วนราชการน าผลการส ารวจไปด าเนินการพัฒนาองค์การตามประเด็นในช่องที่มีสัญลักษณ์ 
สีเหลืองหรือสีแดงจ านวน ๑ ช่อง ตามแนวทางที่ส านักงาน ก.พ.ร. ก าหนด 

กรณีส่วนราชการมีผลการส ารวจเป็นสัญลักษณ์สีเขียวทั้งหมด ให้รายงานผลการด าเนินการ
ตามท่ีส านักงาน ก.พ.ร. ก าหนด 

http://www.opdc.go.th/ges)%20ใน


รายงานผลการประเมินผลการปฏบิัติราชการตามค ารับรองการปฏิบตัิราชการระดับส านัก ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ 
ส านักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ 

 

๒๕ 

 

ระดับความส าเร็จของการพัฒนาองค์การ วัดจากกิจกรรมการพัฒนาองค์การที่ส่วนราชการ
ด าเนินการได้ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘  

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

ข้อมูลผลการด าเนินงาน  : 
                  ส านักงานรัฐมนตรี  กระทรวงศึกษาธิการ ในฐานะหน่วยงานสนับสนุน ได้ด าเนินการ            
ตามแผนพัฒนาองค์การ ของส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ประจ าปีงบประมาณ 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 : เกณฑ์การประเมินของส านักงาน ก.พ.ร.  
การค านวณคะแนนจากผลการด าเนินงาน  : 

ตัวช้ีวัด 
 

น้ าหนัก 
(ร้อยละ) 

ผลการ 
ด าเนินงาน 

ค่าคะแนนที่ได้ 
ค่าคะแนน 
ถ่วงน้ าหนัก 

ระดับความส าเร็จของการพัฒนาองค์การ ๗ N/A ๑.๐๐๐๐ ๐.๐๗๐๐ 

    

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

ตามท่ีหน่วยงานเจ้าภาพหลักก าหนดหรือร้องขอ ดังนี้ 
๑. กิจกรรมแนวทางการก าหนดตัวชี้วัดระดับบุคคล 

๑.๑ แจ้งให้บุคลากรในส านัก ก าหนดตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายตามหลักเกณฑ์และวิธีการ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนสามัญ สังกัดส านักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ     
โดยใช้หลักเกณฑ์ตามประกาศส านักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ ลงวันที่ ๑๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ 

๑.๒ บุคลากรจัดท ารายละเอียดประกอบตัวชี้วัดรายบุคคลเสนอผู้บังคับบัญชา โดยผ่าน 
การหารือร่วมกันภายในกลุ่มงาน 

๑.๓ หัวหน้ากลุ่มงานด าเนินการติดตามผลการด าเนินงานระดับบุคคลให้เป็นไปตามที่ก าหนด 
ในตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายฯ 

๑.๔ บุคลากรประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเองในรอบการประเมินที่ ๑/๒๕๕๘ และรอบ
การประเมินที่ ๒/๒๕๕๘ โดยผ่านการพิจารณาจากหัวหน้ากลุ่มงานก่อนน าเสนอผู้บังคับบัญชา 

๑.๕ ผู้บังคับบัญชาประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรในสังกัด ในรอบการประเมิน 
ที่ ๑/๒๕๕๘ และรอบการประเมินที่ ๒/๒๕๕๘ โดยผ่านการเสนอความเห็นเกี่ยวกับมาตรฐานและความเป็นธรรม
ของการประเมินฯ จากคณะกรรมการกลั่นกรองผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือน
สามัญ ส านักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ 

 
 
 



รายงานผลการประเมินผลการปฏบิัติราชการตามค ารับรองการปฏิบตัิราชการระดับส านัก ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ 
ส านักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ 

 

๒๖ 

 

๒. โครงการพัฒนาปรับปรุงการก าหนดค่าเป้าหมายตัวช้ีวัดรายบุคคล 
๒.๑ แต่งตั้งคณะกรรมการกลางพิจารณามาตรฐานตัวชี้วัด ส านักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ 
๒.๒ เชิญประชุมคณะกรรมการกลางพิจารณามาตรฐานตัวชี้วัดฯ เพ่ือปรับปรุงการก าหนด  

ค่าเป้าหมายตัวชี้วัดรายบุคคลให้เป็นปัจจุบัน 
๒.๓ แต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการ 

พลเรือนสามัญ ส านักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ 
๒.๔ เชิญประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการฯ เพ่ือร่วม

พิจารณาเสนอความเห็นเกี่ยวกับมาตรฐานและความเป็นธรรมของการประเมินผลการปฏิบัติราชการฯ 
๓. ส่งบุคลากรเข้าร่วมโครงการพัฒนานักบริหารระดับกลาง  กระทรวงศึกษาธิการ รุ่นที่ ๒    

(นางสาวศริญญา กุลประดิษฐ์) 
๔. กิจกรรมการจัดท าค ารับรองและประเมินผลการปฏิบัติราชการของส านักงานปลัดกระทรวง

ศึกษาธิการ 
๔.๑ ส่งบุคลากรเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการ/คณะท างานพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ

ภาครัฐของส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ จ านวน ๖ คน (๖ หมวด)   
๔.๒ คณะท างานฯ เข้าร่วมประชุมเพ่ือทบทวนและวางแผนการด าเนินงานพัฒนาคุณภาพ 

การบริหารจัดการภาครัฐ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๒๑ – ๒๒ ม.ค. ๕๘  
๔.๓ บุคลากร สร. เข้าร่วมประชุมการด าเนินการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ  

ของส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เช่น  
- ประชุมเชิงปฏิบัติการวิเคราะห์ข้อมูลและจัดท าแผนพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

ของ สป. และวิเคราะห์ข้อมูลที่สนับสนุนการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ กระบวนการ ส่งให้ ศทก. สป. 
- ประชุมการจัดการความรู้ของส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ. ๒๕๕๘  
- ประชุมจัดท ารายงานลักษณะส าคัญขององค์การของส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 
- ประชุมเชิงปฏิบั ติการเพ่ือทบทวนและจัดท านโยบายการก ากับดูแลองค์การที่ดี 

ของส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘  
- ประชุมโครงการบริหารความเสี่ยงของส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ 
๕. กิจกรรมการจัดท าค ารับรองและประเมินผลการปฏิบัติราชการของส านักในสังกัดส านักงาน

ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 
๕.๑ ส่งบุคลากรเข้าร่วมประชุมเพ่ือรับฟังการชี้แจงการจัดท าค ารับรองการปฏิบัติราชการ     

ระดับส านัก ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ จ านวน ๓ คน  
๕.๒ แต่งตั้ งคณะท างานจัดท ากรอบและก ากับติดตามการด าเนินงานตามค ารับรอง               

การปฏิบัติราชการระดับส านัก ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘  
๕.๓ ประชุมคณะท างานฯ เพ่ือพิจารณาตัวชี้วัดและรายละเอียดการประเมินด้านประสิทธิผล       

เมื่อวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ 
๕.๔ เจรจาความเหมาะสมของตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย น้ าหนักและเกณฑ์การให้คะแนน  

ตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ ระดับส านัก เมื่อวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๗ 
 



รายงานผลการประเมินผลการปฏบิัติราชการตามค ารับรองการปฏิบตัิราชการระดับส านัก ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ 
ส านักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ 

 

๒๗ 

 

๕.๕ ประชุมบุคลากรเพ่ือชี้แจงกรอบการประเมินผลและจัดท าร่างค ารับรองการปฏิบัติราชการ
ส านักงานรัฐมนตรี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๙ ธันวาคม ๕๗ และวันที่ ๑๗ ธันวาคม ๕๘ 

๕.๖ จัดท าค ารับรองระดับส านัก และคู่มือรายละเอียดตัวชี้วัด ส่งให้ส านักงาน กพร. สป. 
๕.๗ แต่งตั้งคณะท างานด าเนินงานตามค ารับรองการปฏิบัติราชการส านักงานปลัดกระทรวง

ศึกษาธิการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘  
๕.๘  ด าเนินการตามค ารับรองฯ 
๕.๙. ประเมินตนเองและส่งรายงานผลการด าเนินงานตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ 

รอบ ๙ เดือน ให้ กพร. สป.    
๕.๑๐ ประเมินตนเองและส่งรายงานผลการด าเนินงานตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ 

รอบ ๑๒ เดือน ให้ กพร. สป.                                              
ปัจจัยสนับสนุนต่อการด าเนินงาน  :   

๑. มีแผนการด าเนินงานพัฒนาองค์การ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ 
๒. บุคลากรมีความรู้ ความเข้าใจในการด าเนินการตามแผนฯ 
๓. ผู้บังคับบัญชาให้การสนับสนุนในการด าเนินการตามแผนฯ 

อุปสรรคต่อการด าเนินงาน  :    
                   - 
ข้อเสนอแนะส าหรับการด าเนินงานในปีต่อไป  :   
                   - 
หลักฐานอ้างอิง  : 

๑. แผนการด าเนินงานพัฒนาองค์การ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ 
๒. ค าสั่งส านักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ ที่ ๓๙/๒๕๕๖ ลงวันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ 

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกลางพิจารณามาตรฐานตัวชี้วัด ส านักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ 
๓. ค าสั่งส านักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ ที่ ๔๐/๒๕๕๖ ลงวันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ 

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนสามัญ 
ส านักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ 

๔. บันทึกส านักงานรัฐมนตรี เรื่อง การก าหนดตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายการปฏิบัติราชการ รอบที่ ๑         
(๑ ตุลาคม ๒๕๕๗ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๘) ลงวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ 

๕. บันทึกส านักงานรัฐมนตรี เรื่อง การก าหนดตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายการปฏิบัติราชการ รอบที่ ๒         
(๑ เมษายน ๒๕๕๘ – ๓๐ กันยายน ๒๕๕๘) ลงวันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๕๘ 

๖. บันทึกส านักงานรัฐมนตรี เรื่อง เชิญประชุมคณะกรรมการกลางพิจารณามาตรฐานตัวชี้วัดฯ            
รอบท่ี ๑/๒๕๕๘ และรอบที่ ๒/๒๕๕๘  

๗. บันทึกส านักงานรัฐมนตรี เรื่อง เชิญประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองผลการประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการฯ รอบท่ี 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 

 



รายงานผลการประเมินผลการปฏบิัติราชการตามค ารับรองการปฏิบตัิราชการระดับส านัก ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ 
ส านักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ 

 

๒๘ 

 

๑๐. บันทึกส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ที่ ศธ ๐๒๐๓.๓/๒๓๓๐ ลงวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ 
๑๑. ค าสั่งส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ที่ ๑๐๑/๒๕๕๘ ลงวันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๕๘  

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและก ากับ ดูแล และคณะกรรมการ/คณะท างานด าเนินการพัฒนาคุณภาพ  
การบริหารจัดการภาครัฐ ของ สป.ศธ. ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ 

๑๒. ค าสั่งส านักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการที่ ๓๕/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ 
เรื่องแต่งตั้งคณะท างานจัดท ากรอบและก ากับติดตามการด าเนินงานตามค ารับรองการปฏิบัติราชการระดับส านัก 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ 

๑๓. บันทึกส านักงานรัฐมนตรี เรื่อง ค ารับรองการปฏิบัติราชการ ระดับส านัก ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๕๘ 

๑๔. ค าสั่งส านักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ ลงวันที่๑๗ ธันวาคม ๒๕๕๗ เรื่อง แต่งตั้ง
คณะท างานด าเนินงานตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ สร. ศธ. ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ 

๑๕. บันทึกส านักงานรัฐมนตรี ที่ ศธ ๐๑๐๐/๒๐๓๖ ลงวันที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๕๘ เรื่อง การรายงาน
ผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการระดับส านัก ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ รอบ ๙ เดือน 

 
 



รายงานผลการปฏิบัตริาชการตามค ารับรองการปฏิบัตริาชการระดับส านัก ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ 
ส านักงานรัฐมนตร ีกระทรวงศึกษาธิการ 

 

๒๙ 

 

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

ผู้จัดเก็บข้อมูล  :   
 ๑. นางดวงรัตน์  นิรัตติวงศกรณ์ 
 ๒. นางแจ่มจิตต์  สุคนธสาร 
 ๓. นายสุรศักดิ์  สุวรรณไฉไล 
 ๔. นางสาวชัญญากาญจน์  โคตรพัฒน์ 
 ๕. นางสาวบุษยากร  กิตติวานิช 
 ๖. นางสาวประภัสสร  ราชม ี
 ๗. นายธิติกาญจน์ ยิ้มสงวน 

โทรศัพท์  :  ๐ ๒๒๘๐ ๐๓๐๙ โทรศัพท์  :  ๐ ๒๖๒๘  ๖๓๕๓ 
ค าอธิบาย  :   

ระดับความส าเร็จในการสนับสนุนการน าองค์การของส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นการ
ประเมินว่าส่วนราชการได้ด าเนินการอย่างไรในเรื่องการก าหนดทิศทางขององค์กร การมอบอ านาจในการตัดสินใจ  
ของผู ้บริหาร การก าหนดตัวชี ้ว ัดที ่ส าค ัญ การจ ัดการผลกระทบทางลบที ่เก ิดขึ ้นต่อส ังคม การสนับสน ุน  
และเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชนที่ส าคัญต่อส่วนราชการ และการทบทวน/ปรับปรุงลักษณะส าคัญขององค์กร 
ข้อมูลผลการด าเนินงาน : 

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

๒. หากอยู่ระหว่างด าเนินการ/รอด าเนินการ ใส่เครื่องหมาย  ลงในช่องผลการด าเนินงาน 
๓. หากไม่ไดด้ าเนินการ ใส่เครื่องหมาย   ลงในช่องผลการด าเนินงาน 
๔. ใส่ค่าคะแนนการด าเนินการที่ได้ในช่อง “ค่าคะแนนที่ได้” 

ตัวชี้วัด/รายละเอียดการด าเนินงาน 
เกณฑ์การให้คะแนน 

ผลการ
ด าเนินงาน 

เกณฑ์การให้คะแนน 
ผลการ

ด าเนินงาน 
เจ้าภาพ

หลัก 
ค่าคะแนน
ด าเนินการ 

สถานะ            
การด าเนินงาน 

หน่วยงาน
สนับสนุน 

ค่าคะแนน
ด าเนินการ 

สถานะ         
การด าเนินงาน 

ตัวชี้วดัที่ ๓ ระดับความส าเร็จในการสนับสนุนการน าองค์กร    
ของ สป.                                       น้ าหนัก ร้อยละ ๔ 

      

๓.๑ ระดับความส าเร็จในการสนับสนุนการก าหนดทิศทางของ
องค์กร                                            น้ าหนัก รอ้ยละ ๑ 

      

     ๑ มแีนวทาง/วิธกีารในการก าหนดทิศทางขององค์กรที่
สอดคล้องกับความต้องการ/ความคาดหวังของผู้รับบริการและผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย เสนอให้ผู้บริหารของส่วนราชการใช้ประกอบการ
พิจารณาในการก าหนดนโยบาย/ทิศทางขององค์กร ในเร่ือง
วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยมเปา้ประสงค์ระยะสั้นและระยะยาว และ
ผลการด าเนินงานที่คาดหวัง ขององค์กร   

สนย. ๑  ทุกส านักร่วม
ด าเนินการกับ
เจ้าภาพหลัก 

๑  

     ๒ มีแนวทาง/ช่องทางการสื่อสารแบบ ๒ ทิศทาง เช่น การจัด
ประชุม เพื่อสนับสนุนให้ผู้บริหารใช้ในการสื่อสารทิศทางขององค์กร 
ไปสู่บุคลากร ผู้รับบริการและผู้มีสว่นได้ส่วนเสีย 

สนย. ๑  ทุกส านักร่วม
ด าเนินการกับ
เจ้าภาพหลัก 

๑  

     ๓ มีการส ารวจการรับรู้ เข้าใจ และการน าทิศทางขององค์กรไป
ใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานของบุคลากร  

สนย. ๒  ทุกส านักร่วม
ด าเนินการกับ

๒  



รายงานผลการปฏิบัตริาชการตามค ารับรองการปฏิบัตริาชการระดับส านัก ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ 
ส านักงานรัฐมนตร ีกระทรวงศึกษาธิการ 

 

๓๐ 

 

ตัวชี้วัด/รายละเอียดการด าเนินงาน 
เกณฑ์การให้คะแนน 

ผลการ
ด าเนินงาน 

เกณฑ์การให้คะแนน 
ผลการ

ด าเนินงาน 
เจ้าภาพ

หลัก 
ค่าคะแนน
ด าเนินการ 

สถานะ            
การด าเนินงาน 

หน่วยงาน
สนับสนุน 

ค่าคะแนน
ด าเนินการ 

สถานะ         
การด าเนินงาน 

เจ้าภาพหลัก 
     ๔ สรุปผลการด าเนินงานเสนอผู้บริหารส่วนราชการทราบ  สนย. ๑  ทุกส านักร่วม

ด าเนินการกับ
เจ้าภาพหลัก 

๑  

 ค่าคะแนนที่ได้  ค่าคะแนนที่ได้ ๕ 
๓.๒ ระดับความส าเร็จในการสนับสนุนการด าเนินการในเรื่องการ
เพิ่ม/มอบอ านาจในการตัดสินใจของผู้บริหาร     
                                                     น้ าหนัก ร้อยละ ๑ 

      

     ๑ วิเคราะห์และรวบรวมค าสั่ง/วิธีปฏิบัติ/แนวทางในการมอบ
อ านาจการตัดสินใจของผู้บริหารอย่างเป็นระบบ 

สน. ๑    × 

     ๒ วิเคราะห์และจัดท าข้อคิดเห็นเกี่ยวกับความสอดคล้องของ
ค าสั่ง/วิธีปฏิบัติที่ผู้บริหารมอบอ านาจกับ พรบ.ระเบียบบริหาร
ราชการแผ่นดิน พ.ศ.๒๕๓๔ ซ่ึงแก้ไขเพิ่มเติมตาม พรบ.ระเบียบ
บริหารราชการแผ่นดิน  (ฉบับที่ ๗) พ.ศ.๒๕๕๐ และ พรฎ.ว่าด้วย
การมอบอ านาจ พ.ศ.๒๕๕๐ 

สน. ๑    × 

     ๓ ติดตามและจัดท ารายงานผลการใช้อ านาจของผู้รับมอบ
อ านาจให้ผู้บริหารทราบเป็นรายไตรมาส 

สน. ๒    × 

     ๔ จัดท ารายงานสรุปผลการติดตาม/ทบทวนการใช้อ านาจ
ทั้งหมดพร้อมข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุง เสนอให้ ผู้บริหารทราบ
ภายใน ๓๐ กันยายน ๒๕๕๘ 

สน. ๑    × 

 ค่าคะแนนที่ได้  ค่าคะแนนที่ได้  
๓.๓ ระดับความส าเร็จในการก าหนดตัวชี้วัดที่ส าคัญเพื่อติดตาม
ประเมินผลและปรับปรุงการด าเนินงาน             
                                                     น้ าหนัก ร้อยละ ๑                                                 

      

     ๑ จัดท าแนวทาง/วิธีการในการก าหนดตัวชี้วัดที่ส าคัญเพื่อให้
ผู้บริหารใช้ ในการติดตามประเมินผลการด าเนินงาน  (ตาม
ยุทธศาสตร์ พันธกิจ แผนงาน โครงการ กระบวนการหลัก) 

สนย. ๑  กศน. , สช. 
ก.ค.ศ. , กพร. 
ร่วมด าเนินการ
กับเจ้าภาพหลัก 

๑ × 

     ๒ คัดเลือกตวัชี้วัดส าคัญตามแนวทาง/วิธีการที่ก าหนด และ
น าไปจัดท าแผนการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงาน  โดยแผนฯ
ต้องประกอบด้วยแนวทางในการประเมนิ กรอบระยะเวลา 
ผู้รับผิดชอบในการประเมินผลและตัวชีว้ดัที่ส าคัญ และเสนอ
ผู้บริหารให้ความเห็นชอบด าเนินการ 

สนย. ๑  กศน. , สช. 
ก.ค.ศ. , กพร. 
ร่วมด าเนินการ
กับเจ้าภาพหลัก 

๑ × 

     ๓ ด าเนินการตามแผนการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานได้
ครบถ้วน 

สนย. ๑  กศน. , สช. 
ก.ค.ศ. , กพร. 
ร่วมด าเนินการ
กับเจ้าภาพหลัก 

๑ × 

     ๔ จัดท ารายงานผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการ (ผลการ
ด าเนินการตามตัวชีว้ัดที่ส าคัญ) และเสนอให้ผู้บริหารทราบ 

สนย. ๑  กศน. , สช. 
ก.ค.ศ. , กพร. 
ร่วมด าเนินการ
กับเจ้าภาพหลัก 

๑ × 

     ๕ ด าเนินการทบทวนแนวทาง/วิธีการในการก าหนดตัวชี้วัดที่
ส าคัญเพื่อให้ผู้บริหารใช้ในการติดตามประเมินผลการด าเนินงาน
และน าผลการทบทวนไปปรับปรุงแนวทาง/วิธีการฯ เพื่อใช้ในครั้งต่อไป 

สนย. ๑  กศน. , สช. 
ก.ค.ศ. , กพร. 
ร่วมด าเนินการ
กับเจ้าภาพหลัก 

๑ × 

 ค่าคะแนนที่ได้  ค่าคะแนนที่ได้  
๓.๔ ระดับความส าเร็จในการด าเนินการจัดการผลกระทบทางลบที่
เกิดขึ้นต่อสังคม                          น้ าหนัก ร้อยละ ๑ 

      



รายงานผลการปฏิบัตริาชการตามค ารับรองการปฏิบัตริาชการระดับส านัก ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ 
ส านักงานรัฐมนตร ีกระทรวงศึกษาธิการ 

 

๓๑ 

 

ตัวชี้วัด/รายละเอียดการด าเนินงาน 
เกณฑ์การให้คะแนน 

ผลการ
ด าเนินงาน 

เกณฑ์การให้คะแนน 
ผลการ

ด าเนินงาน 
เจ้าภาพ

หลัก 
ค่าคะแนน
ด าเนินการ 

สถานะ            
การด าเนินงาน 

หน่วยงาน
สนับสนุน 

ค่าคะแนน
ด าเนินการ 

สถานะ         
การด าเนินงาน 

     ๑ จัดท ามาตรการ/วธิีการในการป้องกัน/จัดการผลกระทบทาง
ลบที่อาจจะเกิด/เกิดขึ้นกับสังคมอันเป็นผลมาจากการด าเนินการ
ของส่วนราชการ โดยมาตรการ/วิธีการสามารถแสดงให้เห็นถึงความ
สอดคล้องกับพันธกจิของส่วนราชการ 

สอ.. ๑  ศทก.,สคบศ.
,สกก.,สตผ.

,สต.,ตสน.ศธ, 
ตสน.สป.,สสก.,
สร.,ศปท. , ศธภ

๑-๑๓ 
ร่วมด าเนินการ
กับเจ้าภาพหลัก 

๑  

     ๒ มีการก าหนดกระบวนการ ตัวชี้วัด เป้าประสงค์หลัก ๆ และ
เป้าหมายในการจัดการความเส่ียงที่เกี่ยวข้องกับผลกระทบทางลบ 

สอ.. ๑  ศทก.,สคบศ.
,สกก.,สตผ.

,สต.,ตสน.ศธ, 
ตสน.สป.,สสก.,
สร.,ศปท. , ศธภ

๑-๑๓ 
ร่วมด าเนินการ
กับเจ้าภาพหลัก 

๑  

     ๓ น ามาตรการ/วิธีการในการป้องกัน/จัดการผลกระทบทางลบ
ฯไปสู่การปฏิบัติ 

สอ., ๑  ศทก.,สคบศ.
,สกก.,สตผ.

,สต.,ตสน.ศธ, 
ตสน.สป.,สสก.,
สร.,ศปท. , ศธภ

๑-๑๓ 
ร่วมด าเนินการ
กับเจ้าภาพหลัก 

๑  

     ๔ ติดตามผลการด าเนินการ และจัดท ารายงานผลการจัดการ
ผลกระทบทางลบที่เกิดขึ้นกับสังคม หรือรายงานผลการด าเนินการ
ตามมาตรการ หรือวิธีการป้องกันผลกระทบทางลบ เสนอผู้บริหาร
ส่วนราชการทราบ 

สอ., ๑  ศทก.,สคบศ.
,สกก.,สตผ.

,สต.,ตสน.ศธ, 
ตสน.สป.,สสก.,
สร.,ศปท. , ศธภ

๑-๑๓ 
ร่วมด าเนินการ
กับเจ้าภาพหลัก 

๑ N/A 

     ๕ มีหลักฐานหรือข้อเสนอแนะแก่ผู้บริหารส่วนราชการที่แสดง
ให้เห็นถึงการคาดการณ์ล่วงหน้าถึงผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นต่อ
สังคม อันเนื่องจากการด าเนินการทั้งในปัจจุบันและอนาคต รวมถึง
การเตรียมการเชิงรุกในประเด็นดังกล่าว 

สอ. ๑  ศทก.,สคบศ.
,สกก.,สตผ.

,สต.,ตสน.ศธ, 
ตสน.สป.,สสก.,
สร.,ศปท. , ศธภ

๑-๑๓ 
ร่วมด าเนินการ
กับเจ้าภาพหลัก 

 

๑ N/A 

 ค่าคะแนนที่ได้  ค่าคะแนนที่ได้ ๓ 
๓.๕ ระดับความส าเร็จในการสนับสนุนและเสริมสร้างความเข้มแข็ง
ให้แก่ชุมชนที่ส าคัญต่อส่วนราชการ                                       
                                                    น้ าหนัก รอ้ยละ ๑                                                                                                             

      

     ๑ จัดท าแนวทาง/วิธีการเลือกชุมชนที่ส าคัญกับส่วนราชการ
และกิจกรรมที่จะสนับสนุนชุมชน 

กศน. ๑  ทุกส านักร่วม
ด าเนินการกับ
เจ้าภาพหลัก 

๑  

     ๒ คัดเลือกชุมชนที่ส าคัญกับส่วนราชการอย่างน้อย ๑ ชุมชน
และกิจกรรมที่จะสนับสนุนชุมชนนั้น 

กศน. ๑  ทุกส านักร่วม
ด าเนินการกับ

๑  



รายงานผลการปฏิบัตริาชการตามค ารับรองการปฏิบัตริาชการระดับส านัก ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ 
ส านักงานรัฐมนตร ีกระทรวงศึกษาธิการ 

 

๓๒ 

 

ตัวชี้วัด/รายละเอียดการด าเนินงาน 
เกณฑ์การให้คะแนน 

ผลการ
ด าเนินงาน 

เกณฑ์การให้คะแนน 
ผลการ

ด าเนินงาน 
เจ้าภาพ

หลัก 
ค่าคะแนน
ด าเนินการ 

สถานะ            
การด าเนินงาน 

หน่วยงาน
สนับสนุน 

ค่าคะแนน
ด าเนินการ 

สถานะ         
การด าเนินงาน 

เจ้าภาพหลัก 
     ๓ จัดท าแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมสนับสนุนและเสริมสร้างความเข้มแข็ง
ให้แก่ชุมชน เสนอผู้บริหารให้ความเห็นชอบ 

กศน. ๑  ทุกส านักร่วม
ด าเนินการกับ
เจ้าภาพหลัก 

๑  

     ๔ ด าเนินการตามแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมสนับสนุนและ
เสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชน โดยผู้บริหารของส่วนราชการ
และบุคลากรมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชน 
 

กศน. ๑  ทุกส านักร่วม
ด าเนินการกับ
เจ้าภาพหลัก 

๑  

     ๕ ประเมินผลการด าเนินงานและจัดท าสรุปผลการด าเนินงาน
เสนอผู้บริหารทราบ 

กศน. ๑  ทุกส านักร่วม
ด าเนินการกับ
เจ้าภาพหลัก 

๑ N/A 

 ค่าคะแนนที่ได้  ค่าคะแนนที่ได้ ๔ 
๓.๖ การทบทวน/ปรับปรุงลักษณะส าคัญขององค์กร                                                  
                                                    น้ าหนักร้อยละ ๑ 

      

      ๑ ทบทวน/ปรับปรุงลักษณะส าคัญของส านัก ได้ครบถ้วนเป็น
ปัจจุบัน โดยแสดงการเปรียบเทียบให้เห็นการทบทวน/ปรับปรุง
ระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗ กับ ๒๕๕๘  

   ทุกส านัก
ด าเนินการ 

๓  

     ๒ ส่งลักษณะส าคัญขององค์กรที่ทบทวน/ปรับปรุงแล้วให้           
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร สป. ภายในเดือนเมษายน ๒๕๕๘ 

   ทุกส านัก
ด าเนินการ 

๒  

 ค่าคะแนนที่ได้  ค่าคะแนนที่ได้ ๕ 

การค านวณคะแนนจากผลการด าเนินงาน  : 

ตัวช้ีวัด/ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด 
น้ าหนัก 
(ร้อยละ) 

ผลการ 
ด าเนินงาน 

ค่าคะแนนที่ได้ 
ค่าคะแนน 
ถ่วงน้ าหนัก 

ระดับความส าเร็จในการสนับสนุน   
การน าองค์กรของ สป. 

๔    

๓ .๑  ระดับความส า เร็จ ในการ
สนับสนุนการก าหนดทิศทางขององค์กร                                             

๑ ๕ ๕.๐๐๐๐ ๐.๐๕๐๐ 

๓ .๔  ระดับความส า เร็จ ในการ
ด าเนินการจัดการผลกระทบทางลบ 
ที่เกิดขึ้นต่อสังคม 

๑ ๓ ๓.๐๐๐๐ ๐.๐๓๐๐ 

๓ .๕  ระดับความส า เร็จ ในการ
สนับสนุนและเสริมสร้างความเข้มแข็ง
ให้แก่ชุมชนที่ส าคัญต่อส่วนราชการ                                       

๑ ๔ ๔.๐๐๐๐ ๐.๐๔๐๐ 

๓.๖ การทบทวน/ปรับปรุงลักษณะ
ส าคัญขององค์กร                                                  

๑ ๕ ๕.๐๐๐๐ ๐.๐๕๐๐ 

 



รายงานผลการปฏิบัตริาชการตามค ารับรองการปฏิบัตริาชการระดับส านัก ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ 
ส านักงานรัฐมนตร ีกระทรวงศึกษาธิการ 

 

๓๓ 

 

ค าชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ด าเนินการ 
 ส านักงานรัฐมนตรี ในฐานะหน่วยงานสนับสนุน ได้ด าเนินการ ดังนี้ 
ตัวช้ีวัดที่ ๓.๑ ระดับความส าเร็จในการสนับสนุนการก าหนดทิศทางขององค์การ  ได้ด าเนินการดังนี้ 
 - ส่งบุคลากรเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนและจัดท านโยบายการก ากับดูแลองค์กรที่ดีของส านักงาน
  ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ (นางสาวชัญญากาญจน์  โคตรพัฒน์)  
 - ส่งบุคลากรร่วมเป็นคณะกรรมการและคณะท างานเพ่ือทบทวนและจัดท านโยบายการก ากับดูแลองค์การที่ดี
  ของส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘  
 - ส ารวจและจัดเก็บแบบส ารวจ เรื่อง การรับรู้ เข้าใจและการน าทิศทางองค์การส านักงานปลัดกระทรวง 
  ศึกษาธิการ ส่งให้ส านักนโยบายและยุทธศาสตร์ สป.  
ตัวช้ีวัดที่ ๓.๔ ระดับความส าเร็จในการด าเนินการจัดการผลกระทบทางลบท่ีเกิดขึ้นต่อสังคม ไดด้ าเนินการ ดังนี้  
 - ส่งบุคลากรเข้าร่วมประชุมคณะท างานจัดท าค ารับรองการปฏิบัติราชการ ตัวชี้วัดที่ ๓.๔ ระดับความส าเร็จ
  ในการด าเนินการจัดการผลกระทบทางลบที่เกิดขึ้นต่อสังคม ประข าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ เมื่อวันที่                
  ๒๘ – ๓๐ เมษายน ๒๕๕๘ (นางสาวชัญญากาญจน์  โคตรพัฒน์)  
 - แจ้งเวียนให้บุคลากรส านักงานรัฐมนตรี ถือปฏิบัติตามมาตรการจัดการผลกระทบทางลบที่เกิดขึ้นต่อสังคม 

ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ 
ตัวช้ีวัดที่ ๓.๕ ระดับความส าเร็จในการสนับสนุนและเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชนที่ส าคัญต่อส่วนราชการ 
  ได้ด าเนินการ ดังนี้  
 - ส่งบุคลากรเป็นคณะท างานสนับสนุนและเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชนที่ส าคัญต่อส่วนราชการของ
  ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘  
 - ส่งบุคลากรเข้าร่วมประชุมเพ่ือก าหนดเกณฑ์ แนวทาง วิธีการและคัดเลือกชุมชนที่ส าคัญต่อส่วนราชการของ
  ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๕๘  
  (นางสาวชัญญากาญจน์  โคตรพัฒน์)  
 - ส่งชื่อกิจกรรมที่สนับสนุนเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชนที่ส าคัญ ฯ และส่งบุคลากรเข้าร่วมประชุมเพ่ือ
  ก าหนดเกณฑ์ แนวทาง วิธีการและคัดเลือกชุมชนที่ส าคัญต่อส่วนราชการของส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 
  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๕๘ (นางสาวชัญญากาญจน์  โคตรพัฒน์) 
 - ส่งบุคลากรเข้าร่วมประชุมเพ่ือจัดท าแผนสนับสนุนและเสริมสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน ตามตัวชี้วัดที่ ๓.๕ 
  ระดับความส าเร็จในการสนับสนุนและเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชนที่ส าคัญต่อส่วนราชการ เมื่อวันที่ 
  ๒๒  มิถุนายน ๒๕๕๘ (นางสาวชัญญากาญจน์  โคตรพัฒน์) 
 - ส่งรายชื่อบุคลากรผู้เข้าร่วมกิจกรรมการเสริมสร้างความเข้มแข็งแก่ชุมชน ตามตัวชี้วัดที่ ๓.๕ เมื่อวันที่     
  ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๘ 
 - ส่งของบริจาคเพ่ือเข้าร่วมร่วมกิจกรรมการเสริมสร้างความเข้มแข็งแก่ชุมชน ตามตัวชี้วัดที่ ๓.๕ เมื่อวันที่     
  ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๕๘ 
ตัวช้ีวัดที่ ๓.๖ การทบทวน / ปรับปรุงลักษณะส าคัญขององค์กร ได้ด าเนินการ ดังนี้  
 - ส่งบุคลากรเข้าร่วมประชุมจัดท ารายงานลักษณะส าคัญขององค์การส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เมื่อ
  วันที่ ๖  มีนาคม  ๒๕๕๘ (นายธิติกาญจน์  ยิ้มสงวน) 
 - ประชุมเพ่ือทบทวน/ปรับปรุงลักษณะส าคัญขององค์การ ของส านักงานรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๘  
 



รายงานผลการปฏิบัตริาชการตามค ารับรองการปฏิบัตริาชการระดับส านัก ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ 
ส านักงานรัฐมนตร ีกระทรวงศึกษาธิการ 

 

๓๔ 

 

 - ส่งลักษณะส าคัญขององค์การที่ทบทวน/ปรับปรุงแล้วให้กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร สป. เมื่อวันที่                     
   ๙ เมษายน ๒๕๕๘ 
ปัจจัยสนับสนุนต่อการด าเนินงาน  : 
 บุคลากรของส านักงานรัฐมนตรีให้ความร่วมมือ 
อุปสรรคต่อการด าเนินงาน  : 
 ๑. ลักษณะงานของส านักงานรัฐมนตรี เป็นงานที่มุ่งเน้นผลส าเร็จของงานเป็นส าคัญ (งานมีเงื่อนเวลา) มิได้
มุ่งเน้นแนวทางหรือกระบวนการในการด าเนินงาน จึงเป็นการเพ่ิมภาระงาน 
 ๒. การน าตัวชี้วัดระดับกรมมาเป็นตัวชี้วัดส านัก มีรายละเอียดที่หลากหลาย เกิดความสับสนในการด าเนินงาน 
และยากต่อการท าความเข้าใจ 
ข้อเสนอแนะส าหรับการด าเนินงานในปีต่อไป  :  
  - 
หลักฐานอ้างอิง  : 
ตัวช้ีวัดที่ ๓.๑ 
 - หนังสือส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ที่  ศธ  ๐๒๑๒/๒๖๙ ลงวันที่  ๑๒  มกราคม  ๒๕๕๘  
เรื่อง การทบทวนและจัดท านโยบายการก ากับดูแลองค์การที่ดีของส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ และหนังสือส านักงานรัฐมนตรี ที่  ศธ ๐๑๐๐/๘๙ ลงวันที่  ๑๓ มกราคม ๒๕๕๘  
เรื่อง ขออนุมัติให้ข้าราชการเดินทางไปราชการ  
 - หนังสือส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ที่ ศธ ๐๒๑๒/๑๐๔๑ ลงวันที่ ๒๗  มกราคม ๒๕๕๘  
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการและคณะท างานเพ่ือทบทวนและจัดท านโยบายการก ากับดูแลองค์การที่ดี ของส านักงาน
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘  
 - หนังสือส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ที่  ศธ ๐๒๐๘/๕๑๕๖ ลงวันที่  ๒๙ เมษายน ๒๕๕๘  
เรื่อง การด าเนินการตามตัวชี้วัดผลลัพธ์การด าเนินการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ และตามเกณฑ์การพัฒนา
คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ของส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ . ๒๕๕๘  
และหนังสือส านักงานรัฐมนตรี ที่ ศธ ๐๑๐๐/๑๓๕๕ ลงวันที่ ๑๒  พฤษภาคม ๒๕๕๘ เรื่อง ส่งแบบส ารวจการรับรู้ 
เข้าใจ และการน าทิศทางองค์การของส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  
ตัวช้ีวัดที่ ๓.๔ 
 - หนังสือส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ที่ ๐๒๐๑.๕/๓๖๕๘ ลงวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๕๘ เรื่อง ขอให้
ส่งรายชื่อผู้ร่วมประชุมคณะท างานจัดท าค ารับรองการปฏิบัติราชการ ตัวชี้วัดที่ ๓ ระดับความส าเร็จในการสนับสนุน
การน าองค์กรของส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ตัวชี้วัดย่อยที่ ๓.๔ ระดับความส าเร็จในการด าเนินการจัดการ
ผลกระทบทางลบที่เกิดข้ึนต่อสังคม  หนังสือส านักงานรัฐมนตรี ที่ ศธ ๐๑๐๐/๑๐๕๔ ลงวันที่ ๘ เมษายน ๒๕๕๘ เรื่อง 
ขอส่งรายขื่อผู้เข้าร่วมประชุมคณะท างานจัดท าค ารับรอง ฯ และที่ ศธ ๐๑๐๐/๑๑๓๒ ลงวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๕๘ 
เรื่อง ขออนุมัติให้ข้าราชการเดินทางไปราชการ 
 - หนังสือส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ที่ ศธ ๐๒๐๑.๕/๖๕๕๙  ลงวันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๕๘  
เรื่อง มาตรการจัดการผลกระทบทางลบที่เกิดขึ้นต่อสังคม ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๕๘ และหนังสือส านักงานรัฐมนตรี ที่ ศธ ๐๑๐๐/- ลงวันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๕๘ เรื่อง มาตรการจัดการ
ผลกระทบทางลบที่เกิดขึ้นต่อสังคม ฯ (แจ้งเวียน) 
 



รายงานผลการปฏิบัตริาชการตามค ารับรองการปฏิบัตริาชการระดับส านัก ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ 
ส านักงานรัฐมนตร ีกระทรวงศึกษาธิการ 

 

๓๕ 

 

ตัวช้ีวัดที่ ๓.๕ 
 - หนังสือส านักงาน กศน.ที่ ศธ ๐๒๑๐.๑๑๘/๕๗ ลงวันที่ ๘ มกราคม ๒๕๕๘ เรื่อง การด าเนินการ 
ตามตัวชี้วัดที่ ๓.๕ ระดับความส าเร็จในการสนับสนุนและเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชนที่ส าคัญต่อส่วนราชการ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘  หนังสือส านักงานรัฐมนตรี ที่ ศธ ๐๑๐๐/๘๘ ลงวันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๕๘  
เรื่อง ขอส่งรายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัดที่ ๓.๕ และค าสั่งส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ที่ ๔๗๔/๒๕๕๘ 
เรื่อง แต่งตั้งคณะท างานสนับสนุนและเสริมสร้างความเข้มแข้งให้แก่ชุมชนที่ส าคัญต่อส่วนราชการของส านักงาน
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ สั่ง ณ วันที่ ๒๓  กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘  
 - หนังสือส านักงาน กศน. ที่ ศธ ๐๒๑๐.๑๑๘/๑๐๑๓ ลงวันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๕๘ เรื่อง ขอเชิญประชุม 
เพ่ือก าหนดเกณฑ์ แนวทาง วิธีการและคัดเลือกชุมชนที่ส าคัญต่อส่วนราชการของส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘  
 - หนังสือส านักงาน กศน. ที่ ศธ ๐๒๑๐.๑๑๘/๑๕๔๘ ลงวันที่ ๓๑  มีนาคม ๒๕๕๘ เรื่อง การก าหนด
หลักเกณฑ์ แนวทาง วิธีการคัดเลือกชุมชนที่ส าคัญต่อส่วนราชการของส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ และหนังสือส านักงานรัฐมนตรี ที่  ศธ ๐๑๐๐/๑๐๐๙ ลงวันที่ ๓ เมษายน ๒๕๕๘  
เรื่อง การก าหนดหลักเกณฑ์ แนวทาง วิธีการคัดเลือกชุมชน ฯ (ส่งชื่อกิจกรรม) 
 - หนังสือส านักงาน กศน. ที่ ศธ ๐๒๑๐.๑๑๘/๒๙๐๒ ลงวันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๕๘ เรื่อง ขอเชิญประชุม
เพ่ือจัดท าแผนสนับสนุนและเสริมสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน ตามตัวชี้วัดที่ ๓.๕ ระดับความส าเร็จในการสนับสนุน
และเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชนที่ส าคัญต่อส่วนราชการ 
 - หนังสือส านักงาน กศน. ที่ ศธ ๐๒๑๐.๑๑๘/๓๔๔๓ ลงวันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๕๘ เรื่อง การจัดกิจกรรม
ตามตัวชี้วัดที่ ๓.๕ ระดับความส าเร็จในการสนับสนุนและเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชนที่ส าคัญต่อส่วนราชการ 
 - หนังสือส านักงานรัฐมนตรี ที่ ศธ ๐๑๐๐ / ๒๐๙๘ ลงวันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๕๘  เรื่อง  ส่งของบริจาค
เพ่ือเข้าร่วมกิจกรรมการเสริมสร้างความเข้มแงแก่ชุมชน ตามตัวชี้วัดที่ ๓.๕  
ตัวช้ีวัดที่ ๓.๖ 
 - หนังสือส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ที่  ศธ ๐๒๑๒/๒๗๖๑ ลงวันที่  ๓ มีนาคม ๒๕๕๘  
เรื่อง เชิญประชุมการจัดท ารายงานลักษณะส าคัญขององค์การของส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘  
 - หนังสือส านักงานรัฐมนตรี ที่ ศธ ๐๑๐๐ / - ลงวันที่ ๒๗  มีนาคม  ๒๕๕๘ เรื่อง ขอเชิญประชุม 
 - หนังสือส านักงานรัฐมนตรี ที่  ศธ ๐๑๐๐/๑๐๗๓ ลงวันที่ ๙ เมษายน ๒๕๕๘ เรื่อง ขอส่งรายงาน 
ลักษณะส าคัญขององค์การ 

 



รายงานผลการปฏิบัตริาชการตามค ารับรองการปฏิบัตริาชการระดับส านัก ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ 
ส านักนักงานรัฐมนตรี กระทรวงศกึษาธิการ 

 

๓๖ 

 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด)           รอบ   ๙ เดือน 
                                                                                                     รอบ ๑๒ เดือน 
ชื่อตัวชี้วัด  :  ตัวชี้วัดที่ ๔  ระดับความส าเร็จในการสนับสนุนการวางแผนเชิงยุทธศาสตร์ของส านักงานปลัด 
                                 กระทรวงศึกษาธิการ 
ผู้ก ากับดูแลตัวช้ีวัด  :   
              ๑. หัวหน้าส านักงานรัฐมนตรี  
               ๒. นางสาวนงศิลินี  โมสิกะ 

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

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

ระดับความส าเร็จในการสนับสนุนการวางแผนเชิงยุทธศาสตร์ของส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 
เป็นการประเมินความส าเร็จของวิธีการด าเนินการเกี่ยวกับการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์  
เชิงยุทธศาสตร์ และกลยุทธ์หลัก รวมถึงแผนปฏิบัติราชการที่ได้จัดท าไว้ เพ่ือน าไปปฏิบัติและติดตามผลการด าเนินงาน 
ข้อมูลผลการด าเนินงาน  : 

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

๒. หากอยู่ระหว่างด าเนินการ/รอด าเนินการ ใส่เครื่องหมาย   ลงในช่องผลการด าเนินงาน 
๓. หากไม่ได้ด าเนินการ ใส่เครื่องหมาย   ลงในช่องผลการด าเนินงาน 
๔. ใส่ค่าคะแนนการด าเนินการที่ได้ในช่อง “ค่าคะแนนที่ได้” 

ตัวชี้วัด/รายละเอียดการด าเนินงาน 
เกณฑ์การให้คะแนน 

ผลการ
ด าเนินงาน 

เกณฑ์การให้คะแนน 
ผลการ

ด าเนินงาน 
เจ้าภาพ

หลัก 
ค่าคะแนน
ด าเนินการ 

สถานะ            
การด าเนินงาน 

หน่วยงาน
สนับสนุน 

ค่าคะแนน
ด าเนินการ 

สถานะ       
การด าเนินงาน 

ตัวชี้วัดที่  ๔ ระดับความส าเร็จในการสนับสนุนการวางแผนเชิง
ยุทธศาสตร์ของ สป.                              น้ าหนัก ร้อยละ ๔ 

      

     ๑ ศึกษา วิเคราะห์และจัดท าแนวทาง/ขั้นตอนในการน าปัจจัย
ภายในและภายนอกไปใช้ประกอบการจัดท าแผนยุทธศาสตร์และ
แผนปฏิบัติราชการ ของ สป. ซ่ึงอย่างน้อยต้องประกอบด้วย ความ
ต้องการของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  สภาพการแข่งขันและ
ความสามารถ (Core competency) ของส่วนราชการ   นวัตกรรมและ
เทคโนโลยีที่ส่งผลต่อการบริการและการปฏิบัติงาน  จุดแข็งจุดอ่อนและ
ทรัพยากรบุคคล   โอกาสในการปรับเปลี่ยนทรัพยากรที่มีอยู่ไปใช้กับ
บริการหรือกิจกรรมที่ส าคัญกว่าความเสี่ยงในด้านการเงิน  สังคม และ
จริยธรรม กฎหมาย การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจระดับประเทศหรือ
ระดับโลก  ลักษณะเฉพาะของ ส่วนราชการ (เช่น ข้อจ ากัดด้านพื้นที่ 
กฎระเบียบ)  จุดแข็ง จุดอ่อนของส่วนราชการหรือองค์กรอื่ นที่
ปฏิบัติงานเกี่ยวข้องกัน  

สนย. ๑  ทุกส านักร่วม
ด าเนินการกับ
เจ้าภาพหลัก 

๑  

     ๒ มีการจัดท าประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ และ
กลยุทธ์ที่ส าคัญ โดยก าหนดเป้าหมาย  ระยะเวลา และล าดับความส าคัญ
ของเป้าประสงค์ รวมถึงมีการพิจารณาถึงความท้าทายและความ
ได้เปรียบเชิงกลยุทธ์ขององค์กร ความสมดุลระหว่างโอกาสกับความท้า
ทายทั้งระยะสั้นและระยะยาวและความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ทั้งหมดของส่วนราชการ   

สนย. ๑  ทุกส านักร่วม
ด าเนินการกับ
เจ้าภาพหลัก 

๑  



รายงานผลการปฏิบัตริาชการตามค ารับรองการปฏิบัตริาชการระดับส านัก ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ 
ส านักนักงานรัฐมนตรี กระทรวงศกึษาธิการ 

 

๓๗ 

 

ตัวชี้วัด/รายละเอียดการด าเนินงาน 
เกณฑ์การให้คะแนน 

ผลการ
ด าเนินงาน 

เกณฑ์การให้คะแนน 
ผลการ

ด าเนินงาน 
เจ้าภาพ

หลัก 
ค่าคะแนน
ด าเนินการ 

สถานะ            
การด าเนินงาน 

หน่วยงาน
สนับสนุน 

ค่าคะแนน
ด าเนินการ 

สถานะ       
การด าเนินงาน 

     ๓ จัดท าแผนปฏิบัติราชการ ๔ ปี และแผนปฏิบัติราชการประจ าปี 
โดยมีแผนภาพ (Flow Chart) แสดงขั้นตอนของกระบวนการวางแผน
อย่างชัดเจน  โดยต้องแสดงให้เห็นกิจกรรมที่ส าคัญ กรอบเวลาและ
ผู้รับผิดชอบในแต่ละขั้นตอนอย่างชัดเจน รวมถึงแสดงให้เห็นถึงความ
เช่ือมโยงการถา่ยทอดเปา้ประสงค์  กลยุทธ ์และ ค่าเปา้หมายจาก
แผนการบริหารราชการแผ่นดิน แผนปฏิบัติราชการของกระทรวง 
แผนปฏิบัติราชการ ๔ ปี  แผนปฏิบัติราชการประจ าปีของ สป. 
แผนงาน/โครงการต่างๆ   ทั้งนี้ ในกระบวนการวางแผนต้องมีหวัหน้า
ส่วนราชการ รองหัวหน้าส่วนราชการ ผอ.ส านัก/กองเข้ามามีส่วนร่วม
แสดงให้เห็นว่ากลยุทธ์หลกัที่ก าหนดในแผนฯรองรับ/เอาชนะความท้า
ทายที่ระบุในลักษณะส าคัญขององค์กรของส่วนราชการ และตอบสนอง      
ความต้องการของผู้รับบริการ (หนว่ยงานเจ้าภาพหลักด าเนินการ ,
หน่วยงานสนับสนุนรว่มด าเนินการ)                      

สนย. ๑  ทุกส านักร่วม
ด าเนินการกับ
เจ้าภาพหลัก 

๑  

     ๔ แสดงให้เห็นถึงวิธีการหรือช่องทางที่ผู้บริหารใช้ในการสื่อสารและ
สร้างความเข้าใจในการปฏิบัติตามแผนฯ  ให้กับบุคลากรที่เกี่ยวข้อง โดย
ต้องครอบคลุม ๔ ประเด็น ดังนี้  การถา่ยทอดกลยุทธอ์งค์กรไปสู่การ
จัดท าแผนปฏบิัติการ   การปฏิบัติตามแผนงาน/โครงการ    ตัวชี้วัดของ
แต่ละแผนปฏิบัตกิาร   บทบาทหนา้ที่ของบุคลากรต่อการบรรลุ
เป้าหมายองค์กร   
          

สนย. ๑  ทุกส านักร่วม
ด าเนินการ   

โดยต้องแสดง
หลักฐานการ
ถ่ายทอดฯ 

เช่น รายงาน
การประชุม 

ฯลฯ 

๑  

     ๕ มกีารติดตามผลการด าเนินงานหลักที่ส าคัญผ่านตัวชีว้ัดเพื่อ
ติดตามความคืบหน้าของแผนปฏิบัติราชการโดยเปรียบเทียบกบั
เป้าประสงค์ที่ก าหนดไว้ ผลการด าเนินการที่ผ่านมา และสรุปผลการ
ด าเนินงานเสนอผู้บริหารส่วนราชการทราบ  
 

สนย. ๑  ทุกส านักร่วม
ด าเนินการ    

โดยต้องแสดง
หลักฐานการ
ติดตามผลการ

ด าเนินงาน
และการส่งผล
การติดตามผล
การด าเนินงาน

ให้ 
ส านักนโยบาย

และ
ยุทธศาสตร์ 

๑  

 ค่าคะแนนที่ได้  ค่าคะแนนที่ได้ ๕ 

การค านวณคะแนนจากผลการด าเนินงาน  : 
 

ตัวช้ีวัด/ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด 
น้ าหนัก 
(ร้อยละ) 

ผลการ 
ด าเนินงาน 

ค่าคะแนนที่ได้ 
ค่าคะแนน 
ถ่วงน้ าหนัก 

ระดับความส าเร็จในการสนับสนุนการวางแผน 
เชิงยุทธศาสตร์ของส านักงานปลัด 
กระทรวงศึกษาธิการ 

๔ ๕ ๕.๐๐๐๐ ๐.๒๐๐๐ 

 
 
 
 



รายงานผลการปฏิบัตริาชการตามค ารับรองการปฏิบัตริาชการระดับส านัก ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ 
ส านักนักงานรัฐมนตรี กระทรวงศกึษาธิการ 

 

๓๘ 

 

ค าชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ด าเนินการ : (เลือกตอบตามความรับผิดชอบของส านักท่าน) 
ส านักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ ในฐานะหน่วยงานสนับสนุน ได้ด าเนินการให้ความร่วมมือ/

สนับสนุน/ให้ข้อมูลตามที่หน่วยงานเจ้าภาพหลักก าหนดหรือร้องขอ ดังนี้ 
๑. เข้าร่วมประชุมชี้แจงแนวทางการจัดท าแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘  

ของส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เมื่อวันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๕๗ 
๒. ส่งแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ ของส านักงานรัฐมนตรี ให้ส านักนโยบาย 

และยุทธศาสตร์ สป. 
๓. แจ้งเวียนแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ ของส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 
๔. ส่งรายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ ของส านักงาน

ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ E - MAIL 
ปัจจัยสนับสนุนต่อการด าเนินงาน  : 

๑. ผู้บริหารให้ความส าคัญ และส่งเสริม ผลักดันในการด าเนินการตามตัวชี้วัด 
              ๒. บุคลากรให้ความร่วมมือ 

อุปสรรคต่อการด าเนินงาน  : 
หน่วยงานเจ้าภาพหลักไม่มีการชี้แจงในการด าเนินงาน และการติดตามผลที่ชัดเจน 

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

หลักฐานอ้างอิง  : 
๑. เอกสารลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมชี้แจงแนวทางการจัดท าแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ  

พ.ศ. ๒๕๕๘ ของส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 
๒. หนังสือส านักงานรัฐมนตรี ที่ ศธ๐๑๐๐/๒๔๗๘ ลงวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ เรื่อง แผนปฏิบัติ

ราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ ของส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 
๓. หนังสือส านักงานรัฐมนตรี ที่ ศธ ๐๑๐๐/- ลงวันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๕๘ เรื่อง แจ้งเวียน แผนปฏิบัติ

ราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ ของส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 
๔. Print out หน้าจอ E – MAIL ที่ส่งเอกสารการรายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ ของส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 
 



รายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการระดับส านัก ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ 
ส านักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ 

 

๓๙ 

 

 รายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด)           รอบ   ๙ เดือน 
                                                                                                     รอบ ๑๒ เดือน 
ชื่อตัวชี้วัด  :  ตัวชี้วัดที่ ๕  ระดับความส าเร็จในการจัดการความสัมพันธ์กับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
ผู้ก ากับดูแลตัวช้ีวัด  :   
              ๑. หัวหน้าส านักงานรัฐมนตรี  
               ๒. นางสาวนงศิลินี  โมสิกะ 

ผู้จัดเก็บข้อมูล  : 
๑. นางสาววิริยา  ไชยคุปต ์  
๒. นางสาวนวรัตน์  รามสูต 
๓. นางสาวอิสรีย์  ฤทธิ์นิ่ม 
๔. ว่าที่ ร.ต.นรินทร์  ก้อนแก้ว 
๕. นางวีระวัลย์  พรหมมานุวัติ 
๖. นางปิยาธร  อินทเกตุ 
๗. นายอภิสรณ์  แสนปลื้ม 
๘. นายชาญชัย  เตียวัฒนรัฐตกิาล   

โทรศัพท์  :  ๐ ๒๒๘๐ ๐๓๐๙ โทรศัพท์  :  ๐ ๒๖๒๘ ๖๓๖๔ 
ค าอธิบาย  :   

ระดับความส าเร็จในการจัดการความสัมพันธ์กับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เป็นการประเมินว่า
หน่วยงานมีการด าเนินการเกี่ยวกับความต้องการ ความคาดหวัง ของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างไร รวมถึง
หน่วยงานมีการด าเนินการอย่างไรในการสร้างความสัมพันธ์กับผู้บริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย การก าหนดปัจจัยที่ส าคัญ 
ที่ท าให้ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีความพึงพอใจ และน าไปสู่การกล่าวถึงส่วนราชการในทางที่ดี 
ข้อมูลผลการด าเนินงาน  : 

๑. หากทา่นด าเนินการแล้ว ใส่เครื่องหมาย  ลงในช่องผลการด าเนินงาน 
๒. หากอยู่ระหว่างด าเนินการ/รอด าเนินการ ใส่เครื่องหมาย  ลงในช่องผลการด าเนินงาน 
๓. หากไม่ได้ด าเนินการ ใส่เครื่องหมาย   ลงในช่องผลการด าเนินงาน 
๔. ใส่ค่าคะแนนการด าเนินการที่ได้ในช่อง “ค่าคะแนนที่ได้” 

ตัวชี้วัด/รายละเอียดการด าเนินงาน 
เกณฑ์การให้คะแนน 

ผลการ
ด าเนินงาน 

เกณฑ์การให้คะแนน ผลการด าเนินงาน 

เจ้าภาพ
หลัก 

ค่าคะแนน
ด าเนินการ 

สถานะ            
การด าเนินงาน 

หน่วยงาน
สนับสนุน 

ค่าคะแนน
ด าเนินการ 

สถานะ         
การด าเนินงาน 

ตัวชี้วดัที่ ๕ ระดับความส าเร็จในการจดัการความสมัพันธ์กับ
ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย               
                                                       น้ าหนัก ร้อยละ ๔                                         

(กศน.
ด าเนินการ
รวบรวม
ข้อมูลใน
ภาพ สป.) 

     

     ๑ มีการศึกษา วิเคราะห์ รวบรวมข้อมูลของผู้รับบริการและ        
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของหน่วยงาน โดย 

      

          ๑.๑ การมีการก าหนด/จ าแนกกลุ่มผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ของหน่วยงานได้ครบถ้วนทุกกระบวนการหลัก 

   ทุกส านัก
ด าเนินการ 

๐.๕  

          ๑.๒ มีวิธีการ/ช่องทางในการรับฟังและมีผลการรับฟัง/ส ารวจ
ความต้องการของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในแต่ละกลุ่ม 

   ทุกส านัก
ด าเนินการ 

๐.๓  

          ๑.๓ มีการทบทวนและปรับปรุงวิธีการ/ช่องทางในการรับฟัง
ความต้องการของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียให้เหมาะสม 
 

   ทุกส านัก
ด าเนินการ 

๐.๒  

     ๒ ปรับปรุงงานบริการหรือการปฏิบัติงานให้สนองตอบ   ความ    ทุกส านัก   



รายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการระดับส านัก ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ 
ส านักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ 

 

๔๐ 

 

ตัวชี้วัด/รายละเอียดการด าเนินงาน 
เกณฑ์การให้คะแนน 

ผลการ
ด าเนินงาน 

เกณฑ์การให้คะแนน ผลการด าเนินงาน 

เจ้าภาพ
หลัก 

ค่าคะแนน
ด าเนินการ 

สถานะ            
การด าเนินงาน 

หน่วยงาน
สนับสนุน 

ค่าคะแนน
ด าเนินการ 

สถานะ         
การด าเนินงาน 

ต้องการของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดย  ด าเนินการ 
          ๒.๑ น าข้อมูลความต้องการฯ ตามข้อที่ ๑ มาก าหนดแนวทาง/โครงการ
ปรับปรุงการปฏิบัติงาน ๑ กระบวนการ หรือ ๑ งานบริการ  

   ทุกส านัก
ด าเนินการ 

๐.๗  

          ๒.๒ สรุปผลการปรับปรุงการปฏิบัติงานให้ผู้บริหารทราบ    ทุกส านัก
ด าเนินการ 

๐.๓  

     ๓ มีการสร้างความสัมพันธ์กับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
โดย 

   ทุกส านัก
ด าเนินการ 

  

          ๓.๑ จัดให้มีช่องทางที่ใช้ในการติดต่อกับผู้รับบริการและผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย อย่างน้อย ๒ ช่องทาง 

   ทุกส านัก
ด าเนินการ 

๐.๒  

          ๓.๒ จัดท าโครงการ/กิจกรรมเพื่อสร้างความสัมพันธ์กับ            
กลุ่มผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

   ทุกส านัก
ด าเนินการ 

๐.๔  

          ๓.๓ ติดตาม ประเมินและสรุปผลการด าเนินโครงการ/
กิจกรรมเพื่อสร้างความสัมพันธ์ฯ เสนอผู้บริหารทราบ 

   ทุกส านัก
ด าเนินการ 

๐.๔  

     ๔ มีระบบที่ชัดเจนในการรวบรวมและจัดการข้อร้องเรียน/
ข้อเสนอแนะ โดย 

   ทุกส านัก
ด าเนินการ 

  

           ๔.๑ มีการระบุชื่อผู้รับผิดชอบ/กลุ่มงานที่เป็นผู้รับผิดชอบ
เกี่ยวกับข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ 

   ทุกส านัก
ด าเนินการ 

๐.๑  

           ๔.๒ มีการแก้ไขข้อร้องเรียนหรือด าเนินการตามข้อเสนอแนะ 
โดยสามารถระบุถึง วิธีการติดตาม ผู้รับผิดชอบความถี่ในการติดตาม 

   ทุกส านัก
ด าเนินการ 

๐.๓  

           ๔.๓ มีการปรับปรุงคุณภาพการให้บริการหรือการปฏิบัติงาน
จากข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ 

   ทุกส านัก
ด าเนินการ 

๐.๔  

           ๔.๔ มีสรุปรายงานผลการจัดการข้อร้องเรียน/ด าเนินการ
ตามข้อเสนอแนะให้ผู้บริหารทราบ 

   ทุกส านัก
ด าเนินการ 

๐.๒  

     ๕ มีการพัฒนาการให้บริการของกระบวนการหลัก โดย    ทุกส านัก
ด าเนินการ 

  

          ๕.๑ คัดเลือกกระบวนการหลักของหน่วยงาน จ านวน ๒ 
กระบวนการ มาจัดท าแบบส ารวจความพึงพอใจและความไม่พึงพอใจ
ของผู้รับบริการและ/หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  ด าเนินการส ารวจฯ และ
จัดท ารายงานผลการส ารวจฯ เสนอผู้บริหารทราบ 

   ทุกส านัก
ด าเนินการ 

๐.๔  

          ๕.๒ น าผลการส ารวจความพึงพอใจและความไม่พึงพอใจของ
ผู้รับบริการและ/หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียไปปรับปรุงการให้บริการของ
กระบวนการหลักทั้ง ๒ กระบวนการ 

   ทุกส านัก
ด าเนินการ 

๐.๔  

          ๕.๓ สรุปผลการด าเนินงานเสนอผู้บริหารทราบ ภายใน ๓๐ 
กันยายน ๒๕๕๘ 

   ทุกส านัก
ด าเนินการ 

๐.๒  

    ค่าคะแนนที่ได้ ๕.๐ 
หมายเหตุ :  
                - งานบริการหรือกระบวนงานที่ด าเนินการปีละ ๑ ครั้ง ให้น ามาปรับปรุงและส ารวจความพึงพอใจซ้ าในปีงบประมาณ ๒๕๕๘ ส่วนงานบริการที่ส ารวจและปรับปรุงได้เสร็จสิ้นแล้ว
ภายในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗ ให้เลือกงานบริการใหม่มาด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ 
                 -กศน. เป็นผู้รวบรวมในภาพส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ         

 



รายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการระดับส านัก ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ 
ส านักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ 

 

๔๑ 

 

 
การค านวณคะแนนจากผลการด าเนินงาน  : 

ตัวช้ีวัด/ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด 
น้ าหนัก 
(ร้อยละ) 

ผลการ 
ด าเนินงาน 

ค่าคะแนนที่ได้ 
ค่าคะแนน 
ถ่วงน้ าหนัก 

ระดับความส าเร็จในการจัดการความสัมพันธ์
กับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

๔ ๕ ๕.๐๐๐๐ ๐.๒๐๐๐ 

 

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

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ตามค าสั่งส านักงานรัฐมนตรี ที่ ๔๑/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๕๗             
๒. จัดประชุมคณะท างานที่ 5 ระดับความส าเร็จในการจัดการความสัมพันธ์กับผู้รับบริการและ ผู้มีส่วนได้

ส่วนเสีย เมื่อวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๘   
๓. จัดท าปฏิทินการด าเนินงานตามตัวชี ้ว ัดที ่ 5 ระดับความส าเร็จในการจัดการความสัมพันธ์กับ

ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ประจ าปี พ.ศ.๒๕๕๘ 
๔. วิเคราะห์ก าหนด/จ าแนกกลุ่มผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของหน่วยงานได้ครบถ้วนทุกกระบวนการหลัก 
๕. ทบทวนและปรับปรุงวิธีการ/ช่องทางในการรับฟังความต้องการของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
๖. ก าหนดแนวทาง/โครงการปรับปรุงการปฏิบัติงาน คือ กระบวนการการรับ – ส่งหนังสือราชการ 
๗. สรุปรายงานผลการปรับปรุงการปฏิบัติงาน กระบวนการการรับ – ส่งหนังสือราชการ ให้ผู้บริหารทราบ 
๘. จัดโครงการ/กิจกรรม เพ่ือสร้างความสัมพันธ์กับกลุ่มผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
๙. จัดท าสรุปผลการจัดกิจกรรมเพ่ือสร้างความสัมพันธ์กับกลุ่มผู้ รับบริการและผู้ส่วนได้ส่วนเสีย ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2558 เสนอผู้บริหารทราบ 
๑๐. มีค าสั่งมอบหมายผู้รับผิดชอบด าเนินการต่อข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ และ Chart ระบบร้องเรียน 

ของส านักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ 
๑๑.  จัดท าสรุปรายงานผลการจัดการข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ ให้ผู้บริหารทราบ 
๑๒. ส ารวจความพึงพอใจและความไม่พึงพอใจของผู้รับบริการและ/หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของกระบวนการ

หลัก 2 กระบวนการ  
๑๓. จัดท ารายงานผลการส ารวจฯ เสนอผู้บริหารทราบ 
๑๔. แจ้งผลการส ารวจความความพึงพอใจและความไม่พึงพอใจของผู้รับบริการและ/หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

ของกระบวนการหลักทั้ง 2 กระบวนการ เพ่ือให้เจ้าของงานน าไปปรับปรุงการให้บริการ 
๑๕. จัดท ารายงานการปรับปรุงการให้บริการจากการส ารวจความพึงพอใจ และความไม่พึงพอใจ  

ของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
๑๖. จัดท าสรุปผลการด าเนินงานส ารวจความพึงพอใจและความไม่พึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ 

ส่วนเสีย เสนอผู้บริหารทราบ 
ปัจจัยสนับสนุนต่อการด าเนินงาน  : 

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



รายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการระดับส านัก ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ 
ส านักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ 

 

๔๒ 

 

อุปสรรคต่อการด าเนินงาน  : 
ขาดงบประมาณในการจัดโครงการ/กิจกรรม เพ่ือสร้างความสัมพันธ์กับกลุ่มผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

ข้อเสนอแนะส าหรับการด าเนินงานในปีต่อไป  :  
ควรมีการปรับเปลี่ยนรายละเอียดการด าเนินงานไม่ให้ซ้ าซากจ าเจ เพ่ือให้เกิดการให้บริการที่ดี 

หลักฐานอ้างอิง  : 
๑. ค าสั่งส านักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ ที่ ๔๑/๒๕๕๗ ลงวันที่  ๑๗ ธันวาคม ๒๕๕๗ เรื่อง แต่งตั้ง

คณะท างานด าเนินงานตามค ารับรองการปฏิบัติราชการส านักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๕๘ 

๒. ปฏิทินการด าเนินงานตามตัวชี้วัดที่ 5 ระดับความส าเร็จในการจัดการความสัมพันธ์กับผู้รับบริการ 
และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๕๘ 

๓. แบบฟอร์มวิเคราะห์ก าหนด/จ าแนกกลุ่มผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
๔. แบบฟอร์มวิเคราะห์ช่องทางรับฟังความต้องการ ของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
๕. แนวทาง/โครงการปรับปรุงการปฏิบัติงานกระบวนการการรับ – ส่งหนังสือราชการ 
๖. สรุปผลการปรับปรุงการปฏิบัติงานกระบวนการการรับ – ส่งหนังสือราชการ 
๗. สรุปผลการจัดกิจกรรมเพ่ือสร้างความสัมพันธ์กับผู้รับบริการและผู้ส่วนได้ส่วนเสีย ประจ าปีงบประมาณ      

พ.ศ. 2558 
๘. ค าสั่งส านักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ ที่  ๑๘/๒๕๕๗ ลงวันที่  ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๕๗  

เรื่อง มอบหมายผู้รับผิดชอบด าเนินการต่อข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ 
๙. Chart ระบบร้องเรียนของส านักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ 
๑๐. สรุปรายงานผลการจัดการข้อร้องเรียน เสนอผู้บริหารทราบ 
๑๑. แบบส ารวจความความพึงพอใจและความไม่พึงพอใจของผู้รับบริการและ/หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

ของกระบวนการหลักทั้ง 2 กระบวนการ 
๑๒. ผลการส ารวจความพึงพอใจและความไม่พึงพอใจของผู้รับบริการและ/หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

ของกระบวนการหลักทั้ง 2 กระบวนการ 
๑๓. รายงานผลการส ารวจความพึงพอใจและความไม่พึงพอใจของผู้รับบริการและ/หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

ของกระบวนการหลักทั้ง 2 กระบวนการ 
๑๔. รายงานการปรับปรุงการให้บริการจากการส ารวจความพึงพอใจและความไม่พึงพอใจของผู้รับบริการ   

และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
๑๕. สรุปผลการด าเนินงานส ารวจความความพึงพอใจและความไม่พึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ 

ส่วนเสียประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 
 

 
 
 



รายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการระดับส านัก ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ 
ส านักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ 

 

๔๓ 

 

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

ผู้จัดเก็บข้อมูล  :   
                ๑. นางสาวศิริรตัน์  ทิวะศิริ  
                ๒. นางสาวเอมอร  ชัยพล  
                ๓. นางทัศนี  นิมิตสมานจิตต์ 
                4. นางสาวบุษยากร  กิตติวานิช 
                5. นางสาวนวรตัน์  รามสูต 
                6. นางสาวกุณฑิกา  พัชรชานนท์ 
                7. นายชาญชัย  เตียวัฒนรัฐติกาล 
                8. ว่าที่ร้อยตรี นรินทร์  ก้อนแก้ว 

โทรศัพท์  :  ๐ ๒๒๘๐ ๐๓๐๙ โทรศัพท์  :  0 2628 6353 
ค าอธิบาย  :      

 ระบบสารสนเทศ เป็นทุนขององค์การที่รวมถึงสารสนเทศ ( Information) ความรู้ (Knowledge)  
และเทคโนโลยี เพื่อสนับสนุนกระบวนการหลักขององค์การ  

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

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

 การจัดการความรู้ หมายถึง การรวบรวมองค์ความรู้ที่มีอยู่ในองค์กรซึ่งกระจัดกระจายอยู่ใน ตัวบุคคล 
หรือเอกสาร มาพัฒนาให้เป็นระบบ เพ่ือให้ทุกคนในองค์กรสามารถเข้าถึงความรู้ และน ามาพัฒนาตนเองให้เป็นผู้รู้ 
รวมทั้งปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 การจัดการความรู้ พิจารณาจากการวิเคราะห์ ทบทวน จ าแนกและคัดเลือกองค์ความรู้ที่ส าคัญ  
และสนับสนุนการด าเนินงานตามกระบวนการหลักของหน่วยงาน น าไปจัดท าแผนการจัดการความรู้ และด าเนินการ
ตามแผนได้ส าเร็จครบถ้วน รวมถึง การร่วมกิจกรรมสนับสนุนการจัดการความรู้ของส านักงานปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการ 

 
 
 
 



รายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการระดับส านัก ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ 
ส านักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ 

 

๔๔ 

 

 
ข้อมูลผลการด าเนินงาน  : 

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

2. หากอยู่ระหว่างด าเนินการ/รอด าเนินการ ใส่เครื่องหมาย  ลงในช่องผลการด าเนินงาน 
3. หากไม่ได้ด าเนินการ ใส่เครื่องหมาย  ลงในช่องผลการด าเนินงาน 
4. ใส่ค่าคะแนนการด าเนินการที่ได้ในช่อง “ค่าคะแนนที่ได้” 

ตัวชี้วัด/รายละเอียดการด าเนินงาน 
เกณฑ์การให้คะแนน 

ผลการ
ด าเนินงาน 

เกณฑ์การให้คะแนน 
ผลการ

ด าเนินงาน 
เจ้าภาพ

หลัก 
ค่าคะแนน
ด าเนินการ 

สถานะ            
การด าเนินงาน 

หน่วยงาน
สนับสนุน 

ค่าคะแนน
ด าเนินการ 

สถานะ       
การด าเนินงาน 

ตัวชี้วัดที่ ๖ ระดับความส าเร็จในการพัฒนาปรับปรุงสารสนเทศและ
การจัดการความรู้                                     น้ าหนัก ร้อยละ ๘ 

      

๖.๑ ระดับความส าเร็จในการพัฒนาปรบัปรุงสารสนเทศ                
                                                          น้ าหนัก ร้อยละ ๔  

      

     ๑. ทบทวนการวิเคราะห์ขอ้มูลสนับสนุนการด าเนินงานและ
ปรับปรุงฐานข้อมูลเดิม 

      

          ๑.๑ ทบทวนการวิเคราะหข์้อมลูที่จ าเป็นในการสนับสนุนการ
ด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ และกระบวนการหลักของปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๕๗  

   ทุกส านัก
ด าเนินการ 

๐.๔  

          ๑.๒ ปรับปรุงข้อมูล/ฐานข้อมูลที่ด าเนินการในปีงบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๕๗ อย่างน้อย ๑ ฐานข้อมูล              

   ทุกส านัก
ด าเนินการ 

๐.๖  

     ๒. จัดท าฐานข้อมูล/ข้อมูลใหม่ที่สนบัสนุนการด าเนินงานตาม
ยุทธศาสตร์/กระบวนการหลัก ๒ ฐานขอ้มูล  (ต้องครอบคลุม ถูกตอ้ง
และทันสมัย)                    

   ทุกส านัก
ด าเนินการ 

 
 

 

             ๒.๑ ข้อมูลใหม่/ฐานขอ้มูล ที่ ๑    ทุกส านัก
ด าเนินการ 

๐.๕  

             ๒.๒ ข้อมูลใหม่/ฐานขอ้มูล ที่ ๒    ทุกส านัก
ด าเนินการ 

๐.๕  

หมายเหตุ : ส าหรับส านักที่จัดท าข้อมูล/ฐานข้อมูลครบ  
ทุกกระบวนการ แล้ว ให้ด าเนินการปรับปรุงข้อมูล/ฐานข้อมูลเดิม       
รวม ๓ ฐาน 

      

      ๓ ปรับปรุงระบบสารสนเทศและเครือข่าย        
           ๓.๑ ส ารวจ ประมวลความตอ้งการเกี่ยวกับการใช้งานระบบ
สารสนเทศของหน่วยงานและน าผลไปปรับปรุงระบบสารสนเทศ 

ศทก. ๐.๒     

           ๓.๒ จัดท า/ปรับปรุงฐานข้อมลูองค์ความรู้ เพื่อการเผยแพร่
สื่อสารภายในหน่วยงาน รวมถึงจัดให้มชี่องทางในการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ในเร่ืองของวิธีการปฏบิัติที่ดี (Best Practices) ของบุคลากร
ผ่านระบบสารสนเทศ 

ศทก. ๐.๒  ทุกส านัก
ด าเนินการ 

๐.๖  

           ๓.๓ ประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรทราบถึงช่องทางในการใช้งาน
ระบบสารสนเทศเพื่อการสืบค้นข้อมูลสนับสนุนการปฏบิัติงาน และ/
หรือการแลกเปลี่ยนเรียนรู ้

ศทก. ๐.๑  ทุกส านัก
ด าเนินการ 

๐.๔  

           ๓.๔ จัดท าแผนบริหารความเส่ียงด้านคอมพิวเตอร์และ
สารสนเทศ ที่แสดงถึงการตอบสนองต่อการบุกรุกที่เสี่ยงต่อการท างาน
ของระบบสารสนเทศที่ครอบคลุมถึงการสนับสนุนการปฏิบัติงานได้
อย่างต่อเนื่องภายใต้ภาวะวิกฤต (เช่น ไฟไหม้ น้ าท่วม แผ่นดินไหว 
เป็นต้น) 

ศทก. ๐.๒     

          ๓.๕ จัดท าระบบรักษาความมั่นคงและปลอดภัยของระบบฐานข้อมูล
และสารสนเทศ ซ่ึงอย่างน้อยต้องประกอบด้วย   แนวทาง/มาตรการป้องกัน

ศทก. ๐.๓     



รายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการระดับส านัก ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ 
ส านักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ 

 

๔๕ 

 

ตัวชี้วัด/รายละเอียดการด าเนินงาน 
เกณฑ์การให้คะแนน 

ผลการ
ด าเนินงาน 

เกณฑ์การให้คะแนน 
ผลการ

ด าเนินงาน 
เจ้าภาพ

หลัก 
ค่าคะแนน
ด าเนินการ 

สถานะ            
การด าเนินงาน 

หน่วยงาน
สนับสนุน 

ค่าคะแนน
ด าเนินการ 

สถานะ       
การด าเนินงาน 

ความเสียหาย การส ารองข้อมูลสารสนเทศ และสิทธิในการใช้งาน/
เข้าถึง (Access Right)            
     ๔ มีระบบการวัดผลการด าเนินงานของส านักงานปลัดกระทรวง
ศึกษาธกิาร โดย 

      

           ๔.๑ มีการเลือกและรวบรวมขอ้มูลสารสนเทศที่มีความ
สอดคล้องและเช่ือมโยงกัน เพือ่ใช้ในการติดตามผลการปฏิบัติงานใน
ภาพรวมของส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธกิาร และใช้ในการ
สนับสนุนการตัดสินใจ ในระดับต่างๆ ของส่วนราชการ  

ศทก. ,
สนย.  

๐.๔  ทุกส านักร่วม
ด าเนินการกับ
เจ้าภาพหลัก 

๐.๔ N/A 

           ๔.๒ มีการเลือกข้อมูลและสารสนเทศเชิงเปรียบเทียบจาก
ภายนอกมาใช้สนับสนุนการตัดสินใจในส่วนราชการ 

ศทก. ,
สนย.  

๐.๒  ทุกส านักร่วม
ด าเนินการกับ
เจ้าภาพหลัก 

๐.๒ N/A 

           ๔.๓ มีการทบทวน/ปรับปรุงตวัชี้วัดและระบบการวัดผลการ
ด าเนินการเพื่อให้มีข้อมูลสารสนเทศของผลการด าเนินงานที่เป็น
ปัจจุบันและทันตอ่สถานการณ์ 

ศทก. ,
สนย.  

๐.๔  ทุกส านักร่วม
ด าเนินการกับ
เจ้าภาพหลัก 

๐.๔ N/A 

     ๕ มีระบบการวิเคราะหแ์ละน าเสนอการด าเนินงานของส านกังาน
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ โดย 

      

           ๕.๑ มีการวิเคราะห์และน าเสนอผลการด าเนินงานตาม
ตัวชี้วัด/เรื่องที่ส าคัญ เพื่อให้ผู้บริหารใช้ประกอบการพิจารณา/
ทบทวนผลการด าเนินงานของส่วนราชการ และใช้ในการจัดท าแผน
ยุทธศาสตร์ของ สป. 

ศทก.
,สนย. 

๐.๖  ทุกส านักร่วม
ด าเนินการกับ
เจ้าภาพหลัก 

๐.๖ N/A 

           ๕.๒ มีการสื่อสารให้ผู้ปฏบิัติงานที่เกี่ยวขอ้งในทุกระดับได้
รับทราบถึงผลการวิเคราะห์ตามข้อ ๕.๑ เพื่อใช้เป็นข้อมูลสนับสนุน
การตัดสินใจในการปฏบิัติงาน 

ศทก. ,
สนย.  

๐.๔  ทุกส านักร่วม
ด าเนินการกับ
เจ้าภาพหลัก 

๐.๔ N/A 

 ค่าคะแนนที่ได้  ค่าคะแนนที่ได้ 3.00 
๖.๒ ระดับความส าเร็จในการจัดการความรู้                                               
                                                          น้ าหนัก ร้อยละ ๔ 

      

            ๖.๒.๑ ระดับความส าเร็จในการจัดการความรู้ ประจ าปี
งบประมาณ   พ.ศ. ๒๕๕๘                          (น้ าหนักรอ้ยละ ๒)                                                     

      

    ๑. ทบทวนการจ าแนกรายการองค์ความรู้ของทุกกระบวนการหลกั 
และคัดเลือกองค์ความรู้ที่สนับสนุนการด าเนินงาน ๒ องค์ความรู้จาก 
๒ กระบวนการหลัก (ไม่ซ้ ากับกระบวนการที่ด าเนินการใน
ปีงบประมาณ  พ.ศ.๒๕๕๗) มาจัดท าแผนการจัดการความรู้ (KM 
Action Plan) ตามแนวทางและรูปแบบที่ส านักงาน ก.พ.ร. ก าหนด 
(แบบฟอร์มแผนฯ ปีงบประมาณ    พ.ศ. ๒๕๕๔) 

   ทุกส านัก
ด าเนินการ 

๑  

    ๒. ด าเนินการตามแผนการจัดการความรู้ได้ส าเร็จทุกกิจกรรม และผ่าน
เกณฑ์ตัวชี้วัดผลสัมฤทธิ์ของการจัดการความรู้ 

   ทุกส านัก
ด าเนินการ 

 ๒  

    ๓. เข้าร่วมกิจกรรม KM DAY ตามแนวทางที่ส านักงาน
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการก าหนด 

   ทุกส านัก
ด าเนินการ 

๑  

    ๔. จัดส่งข้อมูลองค์ความรู้ที่ถอดบทเรียนสมบูรณ์แล้ว (ทั้งรูปแบบ
เอกสารและไฟล์ข้อมูล) ให้กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ภายในวันที ่๓๐ 
กันยายน ๒๕๕๘ 

   ทุกส านัก
ด าเนินการ 

๑  

    ค่าคะแนนที่ได้ 5.00 
             ๖.๒.๒ ร้อยละเฉลีย่ถ่วงน้ าหนักความส าเร็จจากผลสัมฤทธิ์
ของการด าเนินการตามแผนการจัดการความรู้ (แผนของปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๕๗)                                          (น้ าหนักรอ้ยละ ๒) 

   ทุกส านัก
ด าเนินการ 

  

      ระดับคะแนนที่ ๑ มีผลสัมฤทธิ์ของการด าเนินงานตามแผน   
การจัดการความรู้ได้ ร้อยละ ๘๐ 

      



รายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการระดับส านัก ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ 
ส านักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ 

 

๔๖ 

 

ตัวชี้วัด/รายละเอียดการด าเนินงาน 
เกณฑ์การให้คะแนน 

ผลการ
ด าเนินงาน 

เกณฑ์การให้คะแนน 
ผลการ

ด าเนินงาน 
เจ้าภาพ

หลัก 
ค่าคะแนน
ด าเนินการ 

สถานะ            
การด าเนินงาน 

หน่วยงาน
สนับสนุน 

ค่าคะแนน
ด าเนินการ 

สถานะ       
การด าเนินงาน 

      ระดับคะแนนที่ ๒ มีผลสัมฤทธิ์ของการด าเนินงานตามแผน   
การจัดการความรู้ได้ ร้อยละ ๘๕ 

      

      ระดับคะแนนที่ ๓ มีผลสัมฤทธิ์ของการด าเนินงานตามแผน   
การจัดการความรู้ได้ ร้อยละ ๙๐ 

      

      ระดับคะแนนที่ ๔ มีผลสัมฤทธิ์ของการด าเนินงานตามแผน   
การจัดการความรู้ได้ ร้อยละ ๙๕ 

      

      ระดับคะแนนที่ ๕ มีผลสัมฤทธิ์ของการด าเนินงานตามแผน   
การจัดการความรู้ได้ ร้อยละ ๑๐๐ 

      

    ค่าคะแนนที่ได้ 5.00 
หมายเหตุ :  ๑. ร้อยละเฉลีย่ถ่วงน้ าหนกัความส าเร็จจากผลสัมฤทธิ์
ของการด าเนินการตามแผนการจัดการความรู้ (แผนของปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๕๗)  คือ การวัดผลสัมฤทธิ์ของการน าองค์ความรู้ทั้งสององค์
ความรู้ตามแผนการจัดการความรู้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ 
ไปใช้ 
                ๒. ถ้าหากส านักใดไม่มีหรือก าหนดตวัชี้วัดผลสัมฤทธิ ์  
ไม่ชัดเจน ต้องจัดท าตัวชี้วัดผลสัมฤทธิข์องการน าองค์ความรู ้         
ทั้ง ๒ องค์ความรู้ของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ พร้อมเกณฑ์การให้
คะแนนใหม่ และให้ทุกส านักส่งชื่อ องค์ความรู้ ตัวชีว้ัดผลสัมฤทธิ์และ
เกณฑ์การให้คะแนนมายังกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ภายในเดือน
กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘  
 ทั้งนี ้    - หากไม่แจ้งข้อมูลดังกล่าวจะไม่ได้ค่าคะแนนด าเนินการ 
           - หากแจ้งข้อมูลดังกล่าวช้ากวา่ก าหนด จะถูกปรับลด 
คะแนนลง ๐.๒ คะแนน จากค่าคะแนนด าเนินการที่ได้จากตวัชี้วัดนี้ 
 

      

การค านวณคะแนนจากผลการด าเนินงาน  : 
 

ตัวช้ีวัด/ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด 
น้ าหนัก 
(ร้อยละ) 

ผลการ 
ด าเนินงาน 

ค่าคะแนนที่ได้ 
ค่าคะแนน 
ถ่วงน้ าหนัก 

ระดับความส าเร็จในการพัฒนา
ปรับปรุงสารสนเทศและการจัดการ
ความรู้                                   

๘   0.3200 

     ๖.๑ ระดับความส าเร็จในการพัฒนา
ปรับปรุงสารสนเทศ                

๔ 3 3.00๐๐ 0.1200 

     ๖.๒ ระดับความส าเร็จในการจัดการ
ความรู้                                               

๔    

            ๖.๒.๑ ระดับความส าเร็จใน
การจัดการความรู้ ประจ าปีงบประมาณ   
พ.ศ. ๒๕๕๘                           

๒ ๕ 5.00๐๐ 0.1000 

            ๖.๒.๒ ร้อยละเฉลี่ยถ่วง
น้ าหนักความส าเร็จจากผลสัมฤทธิ์ของ
การด าเนินการตามแผนการจัดการ

๒ ร้อยละ 100 5.00๐๐ 0.1000 



รายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการระดับส านัก ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ 
ส านักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ 

 

๔๗ 

 

ความรู้ (แผนของปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๕๗)                       

ค าชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ด าเนินการ 
ตัวช้ีวัดที่ ๖.๑  ระดับความส าเร็จในการพัฒนาปรับปรุงสารสนเทศ   

ส านักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ  ได้ด าเนินการ ดังนี้  
1. แต่งตั้งคณะท างาน ด าเนินงานตามค ารับรองการปฏิบัติราชการส านักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 โดยมีคณะท างานรับผิดชอบรายตัวชี้วัด ตามค าสั่งส านักงานรัฐมนตรี ที่ 41/2557 
และได้มีค าสั่งแต่งตั้งคณะท างานจัดท าและปรับปรุงฐานข้อมูล สารสนเทศ ส านักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ 
ตามค าสั่ง ส านักงานรัฐมนตรีที่ 5/2558 ลงวันที่ 23 มกราคม 2558 

2. ทบทวนการวิเคราะห์ข้อมูลที่จ าเป็นในการสนับสนุนการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ และกระบวนการ
หลักของปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 (ตารางการวิเคราะห์องค์ความรู้ที่จ าเป็นต้องใช้จากกระบวนการหลัก) 

2.1 ทบทวนข้อมูลที่จ าเป็นในการสนับสนุนการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ และกระบวนการหลัก
ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ครอบคลุมทุกกระบวนการหลักของส านักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ 

2.2 ปรับปรุงข้อมูล/ฐานข้อมูล ที่ด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ฐานข้อมูลที่เลือกน ามา
ปรับปรุง ได้แก่ 

- ฐานข้อมูลกระบวนการสนับสนุนภารกิจของรัฐมนตรีในการประชุมคณะรัฐมนตรี 
- ฐานข้อมูลกระบวนการประสานงานการตอบกระทู้ ชี้แจงญัตติ และร่างพระราชบัญญัติ 
- ฐานข้อมูลกระบวนการรับเรื่องร้องทุกข์ ร้องเรียน ร้องขอความช่วยเหลือต่อรัฐมนตรี 
- ฐานข้อมูลกระบวนการประเมินผลการปฏิบัติราชการระดับส านัก 
- ฐานข้อมูลการจัดการความรู้ 

2.3 จัดท าฐานข้อมูล/ข้อมูลใหม่ ที่สนับสนุนการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์/กระบวนการหลัก ได้แก่ 
- ฐานข้อมูลกระบวนการประสานงาน ติดตามผลการด าเนินงานตามนโยบายของรัฐมนตรี           

มีลักษณะของฐานข้อมูล และข้อมูล ดังนี้     
 ครอบคลุม ครบถ้วนตามที่วิเคราะห์ 
 ถูกต้องตามแบบฟอร์ม และมีการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลก่อนน าเข้า/หลังน าเข้า 
 ความทันสมัย มีการปรับปรุงฐานข้อมูลเป็นปัจจุบัน 

2.4 สรุปผลการน าข้อมูล/เอกสาร หลักฐานเกี่ยวกับการน าข้อมูล และสารสนเทศมาใช้ในการ
วิเคราะห์ผลการด าเนินงาน และน าไปปรับปรุง/พัฒนางาน ดังนี้ 

- ฐานข้อมูลกระบวนการสนับสนุนภารกิจของรัฐมนตรีในการประชุมคณะรัฐมนตรี ใช้สืบค้น/
อ้างอิง ข้อมูลที่น าเสนอต่อคณะรัฐมนตรี และเป็นฐานข้อมูลในการแจ้งรายนามผู้ชี้แจงต่อส านักเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรี ท าให้ท างานได้รวดเร็วขึ้น 

- ฐานข้อมูลกระบวนการประสานงานการตอบกระทู้ ชี้แจงญัตติ ร่างพระราชบัญญัติ เพ่ือเป็น
ฐานข้อมูลในการผลักดันข้อมูลในการตอบกระทู้ถามต่อรัฐมนตรี และเผยแพร่ข้อมูลกระทู้ที่ลงในราชกิจจานุเบกษา 

- ฐานข้อมูลกระบวนการรับเรื่องร้องทุกข์ ร้องเรียน หรือร้องขอความช่วยเหลือต่อรัฐมนตรี ใช้
สืบค้น/อ้างอิง ข้อมูลเกี่ยวกับการด าเนินงานเรื่องร้องทุกข์ฯ การติดตามงานและสนับสนุนการปฏิบัติงานให้เป็นระบบ 
ตรวจสอบย้อนหลังได้ 

- ฐานข้อมูลกระบวนการผลการปฏิบัติราชการระดับส านัก เพ่ือประมวลและใช้สืบค้น/อ้างอิง 



รายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการระดับส านัก ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ 
ส านักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ 

 

๔๘ 

 

ข้อมูลเกีย่วกับการจัดท าค ารับรองการปฏิบัติราชการส านักงานรัฐมนตรี ในแต่ละปีงบประมาณ 
- ฐานข้อมูลการจัดการความรู้ เพ่ือประมวลและใช้สืบค้น เผยแพร่ แลกเปลี่ยนเรียนรู้  

อย่างต่อเนื่อง โดยมีการด าเนินการอย่างต่อเนื่อง เป็นปัจจุบัน 
3. ด าเนินการปรับปรุงระบบสารสนเทศของส านักงานรัฐมนตรี โดยกระตุ้นการมีส่วนร่วมของ

ผู้รับผิดชอบกระบวนงาน ให้มีการปรับปรุงข้อมูล น าข้อมูลลงฐานข้อมูลอย่างต่อเนื่อง 
 
 ตัวช้ีวัดที่ ๖.๒ ระดับความส าเร็จในการจัดการความรู้ 

ส านักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ ได้ด าเนินการ ดังนี้ 
1. ทบทวน จ าแนกองค์ความรู้ 

- วิเคราะห์ฐานข้อมูลตามกระบวนการ 
- ตารางที่ 1 การวิเคราะห์ ทบทวน องค์ความรู้ที่สอดรับกับประเด็นยุทธศาสตร์/กระบวนการหลัก 

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

2. จัดท าแผนการจัดการความรู้  (KM Action Plan) เสนอผู้บริหารให้ความเห็นชอบการคัดเลือก 
องค์ความรู้ และอนุมัติแผนการจัดการความรู้ (25 มีนาคม 2558) 

องค์ความรู้  : เทคนิคการประสานงานในภารกิจของรัฐมนตรี 
                                  : เทคนิคการสื่อสารเพ่ือการท างาน 

3. การด าเนินงานตามแผนการจัดการความรู้ 
3.1 การบ่งชี้ความรู้ 
3.2 การสร้างและแสวงหาความรู้ 
3.3 การจัดการความรู้ที่เป็นระบบและเผยแพร่ทางเว็บไซต์ 
3.4 การประมวลผลและกลั่นกรองความรู้  การติดตามผลการด าเนินงานตามแผนการจัดการความรู้ 

ครั้งที่ 1/2558 (2 เม.ย. 58) 
3.5 การเข้าถึงความรู้ ได้มีการประชาสัมพันธ์แจ้งเวียนให้บุคลากรทราบ การด าเนินงานการจัดการ

ความรู้อย่างต่อเนื่อง 
3.6 การแบ่งปันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ได้จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 2 ครั้ง 
      ครั้งที่ 1  การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “ท าอย่างไร ให้ประสบความส าเร็จในงานที่ รับผิดชอบ”                             

เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2558 
      ครั้งที่ 2  การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “การบูรณาการเพื่อสนับสนุนภารกิจของรัฐมนตรี”  
                 เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2558 
3.7 การถอดบทเรียนการจัดการความรู้ (7 สิงหาคม 2558) 
     - องค์ความรู้ “เทคนิคการประสานงานในภารกิจของรัฐมนตรี” 
                    “เทคนิคการสื่อสารเพ่ือการท างาน 
     - การติดตามผลการด าเนินงานตามแผนการจัดการความรู้ (ครั้งที่ 2) 
    การประเมินความพึงพอใจ/ไม่พึงพอใจในการจัดกิจกรรมการจัดการความรู้ สร. (28 ส.ค. 58) 
3.8 การยกย่องชมเชย กลุ่มงานและบุคลากรที่มีส่วนอย่างส าคัญในการจัดการความรู้ (11 ก.ย. 58) 

 



รายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการระดับส านัก ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ 
ส านักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ 

 

๔๙ 

 

 
ปัจจัยสนับสนุนต่อการด าเนินงาน  : 

๑. คณะท างานการจัดการความรู้มีความมุ่งม่ัน ตั้งใจ ด าเนินงานอย่างเข้มแข็ง 
๒. บุคลากรส านักงานรัฐมนตรีให้ความร่วมมือ มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรม และเห็นว่าเป็นภารกิจหน้าที่

ร่วมกันในการพัฒนาองค์กร 
3. ผู้บริหาร/ผู้เชี่ยวชาญ ของส านักงานรัฐมนตรีให้การสนับสนุน และเข้าร่วมกิจกรรมกับบุคลากร  

ของส านักงานรัฐมนตรี 
อุปสรรคต่อการด าเนินงาน  : 

๑. ภารกิจการประสานราชการทางการเมืองของส านักงานรัฐมนตรี ท าให้บุคลากรไม่สามารถเข้าร่วม
กิจกรรมในภาพรวมได้ครบทุกคน ทุกครั้ง 

๒. ความสะดวกในการใช้ห้องประชุม/ สถานที่ใช้ในการประชุมบุคลากร (ห้อง MOC) ต้องสับหลีกวัน/
เวลากับฝ่ายการเมือง 

3. การพัฒนาปรับปรุงสารสนเทศ บางกระบวนงานไม่สามารถด าเนินการตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ได้
ครบถ้วน 
ข้อเสนอแนะส าหรับการด าเนินงานในปีต่อไป  :  

กพร.สป. ควรมีทีมงาน เพ่ือท าความเข้าใจ ประชุมชี้แจง การด าเนินงานตามตัวชี้วัดการพัฒนาองค์กร
อย่างเป็นระบบ ต่อเนื่อง เพ่ือให้ท าได้อย่างราบรื่น 
หลักฐานอ้างอิง  : 

หลักฐานอ้างอิง ตัวช้ีวัดที่ 6.1 
1. ค าสั่งส านักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ ที่ 41/2557 เรื่อง แต่งตั้งคณะท างานด าเนินงานตาม

ค ารับรองการปฏิบัติราชการ ส านักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2558 ลว. 17 ธันวาคม 2557 
2. ค าสั่งส านักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ ที่  5/2558 เรื่อง แต่งตั้งคณะท างานจัดท า 

และปรับปรุงข้อมูลสารสนเทศ ส านักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ ลว. 23 มกราคม 2558 
3. ตารางการวิเคราะห์ข้อมูลที่จ าเป็นในการสนับสนุนการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ และกระบวนการ

หลักของ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 
4. แบบฟอร์มการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลก่อนน าข้อมูลเข้าฐานข้อมูล 
5. ข้อมูลที่ปรากฏในหน้าเว็บไซต์ 

 
หลักฐานอ้างอิง ตัวช้ีวัดที่ 6.2 

1. บันทึกข้อความสรุปการจัดกิจกรรมตัวชี้วัดที่ 6 ลว. 21 มกราคม 2558 และเอกสารสรุปองค์ความรู้ 
เพ่ือการจัดการความรู้ ส านักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 

2. ค าสั่ง ส านักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ ที่ 6/2558 เรื่อง แต่งตั้งผู้บริหารจัดการความรู้ 
(Chief Knowledge Officer หรือ CKO) และคณะท างานด าเนินการจัดการความรู้ (Knowledge Management 
Team หรือ KM Team) ลว. 23 มกราคม 2558 

3. ตารางการวิเคราะห์ การทบทวนองค์ความรู้ 
4. แผนการจัดการความรู้ของส านักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 
 
 



รายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการระดับส านัก ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ 
ส านักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ 

 

๕๐ 

 

5. เอกสารสรุปการจัดกิจกรรม ตามขั้นตอนการจัดท าฐานข้อมูล/การจัดการความรู้ที่เป็นระบบและการ
ประมวลผล กลั่นกรองความรู้ สรุปการติดตามผลการด าเนินงานตามแผนการจัดการความรู้ ครั้งที่ 1/2558      
(เอกสารสรุปการจัดกิจกรรมตามตัวชี้วัดที่ 6 เมื่อ 2 เม.ย. 58) 

6. เอกสารการประมวลผลและกลั่นกรองความรู้ เรื่อง เทคนิคการประสานงานในภารกิจของรัฐมนตรี
และเทคนิคการสื่อสารเพ่ือการท างาน (เอกสารสรุปการจัดกิจกรรมตามตัวชี้วัดที่ 6 เมื่อ 10 ก.พ. 58) 

7. เอกสารประกอบการด าเนินงานการจัดกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 2 ครั้ง (16 มิ.ย. 58 และ  
26 มิ.ย. 58) 

8. เอกสารประมวลการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ครั้งที่ 1 “ท าอย่างไร ให้ประสบความส าเร็จในงานที่รับผิดชอบ” 
9. เอกสารประมวลการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ครั้งที่ 2 “การบูรณาการเพื่อสนับสนุนภารกิจของรัฐมนตรี” 
10. เอกสารการติดตามผลการด าเนินงานตามแผนการจัดการความรู้ ครั้งที่ 2/2558 (7 ส.ค. 58) 
11. เอกสารถอดบทเรียน เทคนิคการประสานงานในภารกิจของรัฐมนตรี (17 ส.ค. 58) 
12. เอกสารถอดบทเรียน เทคนิคการสื่อสารเพ่ือการท างาน (17 ส.ค. 58) 
13. บันทึกส านักงานรัฐมนตรี ลว. 28 ส.ค. 58 เรื่อง สรุปผลการประเมินความพึงพอใจ/ไม่พึงพอใจ 
14. บันทึกส านักงานรัฐมนตรี ลว. 9 ก.ย. 58 เรื่อง การยกย่องชมเชย ผู้ร่วมกิจกรรมการจัดการความรู้      

สร.ศธ. ปีงบประมาณ 2558 
15. บันทึกส านักงานรัฐมนตรี ที่ ศธ 0100/2723 ลว. 11 ก.ย. 58 เรื่อง ส่งข้อมูลองค์ความรู้ที่ถอด

บทเรียนสมบูรณ์แล้ว 
16. บันทึกส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ที่ ศธ 0212/1694 ลว. 25 ก.ย. 58 เรื่อง ขอบคุณ

การน าเสนอและเข้าร่วมกิจกรรม KM Day ตามแผนการจัดการความรู้ของ สป. ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 
17. สรุปผลการด าเนินงานร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ าหนักความส าเร็จจากผลสัมฤทธิ์ของการด าเนินการ 

ตามแผนการจัดการความรู้ (แผนของปีงบประมาณ พ.ศ. 2557) 
18. สรุปผลการด าเนินงานร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ าหนักความส าเร็จจากผลสัมฤทธิ์ของการด าเนินการ  

ตามแผนการจัดการความรู้ (แผนของปีงบประมาณ พ.ศ. 2558) 
 

  
 



รายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการระดับส านัก ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ 
ส านักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ 

 

๕๑ 

 

         รายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด)   รอบ  ๙ เดือน 
                                                                                                      รอบ ๑๒ เดือน 
ชื่อตัวชี้วัด  :   ตัวชี้วัดที่ ๗ ระดับความส าเร็จในการพัฒนาบุคลากร 
 
ผู้ก ากับดูแลตัวช้ีวัด  :   

๑. หัวหน้าส านักงานรัฐมนตรี 
๒. นางสาวนงศิลินี  โมสิกะ 

ผู้จัดเก็บข้อมูล  :   
๑. นางแจ่มจิตต์  สุคนธสาร 
๒. นางวีระวัลย์  พรหมมานุวัติ 
๓. นายธิติกาญจน์  ยิ้มสงวน 
๔. นางสาวปานัดดา  พลวิเศษ  

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

 การพัฒนาบุคลากร เป็นการด าเนินงานเกี่ยวกับการส่งเสริมให้บุคลากรได้รับการพัฒนาความรู้ 
ความสามารถ ทักษะ ตลอดจนมีทัศนคติที่ดี ในการท างาน  อันจะเป็นผลให้การปฏิบัติ งานมีประสิทธิภาพ  
บรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน ความคาดหวังและความต้องการของผู้รับบริการ 

 ระดับความส าเร็จในการพัฒนาบุคลากร เป็นการพิจารณาวิธีการด าเนินการเกี่ยวกับการจัดท า
แผนพัฒนาบุคลากร ที่ต้องสอดคล้อง/รองรับกับแผนปฏิบัติราชการประจ าปี  สามารถด าเนินการตามแผน  
และการติดตามผลการด าเนินงานตามแผน รวมถึงการมีความใส่ใจ การสร้างและรักษาสภาพแวดล้อมในการท างาน 
สร้างบรรยากาศที่เอ้ือต่อการปฏิบัติงานของบุคลากร ซึ่งจะน าไปสู่ผลการด าเนินการที่เป็นเลิศและความเจริญก้าวหน้า
ของบุคลากรและส่วนราชการ   
ข้อมูลผลการด าเนินงาน  : 

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

๒. หากอยู่ระหว่างด าเนินการ/รอด าเนินการ ใส่เครื่องหมาย  ลงในช่องผลการด าเนินงาน 
๓. หากไม่ได้ด าเนินการ ใส่เครื่องหมาย  ลงในช่องผลการด าเนินงาน 
๔. ใส่ค่าคะแนนการด าเนินการที่ได้ในช่อง “ค่าคะแนนที่ได้” 

ตัวชี้วัด/รายละเอียดการด าเนินงาน 
เกณฑ์การให้คะแนน 

ผลการ
ด าเนินงาน 

เกณฑ์การให้คะแนน 
ผลการ

ด าเนินงาน 
เจ้าภาพ

หลัก 
ค่าคะแนน
ด าเนินการ 

สถานะ            
การด าเนินงาน 

หน่วยงาน
สนับสนุน 

ค่าคะแนน
ด าเนินการ 

สถานะ        
การด าเนินงาน 

ตัวชี้วดัที่ ๗ ระดับความส าเร็จในการพัฒนาบุคลากร                        
น้ าหนัก ร้อยละ ๕    

สอ.      

      ๑  จัดท าแผนพัฒนาบุคลากรของส านักงานปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการ ให้สอดคล้อง/รองรับแผนปฏิบัติราชการ  ประจ าปี
งบประมาณ เสนอผู้บริหารให้ความเห็นชอบ โดย  

      

            ๑.๑ ต้องมีการใช้ผลการส ารวจความต้องการในการฝึกอบรม
ทั้งจากบุคลากร หัวหน้างานและผู้บังคับบัญชามาประกอบการจัดท า
แผนฯ 

   ทุกส านักร่วม
ด าเนินการกับ
เจ้าภาพหลัก 

๐.๕  

            ๑.๒ แผนพัฒนาบุคลากรมีกิจกรรม/วิธีการพัฒนาทั้งอย่างเป็น
ทางการและไม่เป็นทางการ 

   ทุกส านักร่วม
ด าเนินการกับ
เจ้าภาพหลัก 

๐.๕  



รายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการระดับส านัก ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ 
ส านักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ 

 

๕๒ 

 

ตัวชี้วัด/รายละเอียดการด าเนินงาน 
เกณฑ์การให้คะแนน 

ผลการ
ด าเนินงาน 

เกณฑ์การให้คะแนน 
ผลการ

ด าเนินงาน 
เจ้าภาพ

หลัก 
ค่าคะแนน
ด าเนินการ 

สถานะ            
การด าเนินงาน 

หน่วยงาน
สนับสนุน 

ค่าคะแนน
ด าเนินการ 

สถานะ        
การด าเนินงาน 

     ๒ ด าเนินการตามแผนพัฒนาบุคลากรได้ครบถ้วนทุกโครงการ/
กิจกรรม  

  
 ทุกส านักร่วม

ด าเนินการกับ
เจ้าภาพหลัก 

๑ 
√ 

     ๓ มีการติดตามผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาบุคลากรและสรุป
รายงานเสนอผู้บริหารทราบ โดย 

      

          ๓.๑ มีการประเมินประสิทธิผลของการฝึกอบรม/กิจกรรมให้
ความรู้ต่างๆ 

   ทุกส านักร่วม
ด าเนินการกับ
เจ้าภาพหลัก 

๐.๕  

          ๓.๒ มีการติดตามผลการน าความรู้ที่ ได้จากการฝึกอบรม/
กิจกรรมให้ความรู้ต่างๆ ไปใช้ในการปฏิบัติงาน 

   ทุกส านักร่วม
ด าเนินการกับ
เจ้าภาพหลัก 

๐.๕  

     ๔ มีโครงการ/กิจกรรม ในการส่งเสริมสุขอนามัย ความปลอดภัยการ
ป้องกันภัย การปรับปรุงสภาพแวดล้อมในการท างานและอุปกรณ์ให้
เหมาะสมกับการปฏิบัติงาน โดยมีการก าหนดตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายใน
การด าเนินงาน 

   
ทุกส านัก

ด าเนินการ 

๑  

     ๕ มีการสร้างความผาสุก และความพึงพอใจให้แก่บุคลากร โดย       

          ๕.๑ ก าหนด/ทบทวนการก าหนดปัจจัยที่มีผลต่อความผาสุก 
ความพึงพอใจและแรงจูงใจของบุคลากร ในแต่ละระดับและแต่ละ
ประเภท จัดล าดับความส าคัญของปัจจัย และจัดท าแผนการสร้างความ
ผาสุก และ ความพึงพอใจของบุคลากร โดยแผนฯจะต้องสอดคล้องกับ
ปัจจัยที่ก าหนด 

   ทุกส านักร่วม
ด าเนินการกับ
เจ้าภาพหลัก 

๐.๒  

          ๕.๒ มีการก าหนดตัวชี้วัดและวิธีการประเมินความผาสุก ความ
พึงพอใจและการสร้างแรงจูงใจของบุคลากรแต่ละระดับแต่ละประเภท 

   ทุกส านักร่วม
ด าเนินการกับ
เจ้าภาพหลัก 

๐.๒  

          ๕.๓ ด าเนินการตามแผนการสร้างความผาสุกฯ ได้ครบถ้วนทุก
โครงการ/กิจกรรม 

   ทุกส านักร่วม
ด าเนินการกับ
เจ้าภาพหลัก 

๐.๒  

          ๕.๔ มีการประเมินความผาสุก ความพึงพอใจและการสร้าง
แรงจูงใจของบุคลากร    

   ทุกส านักร่วม
ด าเนินการกับ
เจ้าภาพหลัก 

๐.๒  

          ๕.๕ จัดท ารายงานผลการด าเนินการตามแผนการสร้างความ
ผาสุกฯ เสนอผู้บริหารทราบ  
            (กรณีหน่วยงานสนับสนุนส่งรายงานผลการด าเนินงานให้
หน่วยงานเจ้าภาพหลักภายในเวลาที่ก าหนดด้วย) 

   ทุกส านักร่วม
ด าเนินการกับ
เจ้าภาพหลัก 

๐.๒  

    ค่าคะแนนที่ได้ ๕ 

การค านวณคะแนนจากผลการด าเนินงาน  : 
 

ตัวช้ีวัด/ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด 
น้ าหนัก 
(ร้อยละ) 

ผลการ 
ด าเนินงาน 

ค่าคะแนนที่ได้ 
ค่าคะแนน 
ถ่วงน้ าหนัก 

ระดับความส าเร็จในการพัฒนาบุคลากร ๕ ๕ ๕.๐๐๐๐ ๐.๒๕๐๐  
ค าชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ด าเนินการ 

ส านักงานรัฐมนตรี ในฐานะหน่วยงานสนับสนุน ได้ด าเนินการให้ความร่วมมือ/สนับสนุน/ให้ข้อมูลตามที่
หน่วยงานเจ้าภาพหลักก าหนดหรือร้องขอ ดังนี้ 

 



รายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการระดับส านัก ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ 
ส านักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ 

 

๕๓ 

 

๑. ส่งบุคลากรเข้าร่วมเป็นคณะท างานจัดท าแผนพัฒนาบุคลากรของส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 
ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๘ (นายธิติกาญจน์ ยิ้มสงวน) 

๒. เข้าร่วมประชุมโครงการจัดท าแผนกลยุทธ์ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล (HR Scorecard)  
ของส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๘ ในวันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๕๗ (นายธิติกาญจน์ ยิ้มสงวน) 

๓. ส่งบุคลากรเข้าร่วมเป็นคณะท างานจัดท าแผนสร้างความผาสุกและความพึงพอใจของบุคลากร  
ในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๘ 

๔. ส่งบุคลากรเข้าร่วมการประชุม/อบรม/สัมมนา ตามโครงการ/กิจกรรม ที่หน่วยงานในสังกัดส านักงาน
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการจัดขึ้นตามแผนฯ 
ปัจจัยสนับสนุนต่อการด าเนินงาน  : 

๑. มีแผนพัฒนาบุคลากรของส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 
๒. บุคลากรให้ความร่วมมือในการเข้าร่วม โครงการ/กิจกรรม 

อุปสรรคต่อการด าเนินงาน  : 
การเปลี่ยนแปลงผู้บริหารท าให้โครงการ/กิจกรรม ไม่ต่อเนื่อง 

ข้อเสนอแนะส าหรับการด าเนินงานในปีต่อไป  :  
                  - 
หลักฐานอ้างอิง  : 

๑. แผนพัฒนาบุคลากรของส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๘ 
๒. แผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล (HR Scorecard) ของส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ 
๓. แผนสร้างความผาสุกและความพึงพอใจของบุคลากรในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ 
๔. ค าสั่งส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ที่ ๔๖๘/๒๕๕๘ ลงวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ เรื่อง แต่งตั้ง

คณะท างานจัดท าแผนพัฒนาบุคลากร ของส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ 
๕. ค าสั่งส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ที่ ๒๐๘๓/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๕๗ เรื่อง แต่งตั้ง

คณะท างานโครงการจัดท าแผนสร้างความผาสุกและความพึงพอใจของบุคลากรในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการ ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๘ 

๖. บันทึกส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ที่ ศธ ๐๒๐๑.๔/๒๒๖๓ ลงวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ 
เรื่องแผนพัฒนาบุคลากร ของส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ 

๗. บันทึกส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ที่ ศธ ๐๒๐๑.๔/๑๑๐๔๖ ลงวันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ 
เรื่อง โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการจัดท าแผนพัฒนาบุคลากร ของส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ 

๘. ตารางการประชุม/อบรม/สัมมนา ของข้าราชการในสังกัดส านักงานรัฐมนตรี ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๕๘ (๑ ตุลาคม ๒๕๕๘ – ๓๐ กันยายน ๒๕๕๘) 

๙. บันทึกส านักงานรัฐมนตรี ที่ ศธ ๐๑๐๐/๑๙๔๙ ลงวันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๕๘ เรื่อง การจัดท าระบบ
ทะเบียนประวัติการอบรม (ระบบข้อมูลพัฒนาบุคลากร) 

๑๐. บันทึกส านักงานรัฐมนตรี ที่ ศธ ๐๑๐๐/๑๙๙๐ ลงวันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๕๘ เรื่อง รายงานติดตาม
ผลตามแผนพัฒนาบุคลากร ของส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๘ 



รายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการระดับส านัก ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ 
ส านักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ 

 

๕๔ 

 

๑๑. แบบประเมินมาตรฐาน และตัวบ่งชี้ ของหน่วยงานตามหลักเกณฑ์การประกันคุณภาพการฝึกอบรม
บุคลากร ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 

๑๒. ตารางสรุป โครงการ/กิจกรรม ที่มีความสอดคล้องกับแผนสร้างความผาสุด ของส านักงานรัฐมนตรี 
ศธ. ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ 

๑๓. บันทึกส านักงานรัฐมนตรี ที่ ศธ ๐๑๐๐/๒๕๔๓ ลงวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๘ เรื่อง ขอส่งแบบ
ประเมินความพึงพอใจของผู้บังคับบัญชาภายหลังการฝึกอบรม 

 
 
 
 
 
 
 
  
 
 



รายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการระดับส านัก ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ 
ส านักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ 

 

๕๕ 

 

 รายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด)           รอบ   ๙ เดือน 
                                                                                                     รอบ ๑๒ เดือน 
ชื่อตัวชี้วัด  :   ตัวชี้วัดที่ ๘  ระดับความส าเร็จในการพัฒนาการจัดการกระบวนการ 
ผู้ก ากับดูแลตัวช้ีวัด  :   
         ๑. หัวหน้าส านักงานรัฐมนตรี  
         ๒. นางสาวนงศิลินี  โมสิกะ   
 

ผู้จัดเก็บข้อมูล  :   
๑. นางสาวบุษยากร  กิตติวานิช           
๒. นางสาวนวรัตน์  รามสูต  
๓. นางวีระวัลย์  พรหมมานุวัติ           
๔. ว่าที่ร้อยตรี นรินทร์  ก้อนแก้ว    
๕. นายชัยวัฒน์  เดชรักษา  
๖. นายชาญชัย  เตียวัฒนรัฐตกิาล 
๗. นางสาวประภัสสร  ราชมี  

 
โทรศัพท์  :  ๐ ๒๘๐ ๐๓๐๙ โทรศัพท์  :  ๐ ๒๘๐ ๐๓๐๙ 
ค าอธิบาย  :      

ระดับความส าเร็จในการพัฒนาการจัดการกระบวนการ พิจารณาจากความส าเร็จในการทบทวน 
ปรับปรุงการจัดการกระบวนการของหน่วยงานตามแนวทางการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ  (PMQA)   
โดยทบทวนการด าเนินงานในเรื่องการออกแบบกระบวนการให้มีความครบถ้วน ชัดเจนเป็นไปตามที่กฎหมายก าหนด
และสนองตอบความต้องการของผู้รับบริการและผู้ มีส่วนได้ส่วนเสีย ด าเนินการจัดท า/ทบทวนมาตรฐานการ
ปฏิบัติงานและคู่มือการปฏิบัติงานให้น าสู่การปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

ข้อมูลผลการด าเนินงาน  : 
๑. หากท่านด าเนินการแล้ว ขอให้ใส่เครื่องหมาย  ลงในช่องผลการด าเนินงาน 
๒. หากอยู่ระหว่างด าเนินการ/รอด าเนินการ ใส่เครื่องหมาย  ลงในช่องผลการด าเนินงาน 
๓. หากไม่ได้ด าเนินการ ใส่เครื่องหมาย  ลงในช่องผลการด าเนินงาน 
๔. ใส่ค่าคะแนนการด าเนินการที่ได้ในช่อง “ค่าคะแนนที่ได้” 

ตัวชี้วัด/รายละเอียดการด าเนินงาน 
เกณฑ์การให้คะแนน 

ผลการ
ด าเนินงาน 

เกณฑ์การให้คะแนน ผลการ
ด าเนินงาน 

เจ้าภาพ
หลัก 

ค่าคะแนน
ด าเนินการ 

สถานะ            
การด าเนินงาน 

หน่วยงาน
สนับสนุน 

ค่าคะแนน
ด าเนินการ 

สถานะ        
การด าเนินงาน 

ตัวชี้ วัดที่  ๘  ระดับความส า เร็จในการพัฒนาการจัดการ
กระบวนการ                                     น้ าหนัก ร้อยละ ๑๕     

      

๘.๑ ระดับความส าเร็จในการจัดการกระบวนการหลัก                                               
น้ าหนัก รอ้ยละ ๗ 

      

     ๑ ทบทวนการก าหนดกระบวนการหลักในปีงบประมาณ    
พ.ศ. ๒๕๕๗ ให้ครอบคลุม ครบถ้วนตามหน้าที่ของหน่วยงานตามที่
กฎหมายก าหนด และทบทวนการจ าแนกกลุ่มผู้รับบริการและผู้มี
ส่ วน ได้ ส่ วน เสี ยตามแบบวิ เคราะห์  SIPOC ได้ ครบถ้ วนทุ ก
กระบวนการหลัก 

   ทุกส านัก
ด าเนินการ 

๑  



รายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการระดับส านัก ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ 
ส านักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ 

 

๕๖ 

 

ตัวชี้วัด/รายละเอียดการด าเนินงาน 
เกณฑ์การให้คะแนน 

ผลการ
ด าเนินงาน 

เกณฑ์การให้คะแนน ผลการ
ด าเนินงาน 

เจ้าภาพ
หลัก 

ค่าคะแนน
ด าเนินการ 

สถานะ            
การด าเนินงาน 

หน่วยงาน
สนับสนุน 

ค่าคะแนน
ด าเนินการ 

สถานะ        
การด าเนินงาน 

     ๒ ทบทวนการจัดท าข้อก าหนดที่ส าคัญของทุกกระบวนการหลกั
ทั้ง ๕ ด้านและตัวชี้วัดภายในกระบวนการเพื่อให้บรรลุข้อก าหนดที่
ส าคัญต่างๆ ให้ครบถ้วนชัดเจน (มีผลส ารวจความต้องการของผู้รับบริการ
และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย) 

   ทุกส านัก
ด าเนินการ 

๑  

     ๓ ทบทวนการออกแบบกระบวนการหลักให้สมบูรณ์ชัดเจนทุก
กระบวนการ โดยแสดงวิธีการออกแบบที่ชี้ให้เห็นได้ว่าน าข้อก าหนด
ที่ส าคัญมาใช้ในการออกแบบกระบวนการเพื่อให้บรรลุข้อก าหนดที่
ส าคัญเหล่านั้น 

   ทุกส านัก
ด าเนินการ 

๑  

     ๔  - ทบทวนการจัดท ามาตรฐานการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับ
ข้อก าหนดที่ส าคัญและตัวชี้วัดภายในกระบวนการได้ครบถ้วนทุก
กระบวนการหลัก 
         - ส่งเอกสารแบบฟอร์มตารางการวิเคราะห์ทั้ง ๙ ตารางของ
ทุกกระบวนการ พร้อมแผ่น CD ไฟล์เอกสารทั้งหมดให้กลุ่มพัฒนา
ระบบบริหาร สป. ภายในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๘ 

   ทุกส านัก
ด าเนินการ 

๑  

     ๕ ทบทวนแผน/ระบบรองรับภาวะฉุกเฉินเพื่อป้องกันผลกระทบ
จากภาวะฉุกเฉินตา่งๆ (ภยัธรรมชาติ/สาธารณภยั) ที่อาจเกิดขึ้น
และมีผลกระทบต่อกระบวนการปฏิบัติงาน/การด าเนินการตาม 
พันธกิจหลักของส่วนราชการ/ หนว่ยงาน โดยแสดงหลักฐานการ
วิเคราะห์และแสดงให้เห็นความเชื่อมโยงของแผน/ระบบต่อการ
ด าเนินการ ตามพันธกจิหลักของส่วนราชการ/หน่วยงานวา่จะ
สามารถด าเนินงานได้อย่างต่อเนื่อง และมีการสื่อสารให้ผู้ที ่
เกี่ยวขอ้งในแผน/ระบบรอบรับภาวะฉุกเฉินทราบถึงแนวทางปฏิบัติ 

สอ. 
ท าใน
ภาพ 
สป. 

๑  ทุกส านัก
ด าเนินการ
ท าในภาพ

ส านัก 

๑  

    ค่าคะแนนที่ได้ ๕ 
๘.๒ ระดับความส าเร็จในการจัดการกระบวนการสนับสนุน                                          

น้ าหนัก รอ้ยละ ๓  
      

     ๑ ทบทวนการก าหนดกระบวนการสนับสนุนในปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๕๗ ให้ครอบคลุม ครบถ้วนตามหน้าที่  ภารกิจของ
หน่วยงาน  

   ทุกส านัก
ด าเนินการ 

๑  

     ๒ ทบทวนการจ าแนกกลุ่มผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้
ตามแบบวิเคราะห์ SIPOC ได้ครบถ้วนทุกกระบวนการ 

   ทุกส านัก
ด าเนินการ 

๑  

     ๓ ทบทวนการจัดท าข้อก าหนดที่ส าคัญของทุกกระบวนการทั้ง 
๕ ด้านและมีตัวชี้วัดภายในกระบวนการเพื่อให้บรรลุข้อก าหนดที่
ส า คัญต่ างๆอย่างครบถ้ วน  (มีผลส ารวจความต้องการของ
ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย) 

   ทุกส านัก
ด าเนินการ 

๑  

     ๔ ทบทวนการออกแบบกระบวนการสนับสนุนครบทุก
กระบวนการ โดยแสดงวิธีการออกแบบที่ชี้ให้เห็นได้ว่าน าข้อก าหนด
ที่ส าคัญมาใช้ในการออกแบบกระบวนการเพื่อให้บรรลุข้อก าหนดที่
ส าคัญเหล่านั้น 

   ทุกส านัก
ด าเนินการ 

๑  

     ๕  – ทบทวนการจัดท ามาตรฐานการปฏิบัติงานให้สอดคล้อง
กับข้อก าหนดที่ส าคัญและตัวชี้วัดภายในกระบวนการครบถ้วนทุก
กระบวนการ 
         - ส่งเอกสารแบบฟอร์มตารางการวิเคราะห์ทั้ง ๙ ตารางของ
ทุกกระบวนการ พร้อมแผ่น CD ไฟล์เอกสารทั้งหมดให้กลุ่มพัฒนา
ระบบบริหาร สป. ภายในวันที ่๓๐ กันยายน ๒๕๕๘ 

   ทุกส านัก
ด าเนินการ 

๑  

    ค่าคะแนนที่ได้ ๕ 
      



รายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการระดับส านัก ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ 
ส านักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ 

 

๕๗ 

 

ตัวชี้วัด/รายละเอียดการด าเนินงาน 
เกณฑ์การให้คะแนน 

ผลการ
ด าเนินงาน 

เกณฑ์การให้คะแนน ผลการ
ด าเนินงาน 

เจ้าภาพ
หลัก 

ค่าคะแนน
ด าเนินการ 

สถานะ            
การด าเนินงาน 

หน่วยงาน
สนับสนุน 

ค่าคะแนน
ด าเนินการ 

สถานะ        
การด าเนินงาน 

๘.๓ ระดับความส าเร็จในการด าเนินงานของกระบวนการหลัก                                       
น้ าหนัก รอ้ยละ ๕  

      

     ๑ คัดเลือกรายชื่อกระบวนการหลกัร้อยละ ๕๐ ของ
กระบวนการหลักทั้งหมดของหน่วยงานที่จะใช้เข้ารับการประเมิน 
(ไม่ซ้ ากับกระบวนการที่เลือกมาด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๕๗) และส่งรายชือ่กระบวนการ  เหล่านั้นให้กลุ่มพัฒนาระบบ
บริหาร สป. ภายในเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ 
        (กรณีส ำนักที่มีกระบวนกำร จ ำนวน ๑ - ๕ กระบวนกำร 
ให้น ำมำด ำเนินกำรทุกกระบวนกำร) 

   ทุกส านัก
ด าเนินการ 

๑  

     ๒ มกีระบวนการหลักที่ด าเนินการตามผังขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
ตัวชี้วัดภายในกระบวนการและมาตรฐานการ ปฏิบัติงานได้ครบถ้วน
สมบูรณ์ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ ของกระบวนการที่คัดเลือกทั้งหมด 

   ทุกส านัก
ด าเนินการ 

๑  

     ๓ มกีระบวนการหลักที่ด าเนินการตามผังขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
ตัวชี้วัดภายในกระบวนการและมาตรฐานการปฏิบัติงานได้ครบถ้วน
สมบูรณ์ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐ ของกระบวนการที่คัดเลือกทั้งหมด 

   ทุกส านัก
ด าเนินการ 

๑  

     ๔ มกีระบวนการหลักที่ด าเนินการตามผังขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
ตัวชี้วัดภายในกระบวนการและมาตรฐานการปฏิบัติงานได้ครบถ้วน
สมบูรณ์ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ ของกระบวนการที่คัดเลือกทั้งหมด 

   ทุกส านัก
ด าเนินการ 

๑  

     ๕ มกีระบวนการหลักที่ด าเนินการตามผังขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
ตัวชี้วัดภายในกระบวนการและมาตรฐานการปฏิบัติงานได้ครบถ้วน
สมบูรณ์ทุกกระบวนการตามที่คัดเลือกทั้งหมด 

   ทุกส านัก
ด าเนินการ 

๑  

    ค่าคะแนนที่ได้ ๕ 

 
การค านวณคะแนนจากผลการด าเนินงาน  : 
 

ตัวช้ีวัด/ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด 
น้ าหนัก 
(ร้อยละ) 

ผลการ 
ด าเนินงาน 

ค่าคะแนนที่ได้ 
ค่าคะแนน 
ถ่วงน้ าหนัก 

ระดับความส าเร็จในการพัฒนาการ
จัดการกระบวนการ 

๑๕    

     ๘.๑ ระดับความส าเร็จในการจัดการ
กระบวนการหลัก                                               

๗ ๕ ๕.๐๐๐๐ ๐.๓๕๐๐ 

     ๘.๒ ระดับความส าเร็จในการจัดการ
กระบวนการสนับสนุน                                          

๓ ๕ ๕.๐๐๐๐ ๐.๑๕๐๐ 

     ๘ .๓  ระดั บ ค วามส า เร็ จ ใน ก าร
ด าเนินงานของกระบวนการหลัก                                       

๕ ๕ ๕.๐๐๐๐ ๐.๒๕๐๐ 

 
 
 
 
 



รายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการระดับส านัก ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ 
ส านักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ 

 

๕๘ 

 

ค าชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ด าเนินการ 
 

ตัวช้ีวัดที่ ๘.๑  ระดับความส าเร็จในการจัดการกระบวนการหลัก และ 
ตัวช้ีวัดที ่๘.๒ ระดับความส าเร็จในการจัดการกระบวนการสนับสนุน                                                          

ส านักงานรัฐมนตรี ได้ด าเนินการ ดังนี้   
๑) แต่งตั้งคณะท ำงำนตัวชี้วัดที่ ๘ ระดับความส าเร็จในการพัฒนาการจัดการกระบวนการ 
๒) จัดประชุมทบทวนการออกแบบกระบวนการหลักและกระบวนการสนับสนุน จ านวน 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) ส่งเอกสารแบบฟอร์มตารางการวิเคราะห์กระบวนการ ๙ ตาราง ของกระบวนการหลัก 
และกระบวนการสนับสนุนให้กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร สป. เมื่อวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๕๘ 

๔) ตัวช้ีวัดที่ ๘.๑ ข้อ ๕ ส านักงานรัฐมนตรี ในฐานะหน่วยงานสนับสนุน ได้ด าเนินการ 
- ส่งบุคลำกรเข้ำร่วมเป็นคณะท ำงำนทบทวนและจัดท ำแผนเตรียมควำมพร้อมต่อสภำวะวิกฤต 

ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๕๘ (นำยชำญชัย เตียวัฒนรัฐติกำล) 
- ส่งบุคลำกรเข้ำร่วมประชุมคณะท ำงำนทบทวนและจัดท ำแผนบริหำรควำมพร้อมต่อสภำวะวิกฤต 

ส ำนักงำนปลัดกระทรวงศึกษำธิกำร ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๒๘ พฤษภำคม ๒๕๕๘ 
(นำยชำญชัย เตียวัฒนรัฐติกำล)  

- ส่งบุคลำกรเข้ำร่วมประชุมคณะท ำงำนทบทวนและจัดท ำแผนบริหำรควำมพร้อมต่อสภำวะวิกฤต 
ส ำนักงำนปลัดกระทรวงศึกษำธิกำร ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ครั้งที่ ๒/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๓๐ มิถุนำยน ๒๕๕๘ 
(นำยชำญชัย เตียวัฒนรัฐติกำล)  

- แจ้งเวียนแผนเตรียมควำมพร้อมต่อสภำวะวิกฤต ส ำนักงำนปลัดกระทรวงศึกษำธิกำร ประจ ำปี
งบประมำณ ๒๕๕๘ ให้บุคลำกรส ำนักงำนรัฐมนตรีทรำบและถือปฏิบัติ เมื่อวันที่ ๑๗ กรกฎำคม ๒๕๕๘ 

                                  
ตัวช้ีวัดที่ ๘.๓ ระดับความส าเร็จในการด าเนินงานของกระบวนการหลัก 

ส านักงานรัฐมนตรี ได้ด าเนินการ ดังนี้                   
๑) ส่งรำยชื่อกระบวนกำรหลักของส ำนักงำนรัฐมนตรี จ ำนวน ๔ กระบวนกำร ให้กลุ่มพัฒนำระบบบริหำร 

สป. เมื่อวันที่ ๑๙ กุมภำพันธ์ ๒๕๕๘  
๒) ขอยกเว้นกำรประเมินผลกำรด ำเนินกำรในกระบวนกำรประสำนติดตำมผลกำรด ำเนินงำน  

ตำมนโยบำยของรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๖ มีนำคม ๒๕๕๘ เนื่องจำกเนื่องจำกมีกลไกในการติดตามผลการด าเนินงาน 
ตามนโยบายของรัฐมนตรีหลายลักษณะ ได้แก่  

- มี ค าสั่ งแต่ งตั้ ง คณ ะท างานติ ด ต ามการด า เนิ น งาน ต ามน โยบ ายรั ฐมน ตรี ว่ าก าร
กระทรวงศึกษาธิการ (ค าสั่งกระทรวงศึกษาธิการ ที่ สร ๑๒๓๐/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๗)  

 



รายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการระดับส านัก ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ 
ส านักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ 

 

๕๙ 

 

- ก าหนดให้ส่วนราชการที่ด าเนินการตามนโยบายรายงานความคืบหน้าในการด าเนินงาน  
ในที่ประชุมผู้บริหารองค์กรหลัก (ก าหนดประชุมสัปดาห์ละครั้ง)  

- รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการสั่ งการให้ส่วนราชการรายงานผลการด าเนินงาน  
ตามนโยบายโดยตรงเป็นรายนโยบาย 

- ส านักงานรัฐมนตรีในฐานะฝ่ายเลขานุการที่ประชุมองค์กรหลัก ท าหน้าที่ประสานติดตามเรื่อง  
เพ่ือบรรจุในระเบียบวาระการประชุม และติดตามความก้าวหน้าการด าเนินงานในภาพรวมการประชุม ตามที่
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้สั่งการเป็นครั้งๆ ไป 

๓) ด ำเนินกำรตำมผังขั้นตอนกำรปฏิบัติงำน ตัวชี้วัดภำยในกระบวนกำรและมำตรฐำนกำรปฏิบัติงำน  
ของกระบวนกำรหลัก จ ำนวน ๓ กระบวนกำร โดยกระบวนกำรประสำนติดตำมผลกำรด ำเนินกำรตำมนโยบำย 
ของรัฐมนตรี ส ำนักงำนรัฐมนตรีไม่ได้ด ำเนินกำร 
ปัจจัยสนับสนุนต่อการด าเนินงาน  : 
              ผู้บริหารให้ความส าคัญ และบุคลากรให้ความร่วมมือ 
อุปสรรคต่อการด าเนินงาน  : 
              ๑. บุคลากรไม่เข้าใจบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของตนเองและองค์กร 
              ๒. บุคลากรมีความสามารถเฉพาะตัว แต่ขาดผู้ชี้แนะในการวิเคราะห์กระบวนการ 
ข้อเสนอแนะส าหรับการด าเนินงานในปีต่อไป  :  
               - 
หลักฐานอ้างอิง  : 

๑. ค าสั่งส านักงานรัฐมนตรี ที่ ๔๑/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๕๗ เรื่อง แต่งตั้งคณะท างาน
ด าเนินงานตามค ารับรองการปฏิบัติราชการส านักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ 

๒. แบบฟอร์มตารางการวิเคราะห์กระบวนการหลักและกระบวนการสนับสนุน ๙ ตาราง 
๓. บันทึกส านักงานรัฐมนตรี ที่ ศธ ๐๑๐๐/๒๙๖๔ ลงวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๕๘ เรื่อง ขอส่งเอกสาร

แบบฟอร์มตารางการวิเคราะห์กระบวนการ 
๔. ค าสั่งส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ที่ ๙๔๐/๒๕๕๘ ลงวันที่ ๑๖ เมษายน ๒๕๕๘ เรื่อง แต่งตั้ง

คณะท างานทบทวนและจัดท าแผนเตรียมความพร้อมต่อสภาวะวิกฤตประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ 
๕. หนังสือเชิญประชุมของส านักอ านวยการ สป. ที่ ศธ ๐๒๐๑.๕/๑๕๘๗ ลงวันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๕๘ 

เรื่อง ขอเชิญประชุมคณะท างานทบทวนและจัดท ำแผนบริหำรควำมพร้อมต่อสภำวะวิกฤต ส ำนักงำนปลัดกระทรวง
ศึกษำธิกำร ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ครั้งที่ ๒/๒๕๕๘ 

๖. หนังสือส านักงานรัฐมนตรี ที่ ศธ ๐๑๐๐/๔๖๗ ลงวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ เรื่อง ขอส่งรายชื่อ
กระบวนการหลักของส านักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ  

๗. หนังสือส านักงานรัฐมนตรี ที่ ศธ ๐๑๐๐/๖๕๗ ลงวันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๕๘ เรื่อง รายชื่อกระบวนการ
หลักของส านักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ 

๘. บันทึกส านักงานรัฐมนตรี ที่ ศธ ๐๑๐๐/- ลงวันที่  ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๕๘ เรื่อง แจ้งเวียนแผน 
เตรียมความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ 

๙. หลักฐานการด าเนินการตามผังขั้นตอนการปฏิบัติงาน ตัวชี้วัดภายในกระบวนการและมาตรฐาน 
การปฏิบัติงานของกระบวนการหลัก ๓ กระบวนการ 

 



รายงานผลการประเมินผลการปฏบิัติราชการตามค ารับรองการปฏิบตัิราชการระดับส านักประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ 
ส านักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ 

 

๖๐ 

 

              รายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด)     รอบ  ๙ เดือน 
 รอบ ๑๒ เดือน 

ชื่อตัวชี้วัด  :  ตัวชี้วัดที่ ๙ ระดับความส าเร็จของการน าค่านิยมองค์การ (TEAMWINS) ไปผลักดัน 
การด าเนินงานของส านัก (เฉพาะการมีจิตมุ่งบริการ S : Service mind) 

ตัวชี้วัดที่ ๙.๑ ระดับความส าเร็จของการพัฒนา/ปรับปรุงพฤติกรรมการมีจิตมุ่งบริการ 
ของบุคลากรภายในส านัก กรณีให้บริการกับบุคคลภายในส านัก 

ตัวชี้วัดที่ ๙.๒ ร้อยละของการมีจิตมุ่งบริการของบุคลากรภายในส านัก กรณีให้บริการกับ
บุคคลภายนอกส านัก 
ผู้ก ากับดูแลตัวช้ีวัด  :  

๑. หัวหน้าส านักงานรัฐมนตรี 
๒. นางสาวนงศิลินี  โมสิกะ 

ผู้จัดเก็บข้อมูล  :  
๑. นายก าพล  พลาอุไรกุล 
๒. นางแจ่มจิตต์  สุครธสาร 
๓. นายชาญชัย   เตียวัฒนรัฐติกาล 
๔. นางสาววันจันทร์  จงโวหาร   

โทรศัพท์  :  ๐๒๖๒๘  ๖๓๓๕ โทรศัพท์  :  ๐๒๒๘๐  ๐๓๐๙ 
ค าอธิบาย : 
 ค่านิยม หมายถึง มาตรฐานความคิดที่ก าหนดว่าสิ่งใดมีค่า เป็นมาตรฐานความคิดทางสังคม 
และเป็นสิ่งที่บุคคลยึดถือเป็นเครื่องช่วยตัดสินใจ รวมทั้งก าหนดการกระท าของตนเอง หรือสิ่งที่บุคคล  
หรือกลุ่มบุคคลนิยมถือเป็นแนวทางแห่งพฤติกรรมที่พึงปรารถนา และเมื่อปฏิบัติซ้ าๆ บ่อยๆ จนเป็นวิถีชีวิต  
อาจสืบทอดเป็นวัฒนธรรมได้ 
 ค่านิยมองค์การของส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ TEAM WINS 
 T  Teamwork การท างานเป็นทีม หมายถึง ข้าราชการมีความสามัคคี ประสานงานกันท า 
เพ่ือองค์กรมีการระดมความคิดในการแก้ปัญหาร่วมกัน  พัฒนางานร่วมกัน มีลักษณะเป็นหนึ่งเดียวในด้าน 
การบริหารจัดการการปฏิบัติงาน และด้านกฎหมาย มีทีมงานที่สามารถน านวัตกรรมใหม่ๆมาใช้พัฒนาการท างาน 
ขององค์กร ชักชวนให้คนในองค์กรช่วยกันขับเคลื่อนให้เกิดการปฏิบัติจริง เพ่ือการท างานที่น าไปสู่เป้าประสงค์ 
ขององค์กร 
 E  Equality of Work ความเสมอภาคในการท างาน หมายถึง ผู้บริหารให้ความส าคัญในการ
ปฏิบัติการของข้าราชการทุกคน โดยให้ความเสมอภาคและความเป็นธรรม สร้างขวัญก าลังใจที่ดีให้กับผู้ปฏิบัติงาน 
 A  Accountability ความรับผิดขอบต่อผลส าเร็จของงานและต่อสาธารณะ หมายถึง ข้าราชการ
มีความรับผิดชอบต่องานในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย  และงานที่ต้องมีส่วนร่วมต่างๆ  ปฏิบัติด้วยความตั้งใจ 
อย่างเต็มความสามารถ บรรลุผลส าเร็จตามเป้าหมาย ตระหนักในความรับผิดชอบ พร้อมที่จะให้ตรวจสอบ  
สามารถอธิบายถึงพฤติกรรมการกระท าของตนเองหรือหน่วยงานได้  รวมถึงความรับผิดชอบในผลการปฏิบัติงาน 
ให้บรรลุเป้าหมายได ้
 M  Moral and Integrity การมีศีลธรรมและมีความซื่อสัตย์ หมายถึง ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่
ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต และถูกต้องเพ่ือน าพาองค์กรให้เป็นที่น่าเชื่อถือ และก้าวไปข้างหน้าอย่างภาคภูมิ 
 W  Willful มีความมุ่งมั่นตั้งใจท างานอย่างเต็มศักยภาพ  หมายถึง ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ 
ด้วยความเต็มใจ เต็มความรู้ เต็มความสามารถ และเต็มเวลา เพ่ือมุ่งสู่ความส าเร็จขององค์กร 
 I  Improve ourselves การพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่ องสม่ าเสมอ  หมายถึง ข้าราชการ 
หมั่นแสวงหาความรู้เพื่อพัฒนาตนเองอยู่เสมอ พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง และพัฒนางานในหน้าที่ให้มีประสิทธิภาพ 



รายงานผลการประเมินผลการปฏบิัติราชการตามค ารับรองการปฏิบตัิราชการระดับส านักประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ 
ส านักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ 

 

๖๑ 

 

 N  Network and Communication  การเป็นเครือข่ายที่มีปฏิสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน หมายถึง  
ข้าราชการในองค์กรยิ้มแย้มต่อกันและกัน กล่าวค าทักทายซึ่งกันและกันเมื่อพบหน้ากันทุกครั้งมีน้ าใจเอื้อเฟ้ือเผื่อแผ่
โดยไม่ค านึงว่ามาจากที่ใด ส านักใด ข้าราชการให้ความร่วมมือแก่คนในองค์กรที่มาติดต่อเป็นอย่างดี ข้าราชการ 
น าข่าวสารใหม่ๆดีๆมาเผยแพร่ เล่าสู่กันฟัง มีการจัดให้มีการพบสังสรรค์ระหว่างบุคลากรในองค์กรอย่างน้อย 
เดือนละครั้ง ตลอดทั้งยิ้มแย้มแจ่มใสต่อผู้มาใช้บริการ 
 S Service Mind การมีจิตมุ่งบริการ หมายถึง ข้าราชการให้บริการแก่ทุกคนที่มาติดต่อด้วยความ
เต็มใจยิ้มแย้มแจ่มใส มีใจในการให้บริการด้วยกัลยาณมิต  มีการประสานสัมพันธ์กันในองค์กรพร้อมใจบริการ 
เพ่ือความพึงพอใจผู้ใช้บริการ 
 การประเมินพฤติกรรมการมีจิตมุ่งบริการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ จะเป็นการประเมิน
พฤติกรรมในภาพรวมของส านักเพ่ือมุ่งเน้นการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมทั่วทั้งองค์การ โดยจะประเมินความส าเร็จ 
ของการน าค่านิยมองค์การ S: Service Mind การมีจิตมุ่งบริการ ไปผลักดันการด าเนินงานของส านัก 

 แบบประเมินพฤติกรรมการมีจิตมุ่งบริการให้ใช้ตามที่กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร สป. สร้างขึ้น 
 ระดับความส าเร็จของการน าค่านิยมองค์การ (TEAMWINS) ไปผลักดันการด าเนินงาน แบ่งเป็น 
๒ ตัวช้ีวัดย่อย ดังนี้ 

ตัวชี้วัดที่ ๙.๑ ระดับความส าเร็จของการพัฒนา/ปรับปรุงพฤติกรรมการมีจิตมุ่งบริการของบุคลากร
ภายในส านัก กรณีให้บริการกับบุคคลภายในส านัก 

ตัวชี้วัดที่ ๙.๒ ร้อยละของการมีจิตมุ่งบริการของบุคลากรภายในส านัก กรณีให้บริการกับบุคคล 
ภายนอกส านัก 
ข้อมูลผลการด าเนินงาน  : 

- ตัวชี้วัดที่ ๙.๑ ส านักงานรัฐมนตรี ได้ด าเนินการได ้ร้อยละ ๘๗.๒๐ อยู่ในระดับคะแนนที่ ๔ 
- ตัวชี้วัดที่ ๙.๒ กพร. สป.ศธ. ด าเนินการ 

เกณฑ์การให้คะแนน  : 
ระดับคะแนน ๑ ระดับคะแนน ๒ ระดับคะแนน ๓ ระดับคะแนน ๔ ระดับคะแนน ๕ 

๑ คะแนน ๒ คะแนน ๓ คะแนน ๔ คะแนน ๕ คะแนน 
โดยท่ี : 
ตัวช้ีวัดที่ ๙.๑ ระดับความส าเร็จของการพัฒนา/ปรับปรุงพฤติกรรมการมีจิตมุ่งบริการของบุคลากร 
ภายในส านักกรณีให้บริการกับบุคคลภายในส านัก 

ระดับคะแนน เกณฑ์การให้คะแนน 
๑ มีแผนการด าเนินงาน/แนวทางการพัฒนาปรับปรุงพฤติกรรมการมีจิตมุ่งบริการของ

บุคลากรในส านัก 
๒ ด าเนินการตามแผน/แนวทางการพัฒนาปรับปรุงพฤติกรรมการให้บริการของบุคลากร 

ในส านัก 
๓ มีเอกสารหลักฐานการประเมินการมีจิตมุ่งบริการในภาพรวมของส านักจากบุคคลากร

ภายในส านัก 
๔ สรุปผลการด าเนินงานเสนอผู้บริหารส านักและมีผลคะแนนประเมินหลังการพัฒนา

ปรับปรุงพฤติกรรมการมีจิตมุ่งบริการ เฉลี่ยของส านัก ร้อยละ ๘๕ 



รายงานผลการประเมินผลการปฏบิัติราชการตามค ารับรองการปฏิบตัิราชการระดับส านักประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ 
ส านักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ 

 

๖๒ 

 

๕ สรุปผลการด าเนินงานเสนอผู้บริหารส านักและมีผลคะแนนประเมินหลังการพัฒนา
ปรับปรุงพฤติกรรมการมีจิตมุ่งบริการ เฉลี่ยของส านัก ร้อยละ ๙๐ 

 
ตัวช้ีวัดที่ ๙.๒ร้อยละของการมีจิตมุ่งบริการของบุคลากรภายในส านักกรณีให้บริการกับบุคคลภายนอกส านัก 

ระดับคะแนน เกณฑ์การให้คะแนน 
๑ มีผลคะแนนประเมินหลังการพัฒนาปรับปรุงพฤติกรรมการมีจิตมุ่งบริการ เฉลี่ยของส านัก 

ร้อยละ ๗๐ 
๒ มีผลคะแนนประเมินหลังการพัฒนาปรับปรุงพฤติกรรมการมีจิตมุ่งบริการ เฉลี่ยของส านัก 

ร้อยละ ๗๕ 
๓ มีผลคะแนนประเมินหลังการพัฒนาปรับปรุงพฤติกรรมการมีจิตมุ่งบริการ เฉลี่ยของส านัก 

ร้อยละ ๘๐ 
๔ มีผลคะแนนประเมินหลังการพัฒนาปรับปรุงพฤติกรรมการมีจิตมุ่งบริการ เฉลี่ยของส านัก

ร้อยละ ๘๕ 
๕ มีผลคะแนนประเมินหลังการพัฒนาปรับปรุงพฤติกรรมการมีจิตมุ่งบริการ เฉลี่ยของส านัก

ร้อยละ ๙๐  
การค านวณคะแนนจากผลการด าเนินงาน  : 

ตัวช้ีวัด 
 

น้ าหนัก 
(ร้อยละ) 

ผลการ 
ด าเนินงาน 

ค่าคะแนนที่ได้ 
ค่าคะแนน 
ถ่วงน้ าหนัก 

ระดับความส าเร็จของการน าค่ านิ ยม
องค์การ (TEAM WINS) ไปผลักดันการ
ด าเนินงานของส านัก (เฉพาะการมีจิตมุ่ง
บริการ S : Service mind) 

๕ ...   

 ตัวชี้วัดที่ ๙.๑ ระดับความส าเร็จของการ
พัฒนา/ปรับปรุงพฤติกรรมการมีจิตมุ่ ง
บริการของบุคลากรภายในส านัก กรณี
ให้บริการกับบุคคลภายในส านัก 

๒ ร้อยละ 
๘๗.๒๐ 

๔ ๐.๐๘๐๐ 

ตัวชี้ วัดที่  ๙ .๒ ร้อยละของการมีจิตมุ่ ง
บริการของบุคลากรภายในส านัก กรณี
ให้บริการกับบุคคลภายนอกส านัก 

๓ N/A ๑.๐๐๐๐ ๐.๐๓๐๐ 

 
ค าชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ด าเนินการ : 

ตัวชี้วัดที่ ๙.๑ ระดับความส าเร็จของการพัฒนา/ปรับปรุงพฤติกรรมการมีจิตมุ่งบริการของบุคลากร 
ภายในส านัก กรณีให้บริการกับบุคคลภายในส านัก  ได้ด าเนินการ ดังนี้ 

๑. ส านักงานรัฐมนตรี ได้มีค าสั่งส านักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ ที่ ๔๑/๒๕๕๘ ลงวันที่  
๗ ธันวาคม ๒๕๕๘  ได้แต่งตั้งคณะท างานด าเนินงานตามค ารับรองการปฏิบัติราชการส านักงานรัฐมนตรี  
กระทรวงศึกษาธิการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ (ตัวชี้วัดที่ ๙) 

๒. คณะท างานตัวชี้วัดที่ ๙ ได้ประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๗ เมษายน ๒๕๕๘ และที่ประชุม
มีมติเห็นชอบแผนการด าเนินงาน/แนวทางการพัฒนา/ปรับปรุงพฤติกรรมการมีจิตมุ่งบริการของบุคลากรในส านัก 



รายงานผลการประเมินผลการปฏบิัติราชการตามค ารับรองการปฏิบตัิราชการระดับส านักประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ 
ส านักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ 

 

๖๓ 

 

 
 

จ านวน ๑๒ ข้อ และปฏิทินการด าเนินงานตั้งแต่เดือน ธันวาคม ๒๕๕๗ – กันยายน ๒๕๕๘ 

๓. คณะท างานตัวชี้ วัดที่  ๙ ได้ประชุมครั้งที่  ๒/๒๕๕๘ เมื่อวันที่  ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๕๘  

และท่ีประชุมมีมติเห็นชอบรายงานครั้งที่ ๑/๒๕๕๘ และเห็นชอบการมอบหมายบุคคลด าเนินการ 
๔. ส านักงานรัฐมนตรี ได้จัดประชุมนิเทศ สัมมนา พัฒนาการให้บริการในวันอังคารที่ ๙ มิถุนายน 

๒๕๕๘ 

๕. คณะท างานตัวชี้วัดที่ ๙ ได้จัดท าเอกสาร “สูตรส าเร็จของการบริการ” เสร็จแล้ว และแจกจ่าย
บุคลากรส านักงานรัฐมนตรี จ านวน ๔๘ คน เมื่อวันที่ ๑๙ - ๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๘ 

๖. คณะท างานตัวชี้วัดที่  ๙ ได้ส่งแบบสอบถามให้กับบุคลากรส านักงานรัฐมนตรี เมื่อวันที่  
๒๕ สิงหาคม ๒๕๕๘ จ านวน ๔๖ คน ลดลง ๒ คนเนื่องจากมีการลาออก โอนย้าย ได้รับคืนครบตามจ านวน 

๗. คณะท างานตัวชี้วัดที่ ๙ ได้ประมวลผลข้อมูล และสรุปประเมินภาพรวมพฤติกรรมที่สะท้อน
ของบุคลากร สร. ศธ. ในการให้บริการเสร็จแล้ว และน าเสนอผู้บังคับบัญชา หัวหน้าส านักงานรัฐมนตรี  
ทราบแล้ว เมื่อวันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๕๘ 

ตัวชี้วัดที่ ๙.๒ ร้อยละของการมีจิตมุ่งบริการของบุคลากรภายในส านัก กรณีให้บริการกับบุคคล 
ภายนอกส านัก ได้ด าเนินการ ดังนี้ 

ส านักงานรัฐมนตรี ไดจ้ัดส่งรายชื่อผู้รับบริการภายนอกของส านัก จ านวน ๖๐ รายชื่อ ตามแบบ
เก็บข้อมูลผู้รับบริการ ไปยัง กพร. สป แล้ว เมื่อวันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๕๘ 

 
ปัจจัยสนับสนุนต่อการด าเนินงาน  :   
                    - 
อุปสรรคต่อการด าเนินงาน  :   
                    - 
ข้อเสนอแนะส าหรับการด าเนินงานในปีต่อไป  :   
                    - 
หลักฐานอ้างอิง  : 

๑. ส าเนาค าสั่ง สร. แต่งตั้งคณะท างานตัวชี้วัดที่ ๙ 
๒. รายงานการประชุมคณะท างานตัวชี้วัดที่ ๙ 
๓. บันทึกให้ความเห็นชอบของผู้บังคับบัญชาในการจัดกิจกรรม 
๔. บันทึกเวียนแจ้งบุคลากรส านักงานรัฐมนตรีเข้าร่วมประชุม 
๕. บันทึก หน.สร. ให้ความเห็นชอบแจกเอกสาร “สูตรส าเร็จของการบริการ” 
๖. สรุปผลในภาพรวมส านักงานรัฐมนตรีมีระดับของการมีจิตมุ่งบริการ 
๗. บันทึกหัวหน้าส านักงานรัฐมนตรีรับทราบสรุปผลการประเมินพฤติกรรมการมีจิตมุ่งบริการ 

 



รายงานผลการประเมินผลการปฏบิัติราชการตามค ารับรองการปฏิบตัิราชการระดับส านัก ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ 
ส านักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ 

 

๓ 

 

ตารางสรุปผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ 
หน่วยงาน  ส านักงานรัฐมนตรี  กระทรวงศึกษาธิการ 

                        รอบ  ๙ เดือน 
                   รอบ ๑๒ เดือน 

 

ตัวชี้วัดผล 
การปฏิบัติราชการ 

หน่วยวัด น้ าหนัก 
(ร้อยละ) 

เกณฑ์การให้คะแนน ผลการด าเนินงาน 

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ผลการ
ด าเนินงาน 

ค่าคะแนน
ที่ได้ 

คะแนน 
ถ่วง

น้ าหนัก 
 การประเมินประสิทธิผลตามแผนปฏิบัติราชการของส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการและหน่วยงาน  (ร้อยละ ๓๕) 
ตัวชี้วัดที่ ๑. ความส าเร็จในการบรรลุ
เป้าหมายตามนโยบายส าคัญ/บทบาท
ภารกิจ/แผนปฏิบัติราชการ/ตัวชี้วัด
ตามค ารับรองการปฏิบัติราชการของ
ส านั กงานปลัดกระทรวงและแผน 
ปฏิบัติราชการของส านัก 

ระดับ
ความส าเร็จ 

๓๕         

     ตัวชี้วัดท่ี ๑.๑ ระดับความส าเร็จ 
ในการจัดประชุมผู้บริหารองค์กรหลัก 

ระดับ
ความส าเร็จ 

(๑๐) ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๔ ๔.๐๐๐๐ ๐.๔๐๐๐ 

     ตัวชี้วัดท่ี ๑.๒ ระดับความส าเร็จ 
ในการเผยแพร่ข่าวนโยบายภารกิจ
รัฐมนตรีทางเว็บไซต์ส านักงานรัฐมนตรี 
และกระทรวงศึกษาธิการ 

ระดับ
ความส าเร็จ 

(๑๐) ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๔ ๔.๐๐๐๐ ๐.๔๐๐๐ 

     ตัวชี้วัดท่ี ๑.๓ ระดับความส าเร็จ 
ในการประสานงานเพื่อให้รัฐมนตรี
เสนอ /ชี้ แ จ งร่ า งพ ระราชบั ญ ญั ติ 
ในขั้นตอนนิติบัญญัติ 

ระดับ
ความส าเร็จ 

(๑๐) ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๕ ๕.๐๐๐๐ ๐.๕๐๐๐ 

     ตัวชี้วัดท่ี ๑.๔ ร้อยละเฉลี่ยความ 
พึ งพอใจของคณะท างานรัฐมนตรี 
ท่ีมีต่อการด าเนินการของส่วนล่วงหน้า 
ในภารกิจของรัฐมนตรี (รายไตรมาส ๒ - ๔) 

ร้อยละ (๕) 

ร้อ
ยล

ะ ๖
๕ 

ร้อ
ยล

ะ ๗
๐ 

ร้อ
ยล

ะ ๗
๕ 

  

ร้อ
ยล

ะ ๘
๐ 

ร้อ
ยล

ะ ๘
๕ ร้อยละ 

๘๗.๐๒ 
๕.๐๐๐๐ ๐.๒๕๐๐ 

การประเมินประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการ (ร้อยละ ๒๐)   
ตัวชี้วัดที่ ๒ ร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ าหนัก
ผลสัมฤทธิ์การสนับสนุนการด าเนินงาน
มิติภายในตามค ารับรองการปฏิบัติ
ราชการของส านักงานปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการ 

 ๒๐         

     ๒.๑ ร้อยละความส าเร็จของการ
เบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวม 

ร้อยละ ๕ 

ร้อ
ยล

ะ ๘
๘ 

ร้อ
ยล

ะ ๙
๐ 

ร้อ
ยล

ะ ๙
๒ 

  

ร้อ
ยล

ะ ๙
๔ 

 

ร้อ
ยล

ะ ๙
๖ ร้อยละ 

๙๘.๓๐ 
๕.๐๐๐๐ ๐.๒๕๐๐ 

     ๒.๒  ระดับความส าเร็จของการ
ด าเนินงานตามมาตรการประหยัด
พลังงานของส่วนราชการ 

ระดับ
ความส าเร็จ 

๓ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ N/A ๑.๐๐๐๐ ๐.๐๓๐๐ 

     ๒.๓ ระดับความส าเร็จของการ
พัฒนาสมรรถนะองค์การ (ทุนมนุษย์ 
ทุนสารสนเทศ ทุนองค์การ) 

ระดับ
ความส าเร็จ 

๑๒         



รายงานผลการประเมินผลการปฏบิัติราชการตามค ารับรองการปฏิบตัิราชการระดับส านัก ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ 
ส านักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ 

 

๔ 

 

ตัวชี้วัดผล 
การปฏิบัติราชการ 

หน่วยวัด น้ าหนัก 
(ร้อยละ) 

เกณฑ์การให้คะแนน ผลการด าเนินงาน 

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ผลการ
ด าเนินงาน 

ค่าคะแนน
ที่ได้ 

คะแนน 
ถ่วง

น้ าหนัก 
          ๒ .๓ .๑  ระดั บ ความส า เร็ จ 
ของการจัดท ารายงานลักษณะส าคัญ
ขององค์การ 

ระดับ
ความส าเร็จ 

(๕) ๑ - ๓ - ๕ N/A ๑.๐๐๐๐ ๐.๐๕๐๐ 

          ๒ .๓ .๒  ระดั บ ความส า เร็ จ 
ของการพัฒนาองค์การ 

ระดับ
ความส าเร็จ 

(๗) ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ N/A ๑.๐๐๐๐ ๐.๐๗๐๐ 

การพัฒนาองค์การ (ร้อยละ ๔๕)   
ตัวชี้วัดที่ ๓ ระดับความส าเร็จในการ
สนับสนุนการน าองค์กรของส านักงาน
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 

 ๔         

     ๓ .๑ . ระดับความส าเร็จ ในการ
สนับสนุนการก าหนดทิศทางขององค์การ                                      

ระดับ
ความส าเร็จ 

(๑) ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๕ ๕.๐๐๐๐ ๐.๐๕๐๐ 

     ๓ .๔  ระดับความส าเร็จ ในการ
ด าเนินการจัดการผลกระทบทางลบ 
ท่ีเกิดขึ้นต่อสังคม 

ระดับ
ความส าเร็จ 

(๑) ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๓ ๓.๐๐๐๐ ๐.๐๓๐๐ 

     ๓ .๕  ระดับความส าเร็จ ในการ
สนับสนุนและเสริมสร้างความเข้มแข็ง
ให้แก่ชุมชนท่ีส าคัญต่อส่วนราชการ 

ระดับ
ความส าเร็จ 

(๑) ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๔ ๔.๐๐๐๐ ๐.๐๔๐๐ 

     ๓.๖. การทบทวน/ปรับปรุงลักษณะ
ส าคัญขององค์การ                                                          

ระดับ
ความส าเร็จ 

(๑) ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๕ ๕.๐๐๐๐ ๐.๐๕๐๐ 

ตัวชี้วัดที่ ๔ ระดับความส าเร็จในการ
สนับสนุนการวางแผนเชิงยุทธศาสตร์
ของส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 

ระดับ
ความส าเร็จ 

๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๕ ๕.๐๐๐๐ ๐.๒๐๐๐ 

ตัวชี้วัดที่ ๕ ระดับความส าเร็จในการ
จัดการความสัมพันธ์กับผู้รับบริการ
และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย     

ระดับ
ความส าเร็จ 

๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๕ ๕.๐๐๐๐ ๐.๒๐๐๐ 

ตัวชี้วัดที่ ๖ ระดับความส าเร็จในการ
พัฒนาปรับปรุงสารสนเทศและการ
จัดการความรู้                

ระดับ
ความส าเร็จ 

๘         

     ๖ .๑  ระดับความส าเร็จ ในการ
พัฒนาปรับปรุงสารสนเทศ                                                     

ระดับ
ความส าเร็จ 

๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๓ ๓.๐๐๐๐ ๐.๑๒๐๐ 

     ๖ .๒  ระดับความส าเร็จ ในการ
จัดการความรู้                                                                     

ระดับ
ความส าเร็จ 

๔         

          ๖.๒.๑ ระดับความส าเร็จใน
การจัดการความรู้ ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๕๘ 

ระดับ
ความส าเร็จ 

(๒) ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๕ ๕.๐๐๐๐ ๐.๑๐๐๐ 

          ๖.๒.๒ ร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ าหนัก
ความส าเร็จจากผลสัมฤทธิ์ของการ
ด าเนินการตามแผนการจัดการความรู้ 
(แผนของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗)    

ร้อยละ (๒) 

ร้อ
ยล

ะ ๘
๐ 

ร้อ
ยล

ะ ๘
๕ 

ร้อ
ยล

ะ ๙
๐ 

ร้อ
ยล

ะ ๙
๕ 

ร้อ
ยล

ะ ๑
๐๐

 ร้อยละ 
๑๐๐ 

๕.๐๐๐๐ ๐.๑๐๐๐ 

ตัวชี้วัดที่ ๗ ระดับความส าเร็จใน
การพัฒนาบุคลากร 
 

ระดับ
ความส าเร็จ 

๕ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๕ ๕.๐๐๐๐ ๐.๒๕๐๐ 



รายงานผลการประเมินผลการปฏบิัติราชการตามค ารับรองการปฏิบตัิราชการระดับส านัก ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ 
ส านักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ 

 

๕ 

 

ตัวชี้วัดผล 
การปฏิบัติราชการ 

หน่วยวัด น้ าหนัก 
(ร้อยละ) 

เกณฑ์การให้คะแนน ผลการด าเนินงาน 

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ผลการ
ด าเนินงาน 

ค่าคะแนน
ที่ได้ 

คะแนน 
ถ่วง

น้ าหนัก 
ตัวชี้วัดที่ ๘ ระดับความส าเร็จในการ
พัฒนาการจัดการกระบวนการ                                   

ระดับ
ความส าเร็จ 

๑๕         

     ๘ .๑  ระดับความส าเร็จ ในการ
จัดการกระบวนการหลัก                                                     

ระดับ
ความส าเร็จ 

(๗) ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๕ ๕.๐๐๐๐ ๐.๓๕๐๐ 

     ๘ .๒  ระดับความส าเร็จ ในการ
จัดการกระบวนการสนับสนุน                                                  

ระดับ
ความส าเร็จ 

(๓) ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๕ ๕.๐๐๐๐ ๐.๑๕๐๐ 

     ๘ .๓ .ระดับความส า เร็จ ในการ
ด าเนินงานของกระบวนการหลัก                                           

ระดับ
ความส าเร็จ 

(๕) ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๕ ๕.๐๐๐๐ ๐.๒๕๐๐ 

ตัวชี้วัดที่ ๙ ระดับความส าเร็จของ
การน าค่านิยมองค์การ (TEAM WINS) 
ไปผลักดันการด าเนินงานของส านักงาน 

ระดับ
ความส าเร็จ 

๕ 

     

   

๙.๑ ระดับความส าเร็จของการ
พัฒนา/ปรับปรุงพฤติกรรมการมีจิตมุ่ง
บริการของบุคลากรภายในส านัก กรณี
ให้บริการกับบุคคลภายนอกส านัก 

ระดับ ๒ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ร้อยละ 
๘๗.๒ 

๔.๐๐๐๐ ๐.๐๘๐๐ 

๙.๒ ร้อยละของการมีจิตมุ่งบริการ
ขอ งบุ คล าก รภ าย ในส า นั ก  ก รณี
ให้บริการกับบุคลากรภายนอกส านัก 

ร้อยละ ๓ 

ร้อ
ยล

ะ ๗
๐ 

ร้อ
ยล

ะ ๗
๕ 

ร้อ
ยล

ะ ๘
๐ 

ร้อ
ยล

ะ ๘
๕ 

ร้อ
ยล

ะ ๙
๐ N/A ๑.๐๐๐๐ ๐.๐๓๐๐ 

 
 
 

 ๑๐๐  รวม ๓.๙๕๐๐ 
 
รายงาน ณ วันที่ ๒๐ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ 
ผู้รายงาน  นางสาวบุษยากร  กิตติวานิช                   หนว่ยงาน  ส านักงานรัฐมนตรี  กระทรวงศึกษาธิการ 
ต าแหน่ง  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ     โทรศัพท ์ ๐ ๒๖๒๘ ๖๐๒๐ 




