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ตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ ของสํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ประจําปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2555 มิติภายใน ด้านการพัฒนาองค์การ ตัวชี้วัดท่ี 15 ระดับความสําเร็จของการพัฒนาปรับปรุง
วัฒนธรรมองค์การ ได้กําหนดให้ประเมินความสําเร็จของการดําเนินการพัฒนาปรับปรุงวัฒนธรรมองค์การ
โดยวัดจากผลการสํารวจเก่ียวกับบรรยากาศการทํางานของส่วนราชการในด้านต่างๆ ได้แก่ ผู้นํา (Leadership) 
วัฒนธรรม (Culture) การทํางานเป็นทีม (Teamwork) การอุทิศตนและความมุ่งม่ันในการทํางาน (Personal 
Contribution) การจัดการความรู้ (Knowledge Management) รวมถึงพฤติกรรมเชิงลบท่ีสะท้อนถึง
ความสําเร็จในการทํางาน 2 เรื่อง คือ การล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศ (Sexual Harassment) และ
ความโปร่งใส โดยให้ส่วนราชการประเมินตนเองด้วยการให้ข้าราชการเข้าไปตอบแบบสํารวจการพัฒนา
องค์การ (Pre-test) ผ่านระบบออนไลน์ (Survey Online)  เม่ือวันท่ี 1 – 15 ธันวาคม 2555 แล้วนําผลการ
สํารวจมาหาส่วนต่างระหว่างความเห็นและความสําคัญต่อความพึงพอใจของบุคลากรภายในองค์กร (GAP)  
แล้วนําผลมาจัดทําแผนพัฒนาปรับปรุงวัฒนธรรมองค์การเพ่ือพัฒนาบุคลากรในรอบปี และเม่ือสิ้นปี ให้มี
การสํารวจฯ อีกครั้ง (Post-test) 

ผลจากการสํารวจสํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ มีส่วนต่างระหว่างความเห็นและ
ความสําคัญต่อความพึงพอใจของบุคลากรภายในองค์กร (GAP) เฉลี่ยรวมเท่ากับ 0.3 จากนั้นส่วนราชการ
ต้องดําเนินการพัฒนาองค์การเพ่ือลดส่วนต่างระหว่างความเห็นและความสําคัญต่อความพึงพอใจของบุคลากร
ภายในองค์กร (GAP) แล้วให้ส่วนราชการประเมินตนเองอีกครั้งหนึ่ง (Post-test) ในวันท่ี  15 – 30  
พฤศจิกายน  2555  และนําผลการสํารวจครั้งท่ี 2 มาเปรียบเทียบกับครั้งท่ี 1 ผลท่ีได้จะเป็นคะแนนท่ีส่วน
ราชการได้รับซ่ึงเป็นไปตามเกณฑ์ท่ีสํานักงาน ก.พ.ร. กําหนด หากผลการสํารวจครั้งท่ี 2 มีส่วนต่างระหว่าง
ความเห็นและความสําคัญต่อความพึงพอใจของบุคลากรภายในองค์กร (GAP) เฉลี่ยรวมน้อยกว่าหรือเท่ากับ 0.3 
จะได้คะแนนเท่ากับ 5 แต่ถ้ามีส่วนต่าง (GAP) เฉลี่ยรวมมากกว่า 0.3 จะได้คะแนนตามเกณฑ์ท่ี สํานักงาน 
ก.พ.ร. กําหนด 

สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ได้จัดประชุมปฏิบัติการจัดทําแผนการพัฒนาปรับปรุง
วัฒนธรรมองค์การ ของสํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555  เม่ือวันท่ี 1 – 2 
พฤษภาคม 2555 เพ่ือระดมความคิดเห็นจากผู้แทนของทุกสํานัก/หน่วยงานในการวิเคราะห์หาสาเหตุท่ี 
ทําให้บุคลากรในสังกัดไม่พึงพอใจต่อบรรยากาศภายในองค์การเป็นรายประเด็นคําถาม และร่วมกันกําหนด
โครงการ/กิจกรรมในการพัฒนาปรับปรุงบรรยากาศภายในองค์การ เพ่ือสร้างให้เกิดบรรยากาศแห่งการ
ทํางานท่ีดี โดยเน้นกิจกรรมท่ีทุกสํานัก/หน่วยงานสามารถนําไปปฏิบัติได้ ซ่ึงคาดว่าผลจากการดําเนินการ
ดังกล่าวจะทําให้บุคลากรท้ังหมดภายในสํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการเกิดความพึงพอใจต่อบรรยากาศ
ภายในองค์การ และจะส่งผลต่อการสํารวจการพัฒนาองค์การ (Organization Development Survey) 
เก่ียวกับสถานะบรรยากาศภายในองค์การ ผ่านระบบออนไลน์ (Survey Online) ครั้งท่ี 2 (Post test)  
ไปในทางท่ีดีข้ึนและปลัดกระทรวงศึกษาธิการได้อนุมัติแผนการพัฒนาปรับปรุงวัฒนธรรมองค์การ ของ
สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555  เม่ือวันท่ี  21 พฤษภาคม 2555 และส่ง
แผนดังกล่าวไปยังทุกสํานัก/หน่วยงานในสังกัดเพ่ือขอความร่วมมือนําแนวทางการดําเนินงานตามโครงการ/
กิจกรรมใน 26 โครงการ/กิจกรรมไปร่วมกันปฏิบัติ  
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ทุกสํานักได้ให้ความร่วมมือในการดําเนินงานโครงการ/กิจกรรมตามแผนการพัฒนา
ปรับปรุงวัฒนธรรมองค์การ ของสํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 แล้ว
และรายงานผลการดําเนินงานให้สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการทราบ โดยสํานัก/หน่วยงานในสังกัด
ส่วนมากได้ดําเนินโครงการ/กิจกรรมตามแนวทางท่ีกําหนดไว้ในแผนฯ สําหรับผลการดําเนินงานในภาพรวม  
มีผลการดําเนินงานเป็นไปตามเป้าหมาย จํานวน 4 โครงการ/กิจกรรม สูงกว่าเป้าหมาย จํานวน 17 โครงการ/
กิจกรรม และตํ่ากว่าเป้าหมาย จํานวน 5 โครงการ/กิจกรรม สรุปผลการดําเนินการตามแผนการพัฒนาปรับปรุง
วัฒนธรรมองค์การ ของสํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จําแนกตาม
รายด้านได้ ดังนี้ 

1. ด้านวัฒนธรรม (Culture) ประกอบด้วยปัจจัยการสํารวจจํานวน 3 ปัจจัย 6 ประเด็น
คําถาม กําหนดดําเนินโครงการ/กิจกรรมจํานวน 6 โครงการ/กิจกรรม ผลการดําเนินงานสรุปได้ ดังนี้ 

- ผลการดําเนินงานเป็นไปตามเป้าหมาย จํานวน 1 โครงการ/กิจกรรม ได้แก่ กิจกรรม
การสอดแทรกความรู้เก่ียวกับทิศทางขององค์กร กลยุทธ์ บทบาทภารกิจ โครงสร้างและระบบงานของ สป. 
ในหลักสูตรการพัฒนาข้าราชการ  

- ผลการดําเนินงานสูงกว่าเป้าหมาย จํานวน 4 โครงการ/กิจกรรม ได้แก่ โครงการ
สื่อสารทิศทางและกลยุทธ์ของ สป. โครงการสื่อสารภาพลักษณ์องค์กร โครงการส่งเสริมวัฒนธรรมการ
ช่วยเหลือซ่ึงกันและกัน และโครงการส่งเสริมสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ในการปฏิบัติงาน 

- ผลการดําเนินงานตํ่ากว่าเป้าหมาย จํานวน 1 โครงการ/กิจกรรม ได้แก่ โครงการยก
ย่องบุคคลากรท่ีปฏิบัติงานสําเร็จตรงตามเป้าหมายตัวชี้วัดตามคํารับรองการปฏิบัติราชการระดับบุคคล 

2. ด้านผู้นํา (Leadership) ประกอบด้วยปัจจัยการสํารวจจํานวน 4 ปัจจัย 8 ประเด็น
คําถาม กําหนดดําเนินโครงการ/กิจกรรม จํานวน 9 โครงการ/กิจกรรม ผลการดําเนินงานสรุปได้ ดังนี้ 

- ผลการดําเนินงานเป็นไปตามเป้าหมาย จํานวน 2 โครงการ/กิจกรรม ได้แก่ กิจกรรม
การเผยแพร่ความรู้เก่ียวกับการละเมิดหรือคุกคามทางเพศ และกิจกรรมการเผยแพร่ความรู้เก่ียวกับการ
บริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล 

-  ผลการดําเนินงานสูงกว่าเป้าหมาย จํานวน 6 โครงการ/กิจกรรม ได้แก่ โครงการ
ปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์ของหน่วยงานเพ่ือสร้างบรรยากาศการทํางาน การสอดแทรกความรู้เก่ียวกับการ
ละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการเสริมสร้างพัฒนาวินัยข้าราชการ สป. กิจกรรมผู้บังคับบัญชารับฟังความ
คิดเห็นจากผู้ใต้บังคับบัญชา กิจกรรมการถ่ายทอดตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายของหน่วยงานลงสู่ระดับกลุ่มงาน
และระดับบุคคล โครงการประกวดหน่วยงานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาข้าราชการ สป. ดีเด่น 
และการจัดทําแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐของสํานักงานปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 

-  ผลการดําเนินงานตํ่ากว่าเป้าหมาย จํานวน 1 โครงการ/กิจกรรม ได้แก่ กิจกรรมสาน
เสวนา/สภากาแฟภายในหน่วยงาน 

3. ด้านการอุทิศตนและความมุ่งม่ันในการทํางาน (Personal Contribution) 
ประกอบด้วยปัจจัยการสํารวจจํานวน 3 ปัจจัย 5 ประเด็นคําถาม กําหนดดําเนินโครงการ/กิจกรรม จํานวน 
6 โครงการ/กิจกรรม ผลการดําเนินงานสรุปได้ ดังนี้ 

-  ผลการดําเนินงานสูงกว่าเป้าหมาย จํานวน 5 โครงการ/กิจกรรม ได้แก่ โครงการสนับสนุน 
เสริมสร้างความรู้ ทักษะ และสมรรถนะในการปฏิบัติงาน โครงการอบรมส่งเสริมคุณภาพชีวิตเพ่ือสร้างความสุข 
ในการทํางาน โครงการพัฒนาองค์การ (OD) โครงการจัดทํารายงานผลการดําเนินงานประจําปีของสํานัก 
และกิจกรรมส่งเสริมการวางแผนการทํางานอย่างมีความสุข 
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- ผลการดําเนินงานตํ่ากว่าเป้าหมาย จํานวน 1 โครงการ/กิจกรรม ได้แก่ การจัดทําแผน
สร้างความผาสุกและความพึงพอใจของบุคลากรในสังกัด สป. ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 

4. ด้านการทํางานเป็นทีม (Teamwork) ประกอบด้วยปัจจัยการสํารวจ จํานวน 1 ปัจจัย  
2 ประเด็นคําถาม กําหนดดําเนินโครงการ/กิจกรรมจํานวน 2 โครงการ/กิจกรรม ผลการดําเนินงานสรุปได้ 
ดังนี้ 

-  ผลการดําเนินงานสูงกว่าเป้าหมาย จํานวน 1 โครงการ/กิจกรรม ได้แก่ กิจกรรมการ
วิเคราะห์คุณค่าของกระบวนการปฏิบัติงานและจัดทําคู่มือการปฏิบัติงานของสํานัก/หน่วยงาน 

-  ผลการดําเนินการตํ่ากว่าเป้าหมาย จํานวน 1 โครงการ/กิจกรรม ได้แก่ กิจกรรมสํารวจ
ความพึงพอใจและไม่พึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

5. ด้านการจัดการความรู้ (Knowledge Management) ประกอบด้วยปัจจัยการสํารวจ
จํานวน 1 ปัจจัย 3 ประเด็นคําถาม กําหนดดําเนินโครงการ/กิจกรรมจํานวน 3 โครงการ/กิจกรรม ผลการ
ดําเนินงานสรุปได้ ดังนี้ 

-  ผลการดําเนินการเป็นไปตามเป้าหมาย จํานวน 1 โครงการ/กิจกรรม ได้แก่ โครงการ
ส่งเสริม สนับสนุนการจัดการความรู้ของสํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 

-  ผลการดําเนินการสูงกว่าเป้าหมาย จํานวน 1 โครงการ/กิจกรรม ได้แก่ กิจกรรมการ
จัดการความรู้ของสํานัก/หน่วยงานในสังกัด สป. 

-  ผลการดําเนินการตํ่ากว่าเป้าหมาย จํานวน 1 โครงการ/กิจกรรม ได้แก่ การสับเปลี่ยน
หมุนเวียนการทํางานภายในหน่วยงาน (Job Rotation) 

  ท้ังนี้ สํานัก/หน่วยงานในสังกัดได้ให้ข้อเสนอแนะท่ีเป็นประโยชน์ในการดําเนินการเพ่ือให้
เกิดการพัฒนาปรับปรุงบรรยากาศการทํางานภายในองค์การของสํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ และ 
ลดส่วนต่างระหว่างความเห็นและความสําคัญต่อความพึงพอใจของบุคลากรในสังกัดเก่ียวกับบรรยากาศ
ภายในองค์การ ดังนี้ 

1. ควรจัดให้มีเวทีชี้แจงผลการดําเนินงานให้บุคลากรส่วนใหญ่ใน สป. ทราบหลังจากท่ี 
ทุกสํานักได้จัดกิจกรรมพัฒนาปรับปรุงบรรยากาศการทํางานภายในองค์การของตนเองแล้ว  เพ่ือสร้างความ
เข้าใจก่อนท่ีจะมีการประเมินผลในช่วงเดือนพฤศจิกายน 2555  เพ่ือช่วยลดส่วนต่างระหว่างความเห็นและ
ความสําคัญต่อความพึงพอใจของบุคลากรในสังกัดเก่ียวกับบรรยากาศภายในองค์การให้น้อยลง  

2. ควรกําหนดกิจกรรมในภาพรวมท่ีส่งเสริมให้บุคลากรจากทุกหน่วยงานในสังกัดได้มี 
ส่วนร่วมอย่างท่ัวถึงและเท่าเทียมกัน เช่น โครงการพัฒนาองค์การ (OD) ของ สป. เนื่องจากกิจกรรมท่ี
กําหนดในแผนการพัฒนาปรับปรุงวัฒนธรรมองค์การมีความหลากหลายและมากเกินไป  

3. ผู้บริหารทุกระดับควรให้ความสําคัญและมีส่วนร่วมในกิจกรรมทุกกิจกรรมท่ีกําหนด  
มีการควบคุม กํากับ ดูแลและติดตามการดําเนินงานอย่างใกล้ชิด พร้อมท้ัง เสริมสร้างแรงจูงใจในการมีส่วนร่วม
ของสมาชิกท้ังหมดและให้ขวัญกําลังใจแก่ผู้ปฏิบัติทุกระดับอย่างเท่าเทียมและท่ัวถึง  

4. ควรมีการจัดกิจกรรมให้บุคลากรได้มีส่วนร่วมและทํางานเป็นทีม สร้างความรัก ความ
สามัคคี และการยอมรับซ่ึงกันและกัน การให้อภัย การไม่โกรธ และลดทิฐิของตน ก็จะสามารถสร้าง
บรรยากาศและการทํางานท่ีดีในองค์การได้  

5. ควรสนับสนุนให้มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมให้กับบุคลากรทุกระดับ 
และอย่างต่อเนื่อง เพ่ือให้เกิดความตระหนักในเรื่องคุณธรรม จริยธรรม มากข้ึน   
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บทท่ี 1 

ความเป็นมาและความสําคัญ 
 

  พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546 
มาตรา 9 (3) กําหนดว่า ส่วนราชการต้องจัดให้มีการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติราชการ 
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการท่ีส่วนราชการกําหนดข้ึน ซ่ึงต้องสอดคล้องกับมาตรฐานท่ี ก.พ.ร. กําหนด และ
มาตรา 12 กําหนดว่า เพ่ือประโยชน์ในการปฏิบัติราชการให้เกิดผลสัมฤทธิ์ ก.พ.ร. อาจเสนอต่อคณะรัฐมนตรี 
เพ่ือกําหนดมาตรการกํากับการปฏิบัติราชการ โดยวิธีการจัดทําความตกลงเป็นลายลักษณ์อักษร หรือ 
โดยวิธีการอ่ืนใด เพ่ือแสดงความรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการ และสํานักงาน ก.พ.ร. ได้กําหนดให้ 
ทุกส่วนราชการจัดทําคํารับรองการปฏิบัติราชการ โดยกําหนดกรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการข้ึน 
ตามหลักการบริหารแบบสมดุลย์ (Balanced Scorecard) ซ่ึงมี 4 มิติ มาต้ังแต่ปี 2547 โดยในมิติท่ี 4  
การพัฒนาองค์การ ได้นําเกณฑ์การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) มาใช้ และใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 ได้นําระบบการประเมินผลภาคราชการแบบบูรณาการ (Government Evaluation 
System หรือ GES) มาใช้ประเมินผลการปฏิบัติราชการของส่วนราชการโดยปรับปรุงระบบตัวชี้วัดตาม 
คํารับรองการปฏิบัติราชการ เพ่ือลดความซํ้าซ้อนและภาระงานเอกสารให้กับส่วนราชการ ประกอบกับ
เพ่ือให้ระบบ GES สะท้อนผลสัมฤทธิ์ของการดําเนินการของหน่วยงานราชการอย่างแท้จริง 

จากการดําเนินการตามระบบดังกล่าว  ในการจัดทําคํารับรองการปฏิบัติราชการของ 
ส่วนราชการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 มิติด้านการพัฒนาองค์การ ได้กําหนดตัวชี้วัดเก่ียวกับ 
การเสริมสร้างและพัฒนาสมรรถนะการบริหารจัดการขององค์การไว้ 3 ตัวชี้วัด คือ ระดับความสําเร็จของ
การพัฒนาสมรรถนะของบุคลากร ระดับความสําเร็จของการพัฒนาปรับปรุงสารสนเทศ และระดับความสําเร็จ 
ของการพัฒนาปรับปรุงวัฒนธรรมองค์การ ซ่ึงจะวัดจากผลการสํารวจเก่ียวกับบรรยากาศการทํางานของ
ส่วนราชการในด้านต่าง ๆ ได้แก่ ผู้นํา (Leadership) วัฒนธรรม (Culture) การทํางานเป็นทีม (Teamwork) 
การอุทิศตนและความมุ่งม่ันในการทํางาน (Personal Contribution) การจัดการความรู้ (Knowledge 
Management) นอกจากนี้ ยังได้เพ่ิมประเด็นคําถามเก่ียวกับการประเมินพฤติกรรมเชิงลบท่ีสะท้อนถึง
ความสําเร็จในการทํางาน 2 เรื่อง คือ การล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศ (Sexual Harassment) และ
ความโปร่งใส โดยใช้แบบสํารวจการพัฒนาองค์การ (Organization Development Survey) ผ่านระบบ 
ออนไลน์เพ่ือสอบถามความคิดเห็นของข้าราชการของส่วนราชการต่าง ๆ ในประเด็นการพัฒนาปรับปรุง
สารสนเทศ และการพัฒนาปรับปรุงวัฒนธรรมองค์การ จํานวน 2 ครั้ง ระหว่างวันท่ี 1 – 15 ธันวาคม 2554 
และ 15 – 30 พฤศจิกายน 2555 ท้ังนี้ ในแบบสํารวจการพัฒนาองค์การ ประกอบด้วยประเด็นคําถามด้าน
การพัฒนาปรับปรุงสารสนเทศ จํานวน 6 ข้อ และการพัฒนาปรับปรุงวัฒนธรรมองค์การ จํานวน 24 ข้อ 
รวมจํานวน 30 ข้อ และให้ส่วนราชการประเมินตนเองโดยให้ข้าราชการเข้าไปตอบแบบสํารวจ เพ่ือหา 
ส่วนต่างระหว่างความเห็นและความสําคัญต่อความพึงพอใจของบุคลากรภายในองค์กร (GAP) แล้ว
ดําเนินการพัฒนาปรับปรุงวัฒนธรรมองค์การ เพ่ือลดส่วนต่างระหว่างความเห็นและความสําคัญต่อความ 
พึงพอใจของบุคลากรภายในองค์การ 
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สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ได้อนุมัติแผนการพัฒนาปรับปรุงวัฒนธรรมองค์การ 
ของสํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 เม่ือวันท่ี 21 พฤษภาคม  2555 
ประกอบด้วยโครงการ/กิจกรรมต่าง ๆ รวม 26 โครงการ/กิจกรรม 27 ตัวชี้วัด และได้ส่งแผนดังกล่าวไปยัง 
ทุกสํานัก/หน่วยงานในสังกัดเพ่ือขอความร่วมมือนําแนวทางการดําเนินงานตามโครงการ/กิจกรรม 
ไปร่วมกันปฏิบัติ โดยหวังว่าผลจากการดําเนินการดังกล่าวจะทําให้บุคลากรท้ังหมดภายในสํานักงาน
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการเกิดความพึงพอใจต่อบรรยากาศภายในองค์การ และปฏิบัติงานอย่างเต็มกําลัง
ความสามารถ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และส่งมอบบริการท่ีมีคุณค่าต่อประชาชนผู้รับบริการ รวมท้ังจะ
ส่งผลต่อการสํารวจการพัฒนาองค์การ (Organization Development Survey) เก่ียวกับสถานะ
บรรยากาศภายในองค์การ ผ่านระบบออนไลน์ (Survey Online) ครั้งท่ี 2 (Post test) ด้วย 
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บทท่ี 2 
วิธีดําเนินการ 

   
การดําเนินการพัฒนาปรับปรุงวัฒนธรรมองค์การ ของสํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 มีวัตถุประสงค์เพ่ือสร้างบรรยากาศการทํางานท่ีดีภายในองค์การ ซ่ึงหาก
บุคลากรท้ังหมดภายในสํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ มีความพึงพอใจต่อบรรยากาศภายในองค์การ 
และจะส่งผลให้การดําเนินงานตามภารกิจของสํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการประสบผลสําเร็จอย่างดี 
ดังนั้น จึงได้ดําเนินการตามข้ันตอน ดังนี้ 
 1. ศึกษาแนวทางการประเมินตัวช้ีวัดมิติภายในด้านการพัฒนาองค์การ ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2555 และผลการสํารวจบรรยากาศภายในองค์การ จากการตอบแบบสํารวจ 
การพัฒนาองค์การ (Organization Development Survey)  
  1.1 แนวทางการการประเมินตัวช้ีวัดมิติภายในด้านการพัฒนาองค์การ ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2555 
   ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 สํานักงาน ก.พ.ร. ได้กําหนดกําหนดให้ส่วนราชการจัดทํา
คํารับรองการปฏิบัติราชการระดับกรม มิติภายในด้านการพัฒนาองค์การ ตัวชี้วัดท่ี 15 ระดับความสําเร็จ
ของการพัฒนาปรับปรุงวัฒนธรรมองค์การ ซ่ึงเป็นการประเมินโดยใช้แบบสํารวจบรรยากาศภายในองค์การ 
(Organization Climate Survey) ผ่านระบบออนไลน์ ซ่ึงจะรวมอยู่ในแบบสํารวจการพัฒนาองค์การ 
(Organization Development Survey) โดยเน้นท่ีทุนองค์การ (Organization Capital) ซ่ึงเป็นความสามารถ 
ขององค์การท่ีสามารถใช้ประโยชน์และช่วยในด้านการจัดการกระบวนการของการเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดข้ึน 
ในการปฏิบัติตามยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ขององค์การ ทุนองค์การ ได้แก่ ปัจจัยต่างๆ ภายในองค์การท่ี
เก่ียวข้องกับการดําเนินงาน การเพ่ิมประสิทธิภาพการดําเนินงานภายในองค์การ เช่น วัฒนธรรม ผู้นํา  
การอุทิศตนและความมุ่งม่ันในการทํางาน การทํางานเป็นทีมและการจัดการความรู้ ซ่ึงมีความสําคัญอย่างยิ่ง
ต่อการช่วยให้องค์การสามารถดําเนินงานได้ตามกลยุทธ์ท่ีกําหนดไว้ การพัฒนาปรับปรุงวัฒนธรรมองค์การ
จึงสามารถช่วยให้การขับเคลื่อนประสิทธิภาพขององค์การท้ังด้านกระบวนการทํางานภายในให้สูงข้ึน และ
ทําให้เกิดคุณค่ากับลูกค้าและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
  การประเมินความสําเร็จของการพัฒนาปรับปรุงวัฒนธรรมองค์การ เป็นการวัดท่ี
มุ่งเน้นในเรื่อง ผู้นํา (Leadership) วัฒนธรรม (Culture) การทํางานเป็นทีม (Teamwork) การอุทิศตนและ
ความมุ่งม่ันในการทํางาน (Personal Contribution) การจัดการความรู้ (Knowledge Management) 
นอกจากนี้ ยังได้เพ่ิมประเด็นคําถามเก่ียวกับการประเมินพฤติกรรมเชิงลบท่ีสะท้อนถึงความสําเร็จในการ
ทํางาน 2 เรื่อง คือ การล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศ (Sexual Harassment) และความโปร่งใส 
  แนวทางการดําเนินการตามตัวชี้วัดท่ี 15 ระดับความสําเร็จของการพัฒนาปรับปรุง
วัฒนธรรมองค์การ จะเป็นการสํารวจความพึงพอใจ โดยสํานักงาน ก.พ.ร. จะใช้การสํารวจผ่านระบบ
ออนไลน์ (Survey Online) และเป็นการสํารวจความคิดเห็นบุคลากรของส่วนราชการ โดยกําหนดระยะเวลา
ในการสํารวจและมีจํานวนผู้ตอบแบบสํารวจเป็นไปตามหลักสถิติ ซ่ึงการประเมินผลการดําเนินการตาม
ตัวชี้วัดจะใช้ แบบสํารวจการพัฒนาองค์การ (Organization Development Survey) โดยให้ส่วนราชการ
ประเมินตนเองเพ่ือหาส่วนต่างระหว่างความเห็นและความสําคัญ ซ่ึงมีแนวทางการดําเนินการ ดังนี้ 
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1) ส่วนราชการประเมินตนเองในแบบสํารวจการพัฒนาองค์การ (Pre - test) 
2) สํานักงาน ก.พ.ร. ประมวลและแจ้งผลสํารวจฯ ไปยังส่วนราชการ 

 3) ส่วนราชการนําผลสํารวจฯ มาจัดทําแผนพัฒนาองค์การ เพ่ือลดส่วนต่างระหว่าง
ความเห็นและความสําคัญของบุคลากรภายในองค์การ ตามท่ีส่วนราชการได้ประเมินตนเอง 
 4) ส่วนราชการประเมินตนเองในแบบสํารวจการพัฒนาองค์การ หลังจากท่ีได้มีการ
ปรับปรุงองค์การ (Post - test) 

5) สํานักงาน ก.พ.ร. ประมวลผลและแจ้งผลสํารวจฯ ไปยังส่วนราชการ เพ่ือใช้เป็น
แนวทางในการจัดทําแผนพัฒนาองค์การและปรับปรุงในปีงบประมาณต่อไป 

ซ่ึงแนวทางการดําเนินการท้ัง 5 ข้ันตอนนี้ เป็นไปดังแผนภาพท่ี 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

แผนภาพท่ี 1  แนวทางการดําเนินการตามตัวชี้วัดระดับความสําเร็จของการพัฒนาปรับปรุงวัฒนธรรมองค์การ 
 

สําหรับประเด็นคําถามในแบบสํารวจบรรยากาศภายในองค์การ (Organization Climate 
Survey) ประกอบด้วยข้อคําถาม จํานวน 24 ข้อ ดังนี้ 

1. ข้าพเจ้าเข้าใจทิศทางและกลยุทธ์ของส่วนราชการ 
2. ข้าพเจ้ามีความภูมิใจท่ีได้ปฏิบัติงานในส่วนราชการนี้ 
3. ข้าพเจ้าสามารถขอคําปรึกษาจากผู้บังคับบัญชาได้ตลอดเวลา รวมท้ังได้รับการ

สนับสนุนเพ่ือให้การทํางานประสบความสําเร็จ 
4. ข้าพเจ้ามีอุปกรณ์และวัสดุท่ีจําเป็นเพียงพอต่อการทํางานให้สําเร็จ 
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5. ข้าพเจ้ามีความภูมิใจ และมีความสุขท่ีสามารถทํางานให้สําเร็จตรงตามเป้าหมาย 
6. ผู้บังคับบัญชาหรือเพ่ือนร่วมงานเห็นว่างานท่ีข้าพเจ้าทํามีประโยชน์และมีคุณค่า 
7. สภาพแวดล้อมการทํางานในปัจจุบันทําให้ข้าพเจ้าทํางานอย่างมีความสุข 
8. ข้าพเจ้าม่ันใจว่าหน่วยงานของข้าพเจ้าไม่มีการละเมิด หรือคุกคามทางเพศ 
9. ข้าพเจ้ามีโอกาสแสดงความคิดเห็นในงานท่ีมีความสําคัญเสมอ 

10. ผู้บริหารและผู้บังคับบัญชาให้ความสนใจกับความคิดเห็นของข้าพเจ้าเสมอ 
11. ข้าพเจ้าทราบบทบาทหน้าท่ีของตนเองอย่างชัดเจน ว่าจะต้องปฏิบัติอะไรบ้าง จึงจะ

ทําให้งานประสบความสําเร็จ 
12. ข้าพเจ้าปฏิบัติงานโดยคํานึงถึงผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายของส่วนราชการ 
13. ข้าพเจ้าเชื่อม่ันว่าผู้บริหารมีความยุติธรรมและมีจริยธรรม 
14. ข้าพเจ้าเชื่อม่ันว่าส่วนราชการของข้าพเจ้ามีการทํางานอย่างโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ 
15. ข้าพเจ้ายินดีท่ีจะปรับเปลี่ยนวิธีการทํางาน เพ่ือให้งานสําเร็จตามท่ีผู้บังคับบัญชามอบหมาย 
16. ข้าพเจ้ามีความสุขกับการทํางานท่ีรับผิดชอบอยู่ในปัจจุบัน 
17. ข้าพเจ้าเชื่อม่ันว่าส่วนราชการจะประสบความสําเร็จ 
18. ข้าพเจ้าสามารถกําหนดเวลาในการทํางานได_อย่างความเหมาะสม 
19. การทํางานของข้าพเจ้าไม่ก่อให้เกิดปัญหากับชีวิตส่วนตัว 
20. เพ่ือนร่วมงานของข้าพเจ้าต่างพยายามทํางานให้ออกมามีคุณภาพดีท่ีสุด 
21. ข้าพเจ้าเชื่อว่าผู้รับบริการได้รับบริการท่ีดีท่ีสุด 
22. ข้าพเจ้าได้มีโอกาสในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และพัฒนาตนเอง 
23. ส่วนราชการท่ีเกิดจากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ได้ถูกนํามาพัฒนาส่วนราชการให้ดีข้ึน 
24. ข้าพเจ้ามีความรู้สึกว่างานของข้าพเจ้ามีความท้าทาย และช่วยให้ตัวข้าพเจ้าได้

เรียนรู้และมีประสบการณ์มากข้ึน 

 1.2 ผลการสํารวจบรรยากาศภายในองค์การ จากการตอบแบบสํารวจการพัฒนาองค์การ 
(Organization Development Survey) 
    สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ได้มีหนังสือ ด่วนท่ีสุด ท่ี ศธ 0212/11769  
ลงวันท่ี 9 ธันวาคม 2554 แจ้งให้ทุกสํานักแจ้งให้ข้าราชการพลเรือนทุกคนในสังกัดทราบ และกรอกแบบ
สํารวจการพัฒนาองค์การ (Organization Development Survey) ครั้งท่ี 1 (Pre – test) ผ่านระบบ
ออนไลน์ (Survey Online) ท่ีหน้าเว็บไซต์ของสํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (http://www.ops.moe.go.th) 
หรือเว็บไซต์ของสํานักงาน ก.พ.ร. (http://www.opdc.go.th/ges) ระหว่างวันท่ี 1 – 15 ธันวาคม 
2555  
   สํานักงาน ก.พ.ร. ได้ประมวลผลและส่งผลสํารวจการพัฒนาองค์การ (Organization 
Development Survey) เพ่ือให้ส่วนราชการนําไปใช้เป็นข้อมูลในการจัดทําแนวทางการพัฒนาองค์การ 
มีผู้เข้าไปกรอกแบบสํารวจ จํานวน 564 คน ผลจากการสํารวจสํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ มีส่วนต่าง
ระหว่างความเห็นและความสําคัญต่อความพึงพอใจของบุคลากรภายในองค์กร (GAP) เฉลี่ยรวมเท่ากับ 0.3 
ผลการสํารวจสถานะบรรยากาศภายในองค์การ ครั้งท่ี 1 ปรากฏตามตารางท่ี 1 และ 2 โดยเม่ือนําไป
จัดทําเป็นกราฟแสดงผลการสํารวจเพ่ือดูส่วนต่าง (GAP) เป็นรายข้อและรายปัจจัย แล้วจะเป็นไปตาม
แผนภาพท่ี 2 
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     หมายเหตุ : ผู้กรอกแบบสํารวจทั้งหมด 564 คน 
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ตารางที่ 2 ผลการสํารวจสถานะบรรยากาศภายในองค์การ ครั้งที่ 1 
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แผนภาพที่ 2  ส่วนต่างระหว่างความเห็นและความสําคัญเฉลี่ยของความพึงพอใจด้านบรรยากาศภายในองค์การจําแนกตามข้อคําถาม และจําแนกตามปัจจัย 
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  2. สอบทานความเห็นของข้าราชการในสังกัดเก่ียวกับบรรยากาศการทํางานภายใน
องค์การพร้อมท้ังหาสาเหตุของปัญหาและข้อเสนอแนะแนวทางในการแก้ไข  
 เนื่องจากการสํารวจการพัฒนาองค์การ (Organization Development Survey) 
ผ่านระบบออนไลน์ เม่ือวันท่ี 1 - 15 ธันวาคม 2555 ไม่สามารถระบุตัวผู้ตอบแบบสํารวจได้ ดังนั้น เพ่ือให้ 
มีข้อมูลเก่ียวกับสาเหตุของปัญหา และข้อเสนอแนะแนวทางในการแก้ไข สําหรับประกอบการวิเคราะห์และ
ใช้เป็นแนวทางในการกําหนดโครงการ/กิจกรรมในการจัดทําแผนการพัฒนาปรับปรุงวัฒนธรรมองค์การ 
ของสํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 สํานักงานปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการ โดยกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร สป. จึงได้ดําเนินการสํารวจความเห็นของข้าราชการในสังกัด
เก่ียวกับบรรยากาศการทํางานภายในองค์การอีกครั้งหนึ่ง โดยใช้แบบสํารวจบรรยากาศการทํางานภายใน
องค์การ (Organization Climate Survey)  ส่งไปยังทุกสํานักเพ่ือให้ข้าราชการในสังกัดตอบแบบสํารวจ  
มีผู้ตอบแบบสํารวจ จํานวน 364 คน ผลจากการสอบทานในครั้งนี้ สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  
มีส่วนต่างระหว่างความเห็นและความสําคัญต่อความพึงพอใจของบุคลากรภายในองค์กร (GAP) เฉลี่ยรวม
เท่ากับ 0.4  ผลการสอบทานความเห็นของข้าราชการในสังกัดเก่ียวกับบรรยากาศภายในองค์การ ปรากฏ
ตามตารางท่ี 3 

 เม่ือเปรียบเทียบระหว่างผลการสํารวจสถานะบรรยากาศภายในองค์การ ครั้งท่ี 1 
เม่ือวันท่ี 1 – 15 ธันวาคม 2554 กับผลการสอบทานความเห็นของข้าราชการให้สังกัดเก่ียวกับ
บรรยากาศภายในองค์การ (ครั้งท่ี 2) เม่ือวันท่ี 20 – 26 มีนาคม 2555 ปรากฏว่า ส่วนต่าง (Gap) ระหว่าง
ความเห็นและความสําคัญต่อความพึงพอใจด้านบรรยากาศภายในองค์การ ในภาพรวมเพ่ิมข้ึน จากเดิม 0.3 
เป็น 0.4 และเม่ือพิจารณาตามปัจจัยการสํารวจรายด้าน พบว่า เพ่ิมข้ึนจากเดิม 3 ด้าน ได้แก่ วัฒนธรรม 
จากเดิม 0.3 เป็น 0.4 การอุทิศตนและความมุ่งม่ันในการทํางาน จากเดิม 0.3 เป็น 0.4 การทํางานเป็นทีม 
จากเดิม 0.3 เป็น 0.5 ส่วนปัจจัยผู้นําและการจัดการความรู้ มีค่าคะแนนเท่าเดิมคือ 0.4 แต่ยังคงมากกว่า 
0.3 ซ่ึงเป็นค่าเฉลี่ยกลาง รายละเอียดปรากฏตามแผนภาพท่ี 3  
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ปัจจัยการสํารวจ 

 
คําถาม 

ผลการสํารวจสถานะความพึงพอใจของข้าราชการต่อบรรยากาศภายในองค์การ โดยเฉลี่ย (ระดับคะแนน 1-4 ) 
 เฉลี่ย

รวม 
ตําแหน่ง 

ทั่วไป
ระดับ
ปฏิบัติ         
งาน 

ทั่วไป
ระดับ

ชํานาญ
งาน 

ทั่วไป
ระดับ
อาวุโส 

วิชาการ
ระดับ
ปฏิบัต ิ
การ 

วิชาการ
ระดับ

ชํานาญ
การ 

วิชาการ
ระดับ

ชํานาญ
การพิเศษ 

วิชาการ
ระดับ 
เชี่ยว 
ชาญ 

วิชาการ
ระดับ 
ทรง 

คุณวุฒิ 

อํานวย 
การ 

ระดับ 
ต้น 

อํานวย 
การ 

ระดับ 
สูง 

บริหาร
ระดับ 
ต้น 

บริหาร
ระดับ 
สูง 

Culture Gap 0.4 0.3 0.4 0.5 0.6 0.4 0.4 0.3 0.2 0.0 0.0 0.0 0.1 
1. ความรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของ 

ส่วนราชการ  
(A sense of belonging and 
meaning) 

1. ข้าพเจ้าเข้าใจทิศทางและกลยุทธ์ของ 
ส่วนราชการ 

ความเห็นด้วย 3.1 3.1 3.0 3.0 2.9 3.1 3.2 3.5 3.0 0.0 0.0 0.0 3.7 
ความสําคัญ 3.7 3.6 3.4 3.3 3.7 3.7 3.7 4.0 3.0 0.0 0.0 0.0 3.7 

Gap 0.6 0.5 0.4 0.3 0.8 0.6 0.5 0.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
2.  ข้าพเจ้ามีความภูมิใจที่ได้ปฏิบัติงานใน 

ส่วนราชการนี้ 
ความเห็นด้วย 3.3 3.4 3.3 3.3 3.2 3.3 3.4 3.5 3.0 0.0 0.0 0.0 3.6 
ความสําคัญ 3.7 3.7 3.5 4.0 3.7 3.7 3.7 4.0 3.0 0.0 0.0 0.0 3.6 

Gap 0.4 0.3 0.2 0.7 0.5 0.4 0.3 0.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
2. การได้รับการสนับสนุนทั้งจาก

ผู้บังคับบัญชาและเพื่อนร่วมงาน 
(Social and Supervisory 
support) 

3. ข้าพเจ้าสามารถขอคําปรึกษาจากผูบ้ังคับบัญชา 
ได้ตลอดเวลา รวมทั้งได้รับการสนับสนุนเพื่อให้
การทํางานประสบความสําเร็จ 

ความเห็นด้วย 3.2 3.3 2.9 3.0 3.2 3.2 3.2 3.5 3.0 0.0 0.0 0.0 3.3 
ความสําคัญ 3.6 3.7 3.2 3.0 3.7 3.6 3.7 4.0 3.0 0.0 0.0 0.0 3.6 

Gap 0.4 0.4 0.3 0.0 0.5 0.4 0.5 0.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 
4. ข้าพเจ้ามีอุปกรณ์และวัสดุที่จําเป็นเพียงพอต่อ

การทํางานให้สําเร็จ 
ความเห็นด้วย 3.2 3.2 3.0 3.0 3.0 3.2 3.3 3.5 2.0 0.0 0.0 0.0 3.3 
ความสําคัญ 3.6 3.6 3.5 3.3 3.6 3.7 3.7 3.5 3.0 0.0 0.0 0.0 3.7 

Gap 0.4 0.4 0.5 0.3 0.6 0.5 0.4 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.4 
3. สมดุลระหว่างความพยายามและ

ผลลัพธ์ที่ได้รับ 
(Balance between effort / 
reward) 

5. ข้าพเจ้ามีความภูมิใจ และมีความสุขที่สามารถ
ทํางานให้สําเร็จตรงตามเป้าหมาย 

ความเห็นด้วย 3.4 3.4 3.2 3.3 3.3 3.5 3.5 3.5 3.0 0.0 0.0 0.0 3.9 
ความสําคัญ 3.8 3.6 3.7 4.0 3.8 3.8 3.8 4.0 3.0 0.0 0.0 0.0 3.9 

Gap 0.4 0.2 0.5 0.7 0.5 0.3 0.3 0.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
6. ผู้บังคับบัญชาหรือเพื่อนร่วมงานเห็นว่างานที่

ข้าพเจ้าทํามีประโยชน์และมีคุณค่า 
ความเห็นด้วย 3.2 3.1 2.9 3.0 3.1 3.1 3.3 3.0 3.0 0.0 0.0 0.0 3.6 
ความสําคัญ 3.5 3.3 3.3 3.7 3.5 3.5 3.7 3.0 3.0 0.0 0.0 0.0 3.4 

Gap 0.3 0.2 0.4 0.7 0.4 0.4 0.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -0.2 

ตารางที่ 3 ผลการสอบทานความเห็นของข้าราชการในสังกัดเกี่ยวกับบรรยากาศภายในองค์การ 
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ปัจจัยการสํารวจ 

 
คําถาม 

ผลการสํารวจสถานะความพึงพอใจของข้าราชการต่อบรรยากาศภายในองค์การ โดยเฉลี่ย (ระดับคะแนน 1-4 ) 
  

เฉลี่ย
รวม 

ตําแหน่ง 
ทั่วไป
ระดับ
ปฏิบัติ         
งาน 

ทั่วไป
ระดับ

ชํานาญ
งาน 

ทั่วไป
ระดับ
อาวุโส 

วิชาการ
ระดับ
ปฏิบัต ิ
การ 

วิชาการ
ระดับ

ชํานาญ
การ 

วิชาการ
ระดับ

ชํานาญ
การพิเศษ 

วิชาการ
ระดับ 
เชี่ยว 
ชาญ 

วิชาการ
ระดับ 
ทรง 

คุณวุฒิ 

อํานวย 
การ 

ระดับ 
ต้น 

อํานวย 
การ 

ระดับ 
สูง 

บริหาร
ระดับ 
ต้น 

บริหาร
ระดับ 
 สูง 

Leadership Gap 0.4 0.3 0.4 0.1 0.5 0.4 0.4 0.4 0.1 0.0 0.0 0.0 0.2 
4. สภาวะแวดล้อมในการทํางาน 

 (Physical Working condition) 
7. สภาพแวดล้อมการทํางานในปัจจุบัน  

ทําให้ข้าพเจ้าทํางานอย่างมีความสุข 
ความเห็นด้วย 2.9 2.9 2.5 3.3 2.9 3.0 3.0 3.0 3.0 0.0 0.0 0.0 3.3 
ความสําคัญ 3.6 3.5 3.4 4.0 3.7 3.6 3.6 3.5 3.0 0.0 0.0 0.0 3.7 

Gap 0.7 0.6 0.9 0.7 0.8 0.6 0.6 0.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.4 
8. ข้าพเจ้ามั่นใจว่าหน่วยงานของข้าพเจ้า  

ไม่มีการละเมิด หรือคุกคามทางเพศ 
ความเห็นด้วย 3.4 3.3 3.3 3.3 3.4 3.4 3.5 3.0 3.0 0.0 0.0 0.0 3.4 
ความสําคัญ 3.7 3.6 3.6 3.0 3.7 3.7 3.7 3.5 4.0 0.0 0.0 0.0 3.9 

Gap 0.3 0.3 0.3 -0.3 0.3 0.3 0.2 0.5 1.0 0.0 0.0 0.0 0.5 
5. การได้มีส่วนร่วม  

( Meaningful Involvement) 
9. ข้าพเจ้ามีโอกาสแสดงความคิดเห็นในงาน 

ที่รับผิดชอบได้อย่างเต็มที่ 
ความเห็นด้วย 3.2 3.1 3.0 3.0 3.1 3.2 3.3 3.5 3.0 0.0 0.0 0.0 3.7 
ความสําคัญ 3.6 3.4 3.4 3.0 3.6 3.6 3.7 3.5 3.0 0.0 0.0 0.0 4.0 

Gap 0.4 0.3 0.4 0.0 0.5 0.4 0.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 
10. ผู้บริหารและผู้บังคับบัญชาให้ความสนใจ 

กับความคิดเห็นของข้าพเจ้าเสมอ 
ความเห็นด้วย 3.0 2.9 2.8 3.0 2.9 3.0 3.1 3.5 3.0 0.0 0.0 0.0 3.3 
ความสําคัญ 3.5 3.2 3.3 3.3 3.4 3.5 3.6 4.0 3.0 0.0 0.0 0.0 3.6 

Gap 0.5 0.3 0.5 0.3 0.5 0.5 0.5 0.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 
6. ความชัดเจนในงานที่ทํา  

(Job clarity) 
11. ข้าพเจ้ามีความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ 

ของตนเองอย่างชัดเจน ว่าจะต้องปฏิบัติงาน
อย่างไรจึงจะทําให้งานประสบความสําเร็จ 

ความเห็นด้วย 3.3 3.2 3.3 3.3 3.2 3.3 3.4 3.5 4.0 0.0 0.0 0.0 3.9 
ความสําคัญ 3.7 3.6 3.5 3.7 3.7 3.8 3.8 4.0 3.0 0.0 0.0 0.0 3.7 

Gap 0.4 0.4 0.2 0.4 0.5 0.5 0.4 0.5 -1.0 0.0 0.0 0.0 -0.2 
12. ข้าพเจ้าปฏิบัติงานโดยคํานึงถึงผลสัมฤทธิ์ 

ตามเป้าหมายของส่วนราชการ 
ความเห็นด้วย 3.5 3.3 3.5 3.3 3.4 3.5 3.5 3.5 3.0 0.0 0.0 0.0 3.9 
ความสําคัญ 3.8 3.5 3.7 3.7 3.8 3.8 3.8 4.0 3.0 0.0 0.0 0.0 3.9 

Gap 0.3 0.2 0.2 0.4 0.4 0.3 0.3 0.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
7. ความยุติธรรมในการทํางาน  

(Overall fairness) 
13. ข้าพเจ้าเชื่อมั่นว่าผู้บริหารมีความยุติธรรม ความเห็นด้วย 3.0 3.1 3.0 3.3 2.8 3.0 3.0 2.5 3.0 0.0 0.0 0.0 3.4 

ความสําคัญ 3.6 3.4 3.4 3.7 3.6 3.6 3.6 3.5 3.0 0.0 0.0 0.0 3.7 
Gap 0.6 0.3 0.4 0.4 0.8 0.6 0.6 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 

14. ข้าพเจ้าเชื่อมั่นว่าส่วนราชการของข้าพเจ้า 
มีการทํางานอย่างซื่อตรง ไม่ทุจริตคอร์รัปชั่น 

ความเห็นด้วย 3.0 3.1 2.9 3.3 2.9 3.1 3.1 2.5 3.0 0.0 0.0 0.0 3.4 
ความสําคัญ 3.6 3.4 3.5 3.0 3.7 3.6 3.7 3.5 4.0 0.0 0.0 0.0 3.7 

Gap 0.6 0.3 0.6 -0.3 0.8 0.5 0.6 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.3 
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ปัจจัยการสํารวจ 

 
คําถาม 

ผลการสํารวจสถานะความพึงพอใจของข้าราชการต่อบรรยากาศภายในองค์การ โดยเฉลี่ย (ระดับคะแนน 1-4 ) 
  

เฉลี่ย
รวม 

ตําแหน่ง 
ทั่วไป
ระดับ
ปฏิบัติ         
งาน 

ทั่วไป
ระดับ

ชํานาญ
งาน 

ทั่วไป
ระดับ
อาวุโส 

วิชาการ
ระดับ
ปฏิบัต ิ
การ 

วิชาการ
ระดับ

ชํานาญ
การ 

วิชาการ
ระดับ

ชํานาญ
การพิเศษ 

วิชาการ
ระดับ 
เชี่ยว 
ชาญ 

วิชาการ
ระดับ 
ทรง 

คุณวุฒิ 

อํานวย 
การ 

ระดับ 
ต้น 

อํานวย 
การ 

ระดับ 
สูง 

บริหาร
ระดับ 
ต้น 

บริหาร
ระดับ  
สูง 

Personal Contribution Gap 0.4 0.3 0.4 0.2 0.5 0.4 0.4 0.1 0.4 0.0 0.0 0.0 0.3 
8. ความสมดุลระหว่างสิ่งที่ต้องทําและ

การควบคุม (Balance between 
demands / control) 

15. ข้าพเจ้ายินดีที่จะปรับเปลี่ยนวิธีการทํางาน
เพื่อให้งานสําเร็จตามที่ผู้บังคับบัญชา
มอบหมาย 

ความเห็นด้วย 3.4 3.4 3.3 3.3 3.3 3.4 3.5 3.0 3.0 0.0 0.0 0.0 3.7 
ความสําคัญ 3.7 3.8 3.6 3.3 3.7 3.6 3.8 3.5 4.0 0.0 0.0 0.0 3.9 

Gap 0.3 0.4 0.3 0.0 0.4 0.2 0.3 0.5 1.0 0.0 0.0 0.0 0.2 
9. ความพึงพอใจต่องานโดยรวม  

(Overall job satisfaction) 
16. ข้าพเจ้ามีความสุขกับงานที่รับผิดชอบ 

อยู่ในปัจจุบัน 
ความเห็นด้วย 3.2 3.1 3.1 3.7 2.9 3.2 3.3 3.5 3.0 0.0 0.0 0.0 3.6 
ความสําคัญ 3.6 3.4 3.5 3.7 3.6 3.6 3.8 3.5 3.0 0.0 0.0 0.0 4.0 

Gap 0.4 0.3 0.4 0.0 0.7 0.4 0.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.4 
17. ข้าพเจ้าเชื่อมั่นว่าส่วนราชการจะสามารถ

ดําเนินงานได้ประสบความสําเร็จ 
ความเห็นด้วย 3.2 3.2 3.2 3.3 3.1 3.2 3.3 3.5 3.0 0.0 0.0 0.0 3.6 
ความสําคัญ 3.6 3.6 3.5 3.7 3.6 3.6 3.7 3.5 3.0 0.0 0.0 0.0 3.9 

Gap 0.4 0.4 0.3 0.4 0.5 0.4 0.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 
10. ความสมดุล ระหว่างงาน และชีวิต

ส่วนตัว  (Work /life balance) 
18. ข้าพเจ้าสามารถกําหนดและดําเนินการ 

ตามแผนในการทํางานได้ตามความเหมาะสม 
ความเห็นด้วย 3.2 3.1 3.1 3.3 3.0 3.1 3.3 3.5 3.0 0.0 0.0 0.0 3.6 
ความสําคัญ 3.6 3.3 3.5 3.7 3.5 3.6 3.6 3.5 3.0 0.0 0.0 0.0 3.9 

Gap 0.4 0.2 0.4 0.4 0.5 0.5 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 
19. การทํางานของข้าพเจ้าไม่ก่อให้เกิดปัญหา 

ในการใช้เวลากับชีวิตส่วนตัวและครอบครัว
ของข้าพเจ้า 

ความเห็นด้วย 3.2 3.1 3.2 3.3 3.0 3.2 3.3 3.5 3.0 0.0 0.0 0.0 3.7 
ความสําคัญ 3.6 3.4 3.7 3.3 3.5 3.6 3.7 3.5 4.0 0.0 0.0 0.0 3.9 

Gap 0.4 0.3 0.5 0.0 0.5 0.4 0.4 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.2 
Teamwork Gap 0.5 0.3 0.4 0.2 0.6 0.4 0.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 
11. ความภูมิใจในงานที่ทํา  

 (Pride in workmanship) 
20. ส่วนราชการของข้าพเจ้าส่งเสริมการทํางาน 

เป็นทีม เพื่อให้เกิดความร่วมมือ และ 
การทํางานที่มีคุณภาพดี 

ความเห็นด้วย 3.2 3.3 3.2 3.3 3.1 3.3 3.2 3.5 3.0 0.0 0.0 0.0 3.9 
ความสําคัญ 3.7 3.4 3.5 3.7 3.6 3.6 3.7 3.5 3.0 0.0 0.0 0.0 4.0 

Gap 0.5 0.1 0.3 0.4 0.5 0.3 0.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 
21. ข้าพเจ้าเชื่อว่าผู้รับบริการได้รับบริการที่ดี

ที่สุดจากส่วนราชการของข้าพเจ้า 
ความเห็นด้วย 3.2 3.3 3.2 3.3 3.1 3.3 3.2 3.5 3.0 0.0 0.0 0.0 3.4 
ความสําคัญ 3.7 3.6 3.5 3.3 3.7 3.7 3.7 3.5 3.0 0.0 0.0 0.0 3.7 

Gap 0.5 0.3 0.3 0.0 0.6 0.4 0.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 
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ปัจจัยการสํารวจ 

 
คําถาม 

ผลการสํารวจสถานะความพึงพอใจของข้าราชการต่อบรรยากาศภายในองค์การ โดยเฉลี่ย (ระดับคะแนน 1-4 ) 
  

เฉลี่ย
รวม 

ตําแหน่ง 
ทั่วไป
ระดับ
ปฏิบัติ         
งาน 

ทั่วไป
ระดับ

ชํานาญ
งาน 

ทั่วไป
ระดับ
อาวุโส 

วิชาการ
ระดับ
ปฏิบัต ิ
การ 

วิชาการ
ระดับ

ชํานาญ
การ 

วิชาการ
ระดับ

ชํานาญ
การพิเศษ 

วิชาการ
ระดับ 
เชี่ยว 
ชาญ 

วิชาการ
ระดับ 
ทรง 

คุณวุฒิ 

อํานวย 
การ 

ระดับ 
ต้น 

อํานวย 
การ 

ระดับ 
สูง 

บริหาร
ระดับ 
ต้น 

บริหาร
ระดับ 
สูง 

KM Gap 0.4 0.1 0.4 0.0 0.5 0.5 0.5 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 
12. การแลกเปลี่ยน เรียนรู้ และพัฒนา  

( Learning Sharing & 
Challenge) 

 

22. ข้าพเจ้าได้มีโอกาสในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
และพัฒนาตนเองในด้านความรู้ความสามารถ
ในการทํางานอย่างสม่ําเสมอ 

ความเห็นด้วย 3.1 3.2 3.0 3.3 3.1 3.1 3.1 3.5 3.0 0.0 0.0 0.0 3.7 
ความสําคัญ 3.5 3.3 3.4 3.0 3.6 3.6 3.6 3.5 3.0 0.0 0.0 0.0 3.9 

Gap 0.4 0.1 0.4 -0.3 0.5 0.5 0.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 
23. ส่วนราชการของข้าพเจ้าได้นําองค์ความรู้ที่ได้

จากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้มาใช้ในการพัฒนา
งานให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง 

ความเห็นด้วย 3.0 3.3 2.9 3.3 3.0 3.1 2.9 3.0 3.0 0.0 0.0 0.0 3.1 
ความสําคัญ 3.5 3.3 3.4 3.7 3.5 3.6 3.5 3.5 3.0 0.0 0.0 0.0 3.6 

Gap 0.5 0.0 0.5 0.4 0.5 0.5 0.6 0.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5 
24. ข้าพเจ้ามีความรู้สึกว่างานของข้าพเจ้ามีความ

ท้าทาย และช่วยให้ข้าพเจ้าได้เรียนรู้และมี
ประสบการณ์มากขึ้น 

ความเห็นด้วย 3.2 3.4 3.1 3.3 3.1 3.3 3.3 3.5 3.0 0.0 0.0 0.0 3.4 
ความสําคัญ 3.6 3.4 3.4 3.3 3.6 3.6 3.7 3.5 3.0 0.0 0.0 0.0 3.9 

Gap 0.4 0.0 0.3 0.0 0.5 0.3 0.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5 

เฉลี่ยภาพรวม 
ความเห็นด้วย 3.2 3.2 3.1 3.2 3.1 3.2 3.3 3.3 3.0 0.0 0.0 0.0 3.6 
ความสําคัญ 3.6 3.5 3.5 3.5 3.6 3.6 3.7 3.6 3.2 0.0 0.0 0.0 3.8 

Gap 0.4 0.3 0.4 0.3 0.5 0.4 0.4 0.3 0.2 0.0 0.0 0.0 0.2 
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กราฟเปรียบเทียบระดับ Gap เฉลี่ยของบรรยากาศภายในองค์การ ครั้งที่ 1 และ ครั้งที่ 2

GAP ครั้งที่ 1

GAP ครั้งที่ 2

แผนภาพที่ 3  เปรียบเทียบส่วนต่างระหว่างความเห็นและความสําคัญเฉลี่ยของความพึงพอใจด้านบรรยากาศภายในองค์การ ครั้งที่ 1 และ ครั้งที่ 2 

 



 

  3. ทบทวนผลการดําเนินการท่ีผ่านมา

 เพ่ือให้การจัดทําแผนการพัฒนาปรับปรุงวัฒนธรรมองค์การ ของสํานักงาน
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ประจําปีงบประมาณ พ
บริหาร สป. จึงได้ดําเนินการทบทวนผลการดําเนินการพัฒนาองค์การของสํานักงานปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการ ในปีงบประมาณ พ
จัดการภาครัฐ (PMQA) ปีงบประมาณ พ
การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์ หมวด 
การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้ หมวด 
กระบวนการ มาประกอบการพิจารณาและใช้เป็นแนวทางในการจัดทําแผนการพัฒนาปรับปรุงวัฒนธรรม
องค์การ ของสํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ประจําปีงบประมาณ พ
 

 4. ประชุมปฏิบัติการจัดทําแผน
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ประจําปีงบประมาณ พ

     สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ได้จัด
ประชุมปฏิบัติการจัดทําแผนการพัฒนาปรับปรุงวัฒนธรรมองค์การ 
ของสํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ประจําปีงบประมาณ พ
เม่ือวันท่ี 1 – 2 พฤษภาคม 2555 
กรุงเทพฯ ผู้ เ ข้าร่วมประชุมประกอบด้วยผู้ ท่ีรับผิดชอบและผู้ ท่ี
เก่ียวข้องในการพัฒนาปรับปรุงวัฒนธรรมองค์การ ของสํานักงาน
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ซ่ึงเป็นผู้แทนจากทุกสํานัก
สังกัด จํานวน 60 คน ท่ีประชุมได้ร่วมกัน
บุคลากรในสังกัดไม่พึงพอใจต่อบรรยากาศภายในองค์การเป็นราย
ประเด็นคําถาม และร่วมกันกําหนดโครงการ
ปรับปรุงบรรยากาศภายในองค์การ เพ่ือสร้างให้เกิดบรรยากาศแห่งการทํางานท่ีดี โดยเน้นกิจกรรมท่ี
ทุกสํานัก/หน่วยงานสามารถนําไปปฏิบัติได้ และสํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการได้
พัฒนาปรับปรุงวัฒนธรรมองค์การ 
เม่ือวันท่ี  21 พฤษภาคม 2555 
ตัวชี้วัด และได้มีหนังสือท่ี ศธ 0212
หน่วยงานในสังกัดเพ่ือขอความร่วมมือนําแนวทางการดําเนินงานตามโครงการ
โดยหวังว่าผลจากการดําเนินการดังกล่าวจะทําให้บุคลากรท้ังหมดภายในสํานักงานปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการเกิดความพึงพอใจต่อบรรยากาศภายในองค์การ และจะส่งผลต่อการสํารวจการพัฒนาองค์การ 
(Organization Development Survey)
(Survey Online) ครั้งท่ี 2 (Post test)

ทบทวนผลการดําเนินการท่ีผ่านมา 

ให้การจัดทําแผนการพัฒนาปรับปรุงวัฒนธรรมองค์การ ของสํานักงาน
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ กลุ่มพัฒนาระบบ

จึงได้ดําเนินการทบทวนผลการดําเนินการพัฒนาองค์การของสํานักงานปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 ท่ีผ่านมา โดยนําผลการดําเนินการพัฒนาคุณภาพการบริหาร

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 ในทุกหมวด ได้แก่ หมวด 1 การนําองค์การ หมวด 
การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์ หมวด 3 การให้ความสําคัญกับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้เสีย หมวด 

ดการความรู้ หมวด 5 การมุ่งเน้นทรัพยากรบุคคล และหมวด 
มาประกอบการพิจารณาและใช้เป็นแนวทางในการจัดทําแผนการพัฒนาปรับปรุงวัฒนธรรม

องค์การ ของสํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 

ประชุมปฏิบัติการจัดทําแผนการพัฒนาปรับปรุงวัฒนธรรมองค์การ ของสํานักงาน
าธิการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 

สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ได้จัด
ประชุมปฏิบัติการจัดทําแผนการพัฒนาปรับปรุงวัฒนธรรมองค์การ 
ของสํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555  

2555 ณ โรงแรมมิราม่า เขตพระนคร 
กรุงเทพฯ ผู้ เ ข้าร่วมประชุมประกอบด้วยผู้ ท่ีรับผิดชอบและผู้ ท่ี
เก่ียวข้องในการพัฒนาปรับปรุงวัฒนธรรมองค์การ ของสํานักงาน
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ซ่ึงเป็นผู้แทนจากทุกสํานัก/หน่วยงานใน

ะชุมได้ร่วมกันวิเคราะห์หาสาเหตุท่ีทําให้
บุคลากรในสังกัดไม่พึงพอใจต่อบรรยากาศภายในองค์การเป็นราย
ประเด็นคําถาม และร่วมกันกําหนดโครงการ/กิจกรรมในการพัฒนา
ปรับปรุงบรรยากาศภายในองค์การ เพ่ือสร้างให้เกิดบรรยากาศแห่งการทํางานท่ีดี โดยเน้นกิจกรรมท่ี

มารถนําไปปฏิบัติได้ และสํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการได้
พัฒนาปรับปรุงวัฒนธรรมองค์การ ของสํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ประจําปีงบประมาณ พ

2555 ประกอบด้วยโครงการ/กิจกรรมต่าง ๆ รวม 26 โครงการ
0212/5776 ลงวันท่ี 22 พฤษภาคม 2555 ส่งแผนดังกล่าวไปยังทุกสํานัก

ในสังกัดเพ่ือขอความร่วมมือนําแนวทางการดําเนินงานตามโครงการ/กิจกรรมไปร่วมกันปฏิบัติ 
ว่าผลจากการดําเนินการดังกล่าวจะทําให้บุคลากรท้ังหมดภายในสํานักงานปลัดกระทรวง

ศึกษาธิการเกิดความพึงพอใจต่อบรรยากาศภายในองค์การ และจะส่งผลต่อการสํารวจการพัฒนาองค์การ 
(Organization Development Survey) เก่ียวกับสถานะบรรยากาศภายในองค์การ 

Post test) 
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ให้การจัดทําแผนการพัฒนาปรับปรุงวัฒนธรรมองค์การ ของสํานักงาน
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ กลุ่มพัฒนาระบบ

จึงได้ดําเนินการทบทวนผลการดําเนินการพัฒนาองค์การของสํานักงานปลัดกระทรวง
ผลการดําเนินการพัฒนาคุณภาพการบริหาร

การนําองค์การ หมวด 2 
การให้ความสําคัญกับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้เสีย หมวด 4 การวัด 

การมุ่งเน้นทรัพยากรบุคคล และหมวด 6 การจัดการ
มาประกอบการพิจารณาและใช้เป็นแนวทางในการจัดทําแผนการพัฒนาปรับปรุงวัฒนธรรม

การพัฒนาปรับปรุงวัฒนธรรมองค์การ ของสํานักงาน

ปรับปรุงบรรยากาศภายในองค์การ เพ่ือสร้างให้เกิดบรรยากาศแห่งการทํางานท่ีดี โดยเน้นกิจกรรมท่ี 
มารถนําไปปฏิบัติได้ และสํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการได้อนุมัติแผนการ

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555  
โครงการ/กิจกรรม 27 

ส่งแผนดังกล่าวไปยังทุกสํานัก/
กิจกรรมไปร่วมกันปฏิบัติ 

ว่าผลจากการดําเนินการดังกล่าวจะทําให้บุคลากรท้ังหมดภายในสํานักงานปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการเกิดความพึงพอใจต่อบรรยากาศภายในองค์การ และจะส่งผลต่อการสํารวจการพัฒนาองค์การ 

เก่ียวกับสถานะบรรยากาศภายในองค์การ ผ่านระบบออนไลน์ 
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 5.  ดําเนินการตามแผนพัฒนาปรับปรุงวัฒนธรรมองค์การ ของสํานักงานปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 

 สํานัก/หน่วยงานในสังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ดําเนินโครงการ/
กิจกรรม ตามแผนการพัฒนาปรับปรุงวัฒนธรรมองค์การ ของสํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2555 

 6.  ติดตามผลการดําเนินการตามแผนการพัฒนาปรับปรุงวัฒนธรรมองค์การ ของ
สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555  

  สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ได้อนุมัติเป็นหลักการให้ทุกสํานัก/หน่วยงานใน
สังกัดรายงานผลการดําเนินงานโครงการ/กิจกรรมตามแผนการพัฒนาปรับปรุงวัฒนธรรมองค์การ ของ
สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จํานวน 2 ครั้ง ได้แก่ ครั้งท่ี 1 
รายงานรอบ 9 เดือน ภายในวันท่ี 10 กรกฎาคม 2555 และครั้งท่ี 2 รายงานรอบ 12 เดือน ภายในวันท่ี 
10 ตุลาคม 2555 โดยได้มีหนังสือท่ี ศธ 0212/5578 ลงวันท่ี 12 มิถุนายน 2555 แจ้งให้ทุกสํานัก/หน่วยงาน
ในสังกัดทราบและดําเนินการ 

  7.  สรุปรายงานผลการดําเนินการตามแผนการพัฒนาปรับปรุงวัฒนธรรมองค์การ 
ของสํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 

 กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร สป. ได้จัดทําสรุปรายงานผลการดําเนินการตามแผนการ
พัฒนาปรับปรุงวัฒนธรรมองค์การ ของสํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 
พร้อมปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ สําหรับใช้เป็นแนวทางในการจัดทําแผนพัฒนาองค์การและ
ปรับปรุงในปีงบประมาณต่อไป และแจ้งหน่วยงานในสังกัดทราบเพ่ือชี้แจงให้บุคลากรในสังกัดรับรู้และ
เข้าใจเก่ียวกับการดําเนินการในเรื่องนี้ 

  สรุปข้ันตอนในการดําเนินการพัฒนาปรับปรุงวัฒนธรรมองค์การ ของสํานักงานปลัดกระทรวง 
ศึกษาธิการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 ได้ดังนี้ 
  

  

แผนภาพท่ี 4  ข้ันตอนการดําเนินการพัฒนาปรับปรุงวัฒนธรรมองค์การ 

                              ❶ 
              ศึกษาแนวทาง 
            การประเมิน และ 
              ผลการสํารวจ 

                                            ❷ 
          สอบทานความเห็น 
             ของข้าราชการ 

                             ❸ 

              ทบทวนผล 
            การดําเนินงาน 
                ท่ีผ่านมา 

                            ❹ 
              จัดทําแผน 
          การพัฒนาปรับปรุง 
          วัฒนธรรมองค์การ 

                            ❺ 
              ดําเนินการ 
              ตามแผนฯ 
 

                              ❻ 
              ติดตามผล 
            การดําเนินงาน 
 

                                    
                            ❼ 
              สรุปรายงานผล 
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บทท่ี 3 

ผลการดําเนินงาน 
 

สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการได้อนุมัติแผนการพัฒนาปรับปรุงวัฒนธรรมองค์การ 
ของสํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555  เม่ือวันท่ี  21 พฤษภาคม 2555 
ประกอบด้วยโครงการ/กิจกรรมต่าง ๆ รวม 26 โครงการ/กิจกรรม 27 ตัวชี้วัด และได้ขอความร่วมมือ 
ทุกสํานัก/หน่วยงานในสังกัดนําแนวทางการดําเนินงานตามโครงการ/กิจกรรมไปร่วมกันปฏิบัติ โดยหวังว่า
ผลจากการดําเนินการดังกล่าวจะทําให้บุคลากรท้ังหมดภายในสํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการเกิดความ
พึงพอใจต่อบรรยากาศภายในองค์การ และปฏิบัติงานอย่างเต็มกําลังความสามารถ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 
และส่งมอบบริการท่ีมีคุณค่าต่อประชาชนผู้รับบริการ ซ่ึงจะส่งผลต่อการสํารวจการพัฒนาองค์การ 
(Organization Development Survey) เก่ียวกับสถานะบรรยากาศภายในองค์การ ผ่านระบบออนไลน์ 
(Survey Online) ครั้งท่ี 2 (Post-test) 

  ทุกสํานักในสังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ได้ให้ความร่วมมือดําเนินงาน
โครงการ/กิจกรรม ตามแผนการพัฒนาปรับปรุงวัฒนธรรมองค์การ ของสํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 และสรุปรายงานผลการดําเนินงานให้สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
ทราบ โดยสํานัก/หน่วยงานในสังกัดส่วนมากได้ดําเนินโครงการ/กิจกรรมตามแนวทางท่ีกําหนดไว้ในแผนฯ  
ผลการดําเนินงานในภาพรวมมีผลการดําเนินงานเป็นไปตามเป้าหมาย จํานวน 4 โครงการ/กิจกรรม สูงกว่า
เป้าหมาย จํานวน 17 โครงการ/กิจกรรม และตํากว่าเป้าหมาย จํานวน 5 โครงการ/กิจกรรม สรุปผลการ
ดําเนินงานตามแผนการพัฒนาปรับปรุงวัฒนธรรมองค์การ ของสํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2555 จําแนกตามรายด้านได้ ดังนี้  

1. ด้านวัฒนธรรม (Culture) ประกอบด้วยปัจจัยการสํารวจ จํานวน 3 ปัจจัย 6 ประเด็น
คําถาม กําหนดดําเนินโครงการ/กิจกรรมจํานวน 6 โครงการ/กิจกรรม ผลการดําเนินงานสรุปได้ ดังนี้ 

- ผลการดําเนินงานเป็นไปตามเป้าหมาย จํานวน 1 โครงการ/กิจกรรม ได้แก่ กิจกรรม
การสอดแทรกความรู้เก่ียวกับทิศทางขององค์กร กลยุทธ์ บทบาทภารกิจ โครงสร้างและระบบงานของ สป. 
ในหลักสูตรการพัฒนาข้าราชการ  

- ผลการดําเนินงานสูงกว่าเป้าหมาย จํานวน 4 โครงการ/กิจกรรม ได้แก่ โครงการ
สื่อสารทิศทางและกลยุทธ์ของ สป. โครงการสื่อสารภาพลักษณ์องค์กร โครงการส่งเสริมวัฒนธรรมการ
ช่วยเหลือซ่ึงกันและกัน และโครงการส่งเสริมสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ในการปฏิบัติงาน 

- ผลการดําเนินงานตํ่ากว่าเป้าหมาย จํานวน 1 โครงการ/กิจกรรม ได้แก่ โครงการ 
ยกย่องบุคคลากรท่ีปฏิบัติงานสําเร็จตรงตามเป้าหมายตัวชี้วัดตามคํารับรองการปฏิบัติราชการระดับบุคคล 

2. ด้านผู้นํา (Leadership) ประกอบด้วยปัจจัยการสํารวจ จํานวน 4 ปัจจัย 8 ประเด็น
คําถาม กําหนดดําเนินโครงการ/กิจกรรม จํานวน 9 โครงการ/กิจกรรม ผลการดําเนินงานสรุปได้ ดังนี้ 

- ผลการดําเนินงานเป็นไปตามเป้าหมาย จํานวน 2 โครงการ/กิจกรรม ได้แก่ กิจกรรม
การเผยแพร่ความรู้เก่ียวกับการละเมิดหรือคุกคามทางเพศ และกิจกรรมการเผยแพร่ความรู้เก่ียวกับการ
บริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล 
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-  ผลการดําเนินงานสูงกว่าเป้าหมาย จํานวน 6 โครงการ/กิจกรรม ได้แก่ โครงการ
ปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์ของหน่วยงานเพ่ือสร้างบรรยากาศการทํางาน การสอดแทรกความรู้เก่ียวกับการ
ละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการเสริมสร้างพัฒนาวินัยข้าราชการ สป. กิจกรรมผู้บังคับบัญชารับฟังความ
คิดเห็นจากผู้ใต้บังคับบัญชา กิจกรรมการถ่ายทอดตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายของหน่วยงานลงสู่ระดับกลุ่มงาน
และระดับบุคคล โครงการประกวดหน่วยงานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาข้าราชการ สป. ดีเด่น 
และการจัดทําแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐของสํานักงานปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 

-  ผลการดําเนินงานตํ่ากว่าเป้าหมาย จํานวน 1 โครงการ/กิจกรรม ได้แก่ กิจกรรมสาน
เสวนา/สภากาแฟภายในหน่วยงาน 

3. ด้านการอุทิศตนและความมุ่งม่ันในการทํางาน (Personal Contribution) ประกอบด้วย
ปัจจัยการสํารวจ จํานวน 3 ปัจจัย 5 ประเด็นคําถาม กําหนดดําเนินโครงการ/กิจกรรม จํานวน 6 โครงการ/
กิจกรรม ผลการดําเนินงานสรุปได้ ดังนี้ 

-  ผลการดําเนินงานสูงกว่าเป้าหมาย จํานวน 5 โครงการ/กิจกรรม ได้แก่ โครงการสนับสนุน 
เสริมสร้างความรู้ ทักษะ และสมรรถนะในการปฏิบัติงาน โครงการอบรมส่งเสริมคุณภาพชีวิตเพ่ือสร้างความสุข 
ในการทํางาน โครงการพัฒนาองค์การ (OD) โครงการจัดทํารายงานผลการดําเนินงานประจําปีของสํานัก 
และกิจกรรมส่งเสริมการวางแผนการทํางานอย่างมีความสุข 

- ผลการดําเนินงานตํ่ากว่าเป้าหมาย จํานวน 1 โครงการ/กิจกรรม ได้แก่ การจัดทํา
แผนสร้างความผาสุกและความพึงพอใจของบุคลากรในสังกัด สป. ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 

4. ด้านการทํางานเป็นทีม (Teamwork) ประกอบด้วยปัจจัยการสํารวจ จํานวน 1 ปัจจัย 2 
ประเด็นคําถาม กําหนดดําเนินโครงการ/กิจกรรม จํานวน 2 โครงการ/กิจกรรม ผลการดําเนินงานสรุปได้ 
ดังนี้ 

-  ผลการดําเนินงานสูงกว่าเป้าหมาย จํานวน 1 โครงการ/กิจกรรม ได้แก่ กิจกรรมการ
วิเคราะห์คุณค่าของกระบวนการปฏิบัติงานและจัดทําคู่มือการปฏิบัติงานของสํานัก/หน่วยงาน 

-  ผลการดําเนินการตํ่ากว่าเป้าหมาย จํานวน 1 โครงการ/กิจกรรม ได้แก่ กิจกรรม
สํารวจความพึงพอใจและไม่พึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

5. ด้านการจัดการความรู้ (Knowledge Management) ประกอบด้วยปัจจัยการ
สํารวจ จํานวน 1 ปัจจัย 3 ประเด็นคําถาม กําหนดดําเนินโครงการ/กิจกรรมจํานวน 3 โครงการ/กิจกรรม 
ผลการดําเนินงานสรุปได้ ดังนี้ 

-  ผลการดําเนินการเป็นไปตามเป้าหมาย จํานวน 1 โครงการ/กิจกรรม ได้แก่ 
โครงการส่งเสริม สนับสนุนการจัดการความรู้ของสํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ประจําปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2555 

-  ผลการดําเนินการสูงกว่าเป้าหมาย จํานวน 1 โครงการ/กิจกรรม ได้แก่ กิจกรรมการ
จัดการความรู้ของสํานัก/หน่วยงานในสังกัด สป. 

-  ผลการดําเนินการตํ่ากว่าเป้าหมาย จํานวน 1 โครงการ/กิจกรรม ได้แก่ การ
สับเปลี่ยนหมุนเวียนการทํางานภายในหน่วยงาน (Job Rotation) 

จากผลการดําเนินงานตามแผนการพัฒนาปรับปรุงวัฒนธรรมองค์การ ของสํานักงาน
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 ดังกล่าวข้างต้น สามารถสรุปได้ตามตารางท่ี 4 
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ตารางท่ี 4  สรุปผลการดําเนินงานตามแผนการพัฒนาปรับปรุงวัฒนธรรมองค์การ ของสํานักงานปลัดกระทรวง 
                ศึกษาธิการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555  จําแนกตามรายด้านในการสํารวจ 

ด้าน 
วัฒนธรรม 
(Culture) 

ผู้นํา 
(Leadership) 

การอุทิศตนและ
ความมุ่งมั่น 

ในการทํางาน 
(Personal 

Contribution) 

การทํางานเป็นทีม 
(Teamwork) 

การจัดการความรู้ 
(Knowledge 

Management) 
รวม 

ปัจจัยการสํารวจ 3 4 3 1 1 12 

ประเด็นคําถาม 6 8 5 02 3 24 

โครงการ/กิจกรรม 6 9 6 2 3 26 

ผลการดําเนินงาน       

- เป็นไปตามเป้าหมาย 1 2 - - 1 4 

- สูงกว่าเป้าหมาย 4 6 5 1 1 17 

- ตํ่ากว่าเป้าหมาย 1 1 1 1 1 5 
 
 

สําหรับผลการดําเนินงานตามแผนการพัฒนาปรับปรุงวัฒนธรรมองค์การ ของสํานักงาน
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 สรุปตามโครงการ/กิจกรรมได้ ดังนี้ 

1. โครงการส่ือสารทิศทางและกลยุทธ์ของ สป.  
 ทุกสํานัก/หน่วยงานในสังกัดได้ดําเนินโครงการนี้ โดยกิจกรรมท่ีดําเนินการ ได้แก่ 

- จัดประชุมชี้แจงแก่บุคลากรในหน่วยงาน 
- เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ทางเอกสาร หนังสือเวียน แผ่นพับ และเว็บไซต์ 
- จัดทําบอร์ดประชาสัมพันธ์ 
- ถ่ายทอดผ่านการจัดทําตัวชี้วัดรายบุคคล 
- จัดอบรมเจ้าหน้าท่ีแผนฯ ของหน่วยงาน/สถานศึกษา 
- สอดแทรกในการฝึกอบรมหลักสูตรต่าง ๆ/เอกสารประกอบการฝึกอบรม 

2. การสอดแทรกความรู้เก่ียวกับทิศทางขององค์กร กลยุทธ์ บทบาทภารกิจ โครงสร้าง
และระบบงานของ สป. ในหลักสูตรการพัฒนาข้าราชการ 

สํานักอํานวยการ สป. เป็นผู้รับผิดชอบ โดยได้สอดแทรกความรู้เก่ียวกับทิศทางขององค์กร 
กลยุทธ์ บทบาทภารกิจ โครงสร้างและระบบงานของ สป. ในโครงการพัฒนาข้าราชการบรรจุใหม่ “หลักสูตร
การเป็นข้าราชการท่ีดี” ประจําปี 2555 ดําเนินโครงการเม่ือวันท่ี 28 พฤษภาคม – 1 มิถุนายน 2555  
ณ ศูนย์พัฒนาทรัพยากรบุคคลงานทาง (กรมทางหลวง) จังหวัดชลบุร ี

3. โครงการส่ือสารภาพลักษณ์องค์กร 
 ทุกสํานัก/หน่วยงานในสังกัดได้ดําเนินโครงการนี้ ยกเว้น สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ 

และบุคลากรทางการศึกษา โดยกิจกรรมท่ีดําเนินการ ได้แก่ 
- จัดพิมพ์เอกสารเผยแพร่ภาพลักษณ์การศึกษา...สู่สาธารณชน 
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- เผยแพร่ผลงาน/ผลการดําเนินงาน/กิจกรรม/โครงการท่ีได้รับรางวัลและสังคม
ยอมรับทางโทรทัศน์ วิทยุ วารสาร/จุลสาร หนังสือพิมพ์ แผ่นพับ เว็บไซต์ และ
แจ้งในท่ีประชุมบุคลากร 

- จัดบอร์ดประชาสัมพันธ์กิจกรรมของหน่วยงาน 
- จัดทําภูมิหลัง/ประวัติ ของ สช. เผยแพร่ข้ึน Website 
- สื่อสารข้อมูลต่าง ๆ ท่ีเก่ียวข้องของสํานักให้สาธารณชนได้รับรู้ผ่านระบบ

สารสนเทศทางเว็บไซต์ของสํานัก 
- จัดประชุมชี้แจง สื่อสารข้อมูลเชิงบวก และให้ข้อคิดท่ีดีต่อองค์กร 
- ปฏิบัติงานให้เป็นท่ียอมรับของหน่วยงานภายนอก 
- จัดกิจกรรมเพ่ือสังคม เช่น เลี้ยงอาหารและบริจาคสิ่งของ/เงินให้แก่เด็กพิการ 

ปลูกป่าชายเลน 
- ดําเนินกิจกรรมการควบคุมภายใน  
- การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของหน่วยงาน 
- จัดตู้แสดงผลงานท่ีประสบความสําเร็จและรางวัลท่ีได้รับ 
- บริการตอบข้อซักถามผ่านโทรศัพท์สายด่วน (Call Center) 
- จัดทํารายงานผลการดําเนินงานประจําปีของสํานัก 
- เข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการของจังหวัด 
- ร่วมงานรัฐพิธีในวันสําคัญ ร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ 

4. โครงการส่งเสริมวัฒนธรรมการช่วยเหลือซ่ึงกันและกัน 

 ทุกสํานัก/หน่วยงานในสังกัดได้ดําเนินโครงการนี้ ยกเว้น สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ 
และบุคลากรทางการศึกษา และสํานักบริหารยุทธศาสตร์และบูรณาการการศึกษาท่ี 10  โดยกิจกรรมท่ี
ดําเนินการ ได้แก่ 

- ปฐมนิเทศ/สอนงานให้แก่ข้าราชการบรรจุใหม่ 
- ให้คําปรึกษา แนะนํา ระหว่างหัวหน้ากลุ่มงานกับข้าราชการภายในกลุ่มงาน และ

ระหว่างข้าราชการด้วยกันเอง 
- ส่งเสริมให้มีการให้ความร่วมมือระหว่างกันในการปฏิบัติงานร่วมกัน 
- จัดกิจกรรม/โครงการเพ่ือสร้างความรัก ความสามัคคีและให้ความร่วมมือซ่ึงกันและกัน 
- จัดประชุมเพ่ือปรึกษาหารือและรับทราบปัญหา อุปสรรคในการปฏิบัติงานภายใน

หน่วยงาน และระดมความคิดเห็นร่วมกันเพ่ือหาแนวทางแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ท่ี
เกิดข้ึนจากการปฏิบัติงาน ให้คําแนะนําเพ่ือพัฒนางาน รายงานผลการปฏิบัติงาน
ตามท่ีได้รับมอบหมาย แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างบุคลากรภายในหน่วยงานเพ่ือให้
บุคลากรสามารถปฏิบัติงานได้ตามเป้าหมาย 

- จัดกิจกรรมการ/โครงการ บริจาคโลหิต ทําบุญเลี้ยงพระ และโครงการ “ซ่อมสร้าง 
ล้างใหม่ กศน.ทําให้” 

- จัดกิจกรรมดูแลบุคลากรภายในหน่วยงานทางด้านการปฏิบัติงานและสวัสดิการ
ช่วยเหลือบุคลากรภายในหน่วยงานแบบพ่ึงพาอาศัยกัน 
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- ปิดประกาศค่านิยม Team Wins และรณรงค์ให้เกิดวัฒนธรรมองค์กร “พ่ีช่วยน้อง 
น้องช่วยพ่ี” 

- การจัดกิจกรรมสานเสวนาของบุคลากรในสังกัด เพ่ือให้บุคลากรได้พบปะแลกเปลี่ยน
ความรู้เรื่องเก่ียวกับภารกิจของแต่ละหน่วยงาน รวมถึงแนวทางการปฏิบัติหน้าท่ี
ราชการ ระเบียบวินัย การร้องเรียน การปฏิบัติงานในหน้าความรับผิดชอบ  
ความโปร่งใส การใช้อํานาจหน้าท่ีโดยมิชอบและเสริมสร้างสัมพันธภาพอันดีระหว่าง
บุคลากรแต่ละกลุ่มงานในสังกัด  

- จัดโครงการส่งเสริมและพัฒนาองค์กรแห่งการช่วยเหลือ แบ่งปัน เอ้ืออาทร และ 
การเสริมสร้างวัฒนธรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ในการปฏิบัติงานร่วมกัน 

- ร่วมงานพิธีต่าง ๆ ท่ีบุคลากรในสํานักงานจัดข้ึน 
- จัดระบบพ่ีดูแลน้องเก่ียวกับการปฏิบัติงานและคอยให้คําปรึกษาปัญหา อุปสรรค

ในการปฏิบัติงาน 
5. โครงการส่งเสริมสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ ในการปฏิบัติงาน 

ทุกสํานัก/หน่วยงานในสังกัดได้ดําเนินโครงการนี้ โดยแต่ละหน่วยงานได้ดําเนินการจัดหา
และเบิกจ่ายวัสดุอุปกรณ์ท่ีจําเป็นให้เพียงพอต่อการปฏิบัติงานของบุคลากรในหน่วยงาน สรุปได้ดังนี้ 

- สํารวจความต้องการใช้วัสดุ อุปกรณ์ของบุคลากรในหน่วยงาน 
- สํารวจวัสดุอุปกรณ์ในการปฏิบัติงานท่ีมีอยู่ว่าเพียงพอต่อการปฏิบัติงานของ

บุคลากรในหน่วยงานหรือไม่ 
- วิเคราะห์ความจําเป็นในการใช้วัสดุอุปกรณ์ 
- ดําเนินการจัดซ้ือ/จัดหาวัสดุอุปกรณ์ท่ีจําเป็นสําหรับการปฏิบัติงานไว้ในบริการแก่

บุคลากรในหน่วยงานอย่างเพียงพอ 
- จัดเจ้าหน้าท่ีให้บริการในการเบิกจ่ายวัสดุ ในช่วงเวลาการปฏิบัติงาน 
- ลดข้ันตอนในการเบิกจ่ายวัสดุ 
- ปรับปรุงระบบการเบิกจ่ายงบประมาณและวัสดุให้มีสภาพคล่อง สะดวก รวดเร็ว 

และลดข้ันตอนในกระบวนการท่ีไม่จําเป็น 
- เปิดโอกาสให้บุคลากรขออนุมัติจัดซ้ือวัสดุ อุปกรณ์ท่ีจําเป็นในการปฏิบัติงานได้ 
- จัดทําทะเบียนคุมวัสดุอุปกรณ์ให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ 
- บํารุงรักษาวัสดุอุปกรณ์ให้อยู่ในสภาพใช้งานได้ดี 

6. โครงการยกย่องบุคคลากรท่ีปฏิบัติงานสําเร็จตรงตามเป้าหมายตัวช้ีวัดตามคํารับรอง
การปฏิบัติราชการระดับบุคคล 

โครงการนี้มีสํานัก/หนว่ยงานท่ีดําเนินการเพียง 16 สํานัก ได้แก่ ศูนย์เทคโนโลยสีารสนเทศและ
การสื่อสาร สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา สํานักการลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการ
นักเรียน สํานักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สํานักนโยบายและยุทธศาสตร์ สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริม
การศึกษาเอกชน กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร สํานักกิจการพิเศษ สํานักบริหารยุทธศาสตร์และบูรณาการ
การศึกษาท่ี 1, 2, 4, 5, 7, 8, 9 และ11 โดยกิจกรรมท่ีดําเนินการ ได้แก่ 
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- ติดประกาศรายชื่อผู้ท่ีมีผลงานดีเด่นให้ทราบโดยท่ัวกัน 
- พิจารณาเลื่อนเงินเดือนให้กับข้าราชการท่ีทุมเทในการปฏิบัติงาน ในระดับดีเด่น 
- ส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้มีผลงานดีเด่นได้เข้ารับการอบรมหลักสูตรต่าง ๆ ท่ีหน่วยงาน

เป็นผู้จัดและหน่วยงานภายนอกเป็นผู้จัด 
- จัดบอร์ดประกาศเกียรติคุณยกย่องบุคลากรท่ีปฏิบัติงานสําเร็จตามเป้าหมาย

ตัวชี้วัดตามคํารับรองการปฏิบัติราชการระดับบุคล  
- จัดทําเกียรติบัตรยกย่องบุคลากรท่ีปฏิบัติงานสําเร็จตรงตามเป้าหมายตามตัวชี้วัด

ตามคํารับรองการปฏิบัติราชการระดับบุคคล (ระดับดีเด่น) ท้ังสองรอบการประเมิน 
- มีการคัดเลือกพิจารณาบุคคลท่ีมีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานและปฏิบัติ

ตนเป็นแบบอย่างท่ี เช่น โครงการคัดเลือกคนดี ศักด์ิศรีแห่ง สป. 
- แสดงความยินดี ยกย่อง ชมเชยบุคลากรท่ีปฏิบัติงานสําเร็จตามตัวชี้วัดตามคํารับรอง

การปฏิบัติราชการระดับบุคคลในท่ีประชุมประจําเดือนของสํานัก 
- มีการคัดเลือกบุคลากร หน่วยงาน เครือข่ายท่ีจัด ส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษา 

นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ดีเด่น ปี 2555 
- มอบเข็มเชิดชูเกียรติครู กศน. พร้อมเกียรติบัตร 
- จัดทําทําเนียบครู กศน. ท่ีได้รับมอบเข็มเชิดชูเกียรติ 

7.  โครงการปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์ของหน่วยงาน เพ่ือสร้างบรรยากาศการทํางาน 
ทุกสํานัก/หน่วยงานในสังกัดได้ดําเนินโครงการนี้ โดยกิจกรรมท่ีดําเนินการ ได้แก่ 
- ปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์ภายในและภายนอกหน่วยงาน 
- จัดทําแผนสร้างความผาสุกและแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน 
- จัดกิจกรรม ๕ ส 
- ปรับปรุงสถานท่ีปฏิบัติงานให้ทันสมัย โดยจัดหาวัสดุ ครุภัณฑ์ท่ีทันสมัยให้แก่บุคลากร 
- ปรับปรุงห้องประชุมเพ่ือเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน 

8. การสอดแทรกความรู้เก่ียวกับการละเมิด หรือคุกคามทางเพศในการเสริมสร้างพัฒนา
วินัยข้าราชการ สป. 
 สํานักนิติการ สป. เป็นผู้รับผิดชอบ โดยได้สอดแทรกความรู้เก่ียวกับการละเมิดหรือ
คุกคามทางเพศ ในหลักสูตรต่อไปนี้ 

8.1 การเสริมสร้างและพัฒนาวินัยข้าราชการ สป. ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 
ได้ดําเนินการจัดเม่ือวันท่ี 8 – 10 กรกฎาคม 2555 ณ โรงแรมสองพันบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี มีผู้เข้ารับการ
อบรม จํานวน 72 คน 

8.2 การพัฒนาจิตเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการทํางาน ได้ดําเนินการจัดกิจกรรมท่ีสถาบัน
พัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา อําเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม จํานวน 2 รุ่น ดังนี้ 

- รุ่นท่ี 1 ระหว่างวันท่ี 18 - 20 กรกฎาคม 2555 มีผู้เข้ารับการอบรม จํานวน 46 คน 
- รุ่นท่ี 2 ระหว่างวันท่ี 25 – 27 กรกฎาคม 2555 มีผู้เข้ารับการอบรม จํานวน 75 คน 

 
 
 



25 

 

25 

 

9. กิจกรรมการเผยแพร่ความรู้เก่ียวกับการละเมิด หรือคุกคามทางเพศ 

สํานักนิติการ สป. เป็นผู้รับผิดชอบ โดยได้ดําเนินการเผยแพร่ความรู้เก่ียวกับการ
ละเมิดหรือคุกคามทางเพศ ทางช่องทาง ดังนี้ 

9.1 แผ่นพับ  
9.2 หนังสือแจ้งเวียนแผ่นพับไปยังหน่วยงานในสังกัด สป. 

10. กิจกรรมสานเสวนา/สภากาแฟภายในหน่วยงาน 

ทุกสํานัก/หน่วยงานในสังกัดได้ดําเนินโครงการนี้ ยกเว้น ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา สํานักนิติการ สํานักกิจการพิเศษ 
สํานักงานรัฐมนตรี สํานักบริหารยุทธศาสตร์และบูรณาการการศึกษาท่ี 10 โดยกิจกรรมท่ีดําเนินการ ได้แก่ 

-   จัดกิจกรรมสานเสวนา/สภากาแฟ เพ่ือปรึกษาหารือและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
เก่ียวกับการปฏิบัติงาน ความรู้และเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างกัน 

-   จัดกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ส่งเสริมการมีสุขภาพดีของบุคลากร 
-   จัดประชุมปรึกษาหารือข้อราชการของผู้บริหารอย่างไม่เป็นทางการ 
-   จัดประชุมสัมมนาการขับเคลื่อนกฎหมายการศึกษาตลอดชีวิต เพ่ือระดมความ

คิดเห็นและให้ข้อเสนอแนะในการจัดทําคําชี้แจงประกอบคําขอจัดต้ังส่วนราชการ
ในการเสนอร่าง พ.ร.บ.การศึกษาตลอดชีวิต 

-   การรับฟังความคิดเห็นเก่ียวกับปัญหา อุปสรรคการดําเนินการจัดทําคํารับรองการ
ปฏิบัติราชการ ระดับสํานัก 

-   จัดประชุมกอง 
-   พูดคุยปัญหาอุปสรรคในการดําเนินงานท่ีผ่านมา และวางแผนการปฏิบัติงานต่าง ๆ  

ทุกเช้าวันจันทร์ระหว่าง ผอ. หัวหน้ากลุ่ม เพ่ือนนํามาถ่ายทอดภายในกลุ่มงาน 
-   ทุกเย็นวันศุกร์สุดท้ายของเดือน บุคลากรภายในสํานักงานพูดคุย แลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
-   จัดทําห้องแลกเปลี่ยนทัศนะและเสวนาร่วมกัน 

11. กิจกรรมผู้บังคับบัญชารับฟังความคิดเห็นจากผู้ใต้บังคับบัญชา 

ทุกสํานัก/หน่วยงานในสังกัดได้ดําเนินโครงการนี้ ยกเว้น ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร โดยกิจกรรมท่ีดําเนินการ ได้แก่ 

- จัดประชุมปรึกษาหารือข้อราชการ/การปฏิบัติงานของผู้บริหาร/หัวหน้ากลุ่ม/งาน 
- จัดประชุมบุคลากรประจําเดือน/ประชุมรับฟังความคิดเห็น/ติดตามผลการดําเนินงาน 
- เปิดโอกาสให้ผู้ใต้บังคับบัญชาปรึกษาหารือได้ตลอดเวลาโดยการเปิดประตูห้อง

ทํางานตลอดเวลา (OPEN DOOR ON TIME MANAGEMENT) และทางโทรศัพท์ 
- จัดประชุมสัมมนาการขับเคลื่อนกฎหมายการศึกษาตลอดชีวิต เพ่ือระดมความ

คิดเห็นและให้ข้อเสนอแนะในการจัดทําคําชี้แจงประกอบคําขอจัดต้ังส่วนราชการ
ในการเสนอร่าง พ.ร.บ.การศึกษาตลอดชีวิต 

- การรับฟังความคิดเห็นเก่ียวกับปัญหาการปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชา 
- พูดคุยปัญหาอุปสรรคในการดําเนินงานท่ีผ่านมาและวางแผนการปฏิบัติงานต่าง ๆ  
- ทุกเช้าวันจันทร์ระหว่าง ผอ. หัวหน้ากลุ่ม เพ่ือนนํามาถ่ายทอดภายในกลุ่มงาน 
- ทุกเย็นวันศุกร์สุดท้ายของเดือน บุคลากรภายในสํานักงานพูดคุย แลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
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12. กิจกรรมการถ่ายทอดตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมายของหน่วยงานลงสู่ระดับกลุ่มงานและ
ระดับบุคคล 

 ทุกสํานัก/หน่วยงานในสังกัดได้ดําเนินโครงการนี้ ยกเว้น สํานักนโยบายและยุทธศาสตร์ 
โดยกิจกรรมท่ีดําเนินการ ได้แก่ 

- ชี้แจงกรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการระดับสํานักและเกณฑ์การประเมินผล
การปฏิบัติราชการรายบุคคล 

- ถ่ายทอดตัวชี้วัดสํานักลงสู่กลุ่มงานและบุคคล 

- ให้คําปรึกษาแนะนํา ควบคุม กํากับ ติดตามผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัด 

- ประเมินผลการปฏิบัติงาน เพ่ือเลื่อนเงินเดือนประจําปี 

- กําหนดเกณฑ์การจัดสรรเงินรางวัลให้ผู้ท่ีรับผิดชอบตัวชี้วัดระดับกรม สํานัก 

ได้รับคะแนนสูงกว่าตัวชี้วัดตามภารกิจ 

13. กิจกรรมการเผยแพร่ความรู้เก่ียวกับการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล 

 กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร สป. เป็นผู้รับผิดชอบ โดยได้ดําเนินการ ดังนี้ 
 -  เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารยุทธศาสตร์ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นของรัฐบาล และ
นโยบายการกํากับดูแลองค์การท่ีดี ในวารสาร กพร. สป. เผยแพร่ทางเว็บไซต์ กพร.สป. 
 -  แจ้งเวียนนโยบายการกํากับดูแลองค์กรท่ีดีของ สป. ให้หน่วยงานในสังกัดทราบและ 
ถือปฏิบัติ   

14. โครงการประกวดหน่วยงานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาข้าราชการ สป. ดีเด่น 
  สํานักอํานวยการ สป. เป็นเจ้าภาพ หน่วยงานอ่ืนเป็นผู้สนับสนุนส่งกิจกรรมเข้าประกวด 

มีหน่วยงานส่งผลงานเข้าประกวด จํานวน 24 หน่วยงาน  ไม่ส่ง จํานวน 5 หน่วยงาน ได้แก่ ศูนย์เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร สํานักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สํานักงาน กศน. สํานักกิจการพิเศษ และสํานัก
บริหารยุทธศาสตร์และบูรณาการการศึกษาท่ี 10 โดยมีข้ันตอนการดําเนินการ ดังนี้ 

1) ขออนุมัติจัดกิจกรรม 
2) แต่งต้ังคณะกรรมการพิจารณาทบทวนรายละเอียดและหลักเกณฑ์การประกวด  
3) ประชุมคณะกรรมการพิจารณาทบทวนรายละเอียดและหลักเกณฑ์การประกวด 
4) แจ้งให้สํานัก/หน่วยงานดําเนินกิจกรรมฯ 
5) กําหนดส่งผลงานเข้าประกวด ภายในวันท่ี 17 กันยายน 2555 
6) สรุปรายงานผลการใช้จ่ายเงินท่ีใช้ในการจัดทําโครงการ/กิจกรรมส่งเสริม

คุณธรรม จริยธรรม 
7) สรุปการส่งผลงานเข้าประกวดฯ  
8) นําเสนอคณะกรรมการพิจารณาตัดสิน 

15. การจัดทําแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐของสํานักงาน 

ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 

 สํานักอํานวยการ สป. เป็นเจ้าภาพ จัดทําแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตในภาครัฐ ของสํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 (ภายใต้โครงการ
พัฒนา สป.ศธ. สู่องค์กรแห่งความโปร่งใส) ประกอบด้วยโครงการ/กิจกรรมในแผนท้ังหมดจํานวน 26 โครงการ 
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มีผลการดําเนินการเป็นไปตามเป้าหมาย จํานวน  23  โครงการ คิดเป็นร้อยละ 88.46 โดยมีข้ันตอนการ
ดําเนินงาน ดังนี้ 

1) ขออนุมัติโครงการ 
2) แต่งต้ังคณะทํางานจัดทําแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต

ภาครัฐ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 
3)  เสนอหนังสือเชิญประชุมคณะทํางานฯ ในวันท่ี 30 กรกฎาคม 2555  
4) สรุปรายงานการประชุมคณะทํางานจัดทําแผนปฏิบัติการฯ 
5) จัดทําแผนปฏิบัติการฯ เพ่ือเสนอขออนุมัติต่อ ป.ศธ.  
6) มอบแผนปฏิบัติการฯ ให้หน่วยงานท่ีรับผิดชอบโครงการ/กิจกรรมตามแผน 

และแจ้งให้รายงานผลการดําเนินงานตามแบบฟอร์มท่ีสํานักงาน ป.ป.ท. 
กําหนด ภายในวันท่ี 8 ตุลาคม 2555 

16. โครงการสนับสนุนเสริมสร้างความรู้ ทักษะ และสมรรถนะในการปฏิบัติงาน 

ทุกสํานัก/หน่วยงานในสังกัดได้ดําเนินโครงการนี้ ยกเว้น สํานักบริหารยุทธศาสตร์
และบูรณาการการศึกษาท่ี 10 โดยได้ดําเนินการ ดังนี้ 

- จัดอบรมให้ความรู้สมรรถนะประจํากลุ่มงาน “ด้านการคิดวิเคราะห์” 
- จัดอบรมพัฒนาทักษะการสื่อสาร/การใช้ภาษาอังกฤษ  
- จัดอบรมให้ความรู้ด้านการนําเสนองาน 
- จัดโครงการเสริมสร้างสมรรถนะด้านการเงินการคลังภาครัฐ 
- จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจแนวทางการดําเนินการ

ให้บรรลุผลตามคํารับรองการปฏิบัติราชการระดับสํานัก 
- จัดอบรมด้านการวางแผนและการบริหารโครงการ 
- จัดโครงการพัฒนาบุคลากรด้าน ICT และเทคโนโลยี 
- ส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมหลักสูตร “การพัฒนานักบริหารระดับต้น” 
- ส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมเพ่ือสร้างความรู้ ทักษะในการปฏิบัติงาน  

ในหลักสูตรต่าง ๆ 
- สนับสนุนให้บุคลากรฝึกอบรมผ่านระบบออนไลน์ (e-learning) 

17. โครงการอบรมส่งเสริมคุณภาพชีวิต เพ่ือสร้างความสุขในการทํางาน 

 สํานักอํานวยการ สป. เป็นเจ้าภาพ ดําเนินการจัดโครงการอบรมส่งเสริมคุณภาพ
ชีวิตเพ่ือสร้างความสุขในการทํางาน ให้แก่ข้าราชการสํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เม่ือวันท่ี 26 - 27 
เมษายน 2555 ณ โรงแรมนิวเวิลด์ซิต้ี กรุงเทพ มีผู้เข้ารับการอบรมจํานวน 105 คน ผู้เข้ารับการอบรมมี
ความพึงพอใจในการจัดกิจกรรมสร้างความผาสุกของ สป.  ร้อยละ 98.20 

18. โครงการพัฒนาองค์การ (OD) 
 ทุกสํานัก/หน่วยงานในสังกัดได้ดําเนินโครงการนี้ ยกเว้น สํานักความสัมพันธ์

ต่างประเทศ และสํานักบริหารยุทธศาสตร์และบูรณาการการศึกษาท่ี 10 โดยได้ดําเนินการจัดโครงการ ดังนี้ 
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- โครงการอบรมปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรเพ่ือขับเคลื่อนค่านิยมองค์กร 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 

- กิจกรรมการส่งเสริมการมีสุขภาพดีของบุคลากร 
- โครงการพัฒนาบุคลากรเพ่ือเพ่ิมทักษะ สมรรถนะให้เกิดประสิทธิภาพในการ

ปฏิบัติงาน/การมีส่วนร่วม 
- กิจกรรมสนับสนุน เสริมสร้างความรู้ ทักษะ ความผูกพันและความร่วมมือ

ภายในหน่วยงาน 
- โครงการพัฒนาบุคลากรเรื่อง การจัดทําแผนพัฒนารายบุคคล 
- กิจกรรมการศึกษาดูงานเพ่ือร่วมสร้างวิสัยทัศน์และระบบการสื่อสารท่ีมี

ประสิทธิภาพ 
- กิจกรรมส่งเสริมการปรับปรุงและพัฒนาวัฒนธรรมองค์การ 
- โครงการพัฒนาศักยภาพและประสิทธิภาพการบริหารจัดการ สร.ศธ. 
- โครงการพัฒนาบุคลากร ศึกษาดูงานในประเทศและต่างประเทศ 
- จัดการประชุมปฏิบัติการจัดทําแผนปฏิบัติราชการประจําปี 2555 

19. การจัดทําแผนสร้างความผาสุกและความพึงพอใจของบุคลากรในสังกัด สป. 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555  

 สํานักอํานวยการ สป. เป็นเจ้าภาพจัดทําแผนสร้างความผาสุกและความพึงพอใจ 
ของบุคลากรในสังกัด สป. ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 ผลจากการดําเนินงานทําให้บุคลากรในสังกัด 
มีความผาสุกและพึงพอใจต่อองค์กร คิดเป็นร้อยละ  72.60 โครงการ/กิจกรรมในแผนฯ ประกอบด้วย   

1) กิจกรรมการจัดยาสามัญประจําบ้านให้แต่ละหน่วยงาน 
2) กิจกรรมไหว้พระ 9 วัด 
3) กิจกรรมการตรวจสุขภาพประจําปี 
4) โครงการยกย่องเชิดชูเกียรติ “คนดีศักด์ิศรี สป.” 
5) กิจกรรมปีใหม่ 
6) โครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตข้าราชการ สป. 
7) โครงการกิจกรรมเสริมสร้างสัมพันธภาพการปฏิบัติงานและความผูกพันภายใน 
     องค์กร สป. ประจําปี พ.ศ. 2555 

20. โครงการจัดทํารายงานผลการดําเนินงาน ประจําปีของสํานัก  
   มีหนว่ยงานท่ีดําเนินงานโครงการนี้ จํานวน 24 หนว่ยงาน ไม่ดาํเนินการ จํานวน 5 หนว่ยงาน 
ได้แก่ สํานักอํานวยการ สํานักตรวจราชการและติดตามประเมินผล สํานักงานรัฐมนตรี สํานักบริหารยุทธศาสตร์
และบูรณาการการศึกษาท่ี 10 และกรุงเทพมหานคร โดยได้ดําเนินการ ดังนี้ 

- จัดทํารายงานผลการดําเนินงานประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 
- จัดทํารายงานประจําปีการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากร

ทางการศึกษา ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 
- การรายงานผลการดําเนินงานรายไตรมาส 
- การรายงานผลการดําเนินงานตามแผนงาน/โครงการ ประจําปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2555 
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- สรุปผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 
- เผยแพร่ผลการดําเนินงานทางเว็บไซต์ 
- จัดประชุมชี้แจงการจัดทําแผน/ผลการดําเนินงานในการปฏิบัติงานประจําปี  

แก่บุคลากรในสํานัก 
21. กิจกรรมส่งเสริมการวางแผนการทํางานอย่างมีความสุข 

 มีหน่วยงานท่ีดําเนินงานโครงการนี้ จํานวน 25 หนว่ยงาน ไม่ดาํเนินการ จํานวน 4 หนว่ยงาน 
ได้แก่ สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา สํานักการลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน 
หน่วยตรวจสอบภายใน สป. สํานักงานรัฐมนตรี  และสํานักบริหารยุทธศาสตร์และบูรณาการการศึกษาท่ี 10 
โดยได้ดําเนินการ ดังนี้ 

- จัดทําแผนสร้างความผาสุกและแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน 
- เปิดโอกาสให้ข้าราชการได้แสดงความคิดเห็นในการวางแผนการทํางานให้มีความสุข 
- จัดทําคู่มือการปฏิบัติงาน 
- มีแนวปฏิบัติในการทํางานตามภาระหน้าท่ีรับผิดชอบ มีการปรึกษาหารือในกรณี

ท่ีมีปัญหาและทํางานเป็นทีมเม่ือมีงานส่วนรวม 
- จัดสรรทรัพยากรสนับสนุนการปฏิบัติงานของบุคลากรอย่างเพียงพอและเหมาะสม 
- ปรับปรุงสภาพแวดล้อม/ภูมิทัศน์ในการปฏิบัติงาน 
- สอดแทรกกิจกรรมในโครงการพัฒนาองค์การ 
- ส่งเสริมให้บุคลากรจัดทําปฏิทินการปฏิบัติงานของตนเองและติดตามผลการ

ปฏิบัติงานให้เป็นไปตามแผนฯ 
- ให้แต่ละกลุ่มงานกําหนดแผนการปฏิบัติงานของกลุ่มได้ตามความเหมาะสม 
- จัดกิจกรรมคัดเลือกและมอบรางวัลบุคลากรท่ีมีคุณลักษณะตรงตามค่านิยมTEAMWINS 

ของ สป. ในแต่ละเดือน เพ่ือให้บุคลากรได้วางแผนการทํางานและปฏิบัติตนตาม
ค่านิยม TEAMWIN อย่างมีความสุข และสร้างขวัญกําลังใจในการทํางาน 

- จัดกิจกรรมส่งเสริมให้บุคลากรปฏิบัติงานอย่างมีความสุข 
- จัดกิจกรรมการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตเพ่ือความผาสุก 
- การสร้างวัฒนธรรมการแต่งกายของบุคลากร สบย. 7 
- การพิจารณามอบหมายงานให้ตรงกับศักยภาพ/สมรรถนะของบุคลากร 
- สร้างบรรยากาศในสถานท่ีปฏิบัติงานให้เอ้ือต่อการปฏิบัติงาน 

22. กิจกรรมการวิเคราะห์คุณค่าของกระบวนการปฏิบัติงานและจัดทําคู่มือการ
ปฏิบัติงานของสํานัก/หน่วยงาน 
  ทุกสํานัก/หน่วยงานในสังกัดได้ดําเนินโครงการนี้ โดยกิจกรรมท่ีดําเนินการ ได้แก่ 

- วิเคราะห์ภารกิจของสํานัก/หน่วยงาน 
- กําหนดกระบวนการ 
- คัดเลือกกระบวนการ 
- จัดทํา/ปรับปรุงคู่มือการปฏิบัติงาน จํานวน 3 กระบวนกร 
- เสนอผู้บริหารเห็นชอบคู่มือและนําไปสู่การปฏิบัติ 
- เผยแพร่คู่มือทาง Website 
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23. กิจกรรมสํารวจความพึงพอใจและไม่พึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
  ทุกสํานัก/หน่วยงานในสังกัดได้ดําเนินการสํารวจความพึงพอใจและไม่พึงพอใจของ

ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย แต่มีสํานักท่ีนําผลการสํารวจมาปรับปรุงการให้บริการ จํานวน 12 หน่วยงาน 
คิดเป็นร้อยละ 41.38 ได้แก่ สํานักอํานวยการ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สํานักการลูกเสือ  
ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน สํานักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สํานักงาน กศน. สํานักงานคณะกรรมการ
ส่งเสริมการศึกษาเอกชน กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร หน่วยตรวจสอบภายใน สป. สํานักงานรัฐมนตรี สํานักบริหาร
ยุทธศาสตร์และบูรณาการการศึกษาท่ี 1, 8, และ10 โดยกิจกรรมท่ีดําเนินการ ได้แก่ 

- กําหนดงานบริการ/กลุ่มเป้าหมายท่ีจะทําการสํารวจ 
- จัดทําแบบสํารวจความพึงพอใจและไม่พึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้เสีย 
- ดําเนินการสํารวจความพึงพอใจและไม่พึงพอใจ 
- เก็บรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูล 
- จัดทํารายงานสรุปผลการสํารวจ 
- นําผลการสํารวจไปปรับปรุงกระบวนการ/การให้บริการ 
- สรุปรายงานผลการปรับปรุงการให้บริการเสนอผู้บริหารทราบ 

24. กิจกรรมการจัดการความรู้ของสํานัก/หน่วยงานในสังกัด สป. 
 ทุกสํานัก/หน่วยงานในสังกัดได้ดําเนินการจัดกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภายใน

หน่วยงาน และถอดบทเรียนท่ีได้จากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ส่งให้ กพร. สป.รวบรวมเป็นฐานข้อมูล KM 
ของ สป. สําหรับใช้ในการพัฒนางานให้ดีข้ึน โดยกิจกรรมท่ีดําเนินการ ได้แก่ 

- แต่งต้ังคณะทํางานจัดการความรู้ของสํานัก/ มอบหมายผู้รับผิดชอบ 
- วิเคราะห์ จัดทํา/ทบทวนองค์ความรู้ท่ีสําคัญและจําเป็นของหน่วยงาน 
- จัดทําแผนการจัดการความรู้ 
- จัดกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภายในหน่วยงาน 
- ยกย่องชมเชยกลุ่มเป้าหมาย 
- ถอดบทเรียนท่ีได้จากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
- รวบรวมคู่มือหรือองค์ความรู้ต่าง ๆ ของบุคลากรท่ีผ่านการอบรมในหลักสูตรท่ี

สําคัญและเผยแพร่ทางเว็บไซต์ 
- จัดมุมความรู้ (KM Conner) 

25. โครงการส่งเสริม สนับสนุนการจัดการความรู้ของสํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 

  กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร สป. เป็นผู้รับผิดชอบดําเนินการส่งเสริม สนับสนุน การจัดการ
ความรู้ของสํานัก/หน่วยงานในสังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 
โดยได้ดําเนินการตามข้ันตอน ดังนี้ 

- จัดประชุมเพ่ือให้ความรู้แก่บุคลากรผู้รบัผิดชอบในการจดัการความรู้ ของทุกสํานัก 
ใน สป. เม่ือวันท่ี 3 - 4 พฤษภาคม 2555 ณ โรงแรมมิราม่า กรุงเทพฯ  

- มีหนังสือแจ้งให้ทุกสํานักให้ความสําคัญกับเรื่องการจัดการความรู้ และนําแนวทาง 
หลักการการจัดการความรู้ และวิธีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ไปสู่การปฏิบัติ เพ่ือนํา
องค์ความรู้ท่ีได้รับมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในวัน KM Day  
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- แต่งต้ังคณะกรรมการเพ่ือดําเนินงานทางวิชาการ ด้วยการนําเสนอแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ในเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (KM DAY) ของ สป. 

- จัดงาน KM DAY ในวันท่ี 18 กันยายน 2555 
- รายงานผลการดําเนินงานการส่งเสริม สนับสนุนการดําเนินการจัดการความรู้              

ของ  สป.  ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555               
26. การสับเปล่ียนหมุนเวียนการทํางานภายในหน่วยงาน (Job Rotation) 

สํานัก/หน่วยงานในสังกัดท่ีดําเนินการสับเปลี่ยนหมุนเวียนการทํางานภายในหน่วยงาน 
(Job Rotation) มีจํานวน 18 หน่วยงาน ได้แก่ สํานักอํานวยการ สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากร
ทางการศึกษา สํานักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สํานักงาน ก.ค.ศ. สํานักตรวจราชการและติดตามประเมินผล 
สํานักนโยบายและยุทธศาสตร์ สํานักนิติการ สํานักงาน กศน. สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน 
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร สํานักบริหารยุทธศาสตร์และบูรณาการการศึกษาท่ี 1, 2, 4, 5, 6, 7, 11 และ
กรุงเทพมหานคร โดยกิจกรรมท่ีดําเนินการ ได้แก่ 

- วิเคราะห์อัตรากําลังภายในหน่วยงาน 
- ศึกษา ปริมาณงานในแต่ละภารกิจ 
- ศึกษาการปฏิบัติงานของข้าราชการแต่ละคน 
- สับเปลี่ยนหมุนเวียนบุคลากรภายในหน่วยงาน/กลุ่มงานตามความเหมาะสม 
- มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าท่ีในงานท่ีเหมาะสม 
- แจ้งเวียนให้บุคลากรขอย้ายไปปฏิบัติงานในตําแหน่งท่ีว่าง 
- สํารวจความต้องการในการสับเปลี่ยนการทํางาน ในทุกต้นปีงบประมาณ 

 

รายชื่อสํานักท่ีดําเนินการในแต่ละโครงการ/กิจกรรมตามแผนฯ สรุปได้ตามตารางท่ี 5  และ
ผลการดําเนินงานในแต่ละโครงการ/กิจกรรมตามแผน สรุปได้ตามตารางท่ี 6   
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ตารางที่ 5 รายชื่อสํานัก/หน่วยงานที่ดําเนินโครงการ/กิจกรรมตามแผนการพัฒนาปรับปรุงวัฒนธรรมองค์การ ของสํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 

ปัจจัย 
การสํารวจ 

ประเด็นคําถาม 
(Organization Climate Survey) โครงการ/กิจกรรม 

สํานัก/หน่วยงาน 
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Culture                                 
1.ความรู้สึก 
เป็นส่วนหนึ่ง 
ของส่วน
ราชการ    
(A sense of 
belonging 
and 
meaning) 

1. ข้าพเจ้าเข้าใจทิศทางและ 
กลยุทธ์ของส่วนราชการ 

1. โครงการสื่อสารทิศทางและ 
กลยุทธ์ของ สป. 

 
 

� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 100% 

 2. การสอดแทรกความรู้เกี่ยวกับ
ทิศทางขององค์กร กลยุทธ์ 
บทบาทภารกิจ โครงสรา้งและ
ระบบงานของ สป. ในหลักสตูร
การพัฒนาข้าราชการ  

�                             1 
หลักสูตร

2. ข้าพเจ้ามีความภมูิใจที่ได้
ปฏิบัติงานในส่วนราชการนี้ 

3. โครงการสื่อสารภาพลักษณ์
องค์กร 

 
� � �� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � ��� � 96.55% 

2. การไดร้ับ
การสนับสนุน
ทั้งจากผู้บังคับ 
บัญชาและ
เพื่อนร่วมงาน 
(Social and 
Supervisory 
support) 

3. ข้าพเจ้าสามารถขอคําปรึกษา 
จากผู้บังคับบัญชาได้ตลอดเวลา 
รวมทั้งไดร้ับการสนับสนุนเพื่อให้
การทํางานประสบความสําเร็จ 

4. โครงการส่งเสรมิวัฒนธรรม 
การช่วยเหลือซึ่งกันและกัน 

� � �� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 93.10% 

4. ข้าพเจ้ามีอุปกรณ์และวัสดุที่
จําเป็นเพียงพอต่อการทํางาน 
ให้สําเรจ็ 

5. โครงการส่งเสรมิสนับสนุนวัสดุ
อุปกรณ์ ในการปฏิบัติงาน 

 
� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 100% 
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ปัจจัย 
การสํารวจ 

ประเด็นคําถาม 
(Organization Climate Survey) โครงการ/กิจกรรม 

สํานัก/หน่วยงาน 
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3. ความสมดลุ
ระหว่างความ
พยายาม และ
ผลลัพธ์ที่ไดร้ับ 
(Balance 
between 
effort / 
reward) 

5. ข้าพเจ้ามีความภมูิใจ และมี
ความสุขที่สามารถทํางานให้
สําเรจ็ตรงตามเป้าหมาย 

6. โครงการยกย่องบุคคลากรที่
ปฏิบัติงานสําเร็จตรงตาม
เป้าหมายตัวชี้วัดตามคํารับรอง
การปฏิบัตริาชการระดับบุคคล 

� � � � � � � � ��� � � � � � � � � � � � � � �� � � � 55.17% 

6. ผู้บังคับบัญชาหรือเพื่อนร่วมงาน
เห็นว่างานที่ข้าพเจ้าทํามี
ประโยชน์และมีคุณค่า 

ใช้กิจกรรมข้อคําถามที่ 3 โครงการ 
ที่ 4 โครงการส่งเสริมวัฒนธรรมการ

ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน 
                              

Leadership                                 

4. สภาวะ
แวดล้อมใน
การทํางาน 
(Physical 
working 
conditions) 

7. สภาพแวดล้อมการทํางานใน
ปัจจุบันทําให้ข้าพเจ้าทํางาน
อย่างมีความสุข 

 

7. โครงการปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์  
ของหน่วยงาน เพื่อสรา้ง
บรรยากาศการทํางาน  

� � � � � � � �� � � � � � � � � � � � � � � � � � �� � 100% 

8. ข้าพเจ้ามั่นใจว่าหน่วยงานของ
ข้าพเจ้าไมม่ีการละเมิด หรือ
คุกคามทางเพศ 

8. การสอดแทรกความรู้เกี่ยวกับ 
การละเมิด หรือคุกคามทางเพศ
ในการเสริมสร้างพัฒนาวินัย
ข้าราชการ สป.  

        �                     2 
หลักสูตร 

  9. กิจกรรมการเผยแพร่ความรู้
เกี่ยวกับการละเมิด หรือคุกคาม
ทางเพศ 

 

        �                     
2  

ช่อง 
ทาง 
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ปัจจัย 
การสํารวจ 

ประเด็นคําถาม 
(Organization Climate Survey) โครงการ/กิจกรรม 
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5.การไดม้ ี
ส่วนร่วม 
(Meaningful 
Involvement) 

9. ข้าพเจ้ามีโอกาสแสดงความ
คิดเห็นในงานที่รับผดิชอบ 
ได้อย่างเต็มที่ 

 

10. กิจกรรมสานเสวนา/สภากาแฟ  
ภายในหน่วยงาน 

� � �� � � � ��� � � � � � � � � � � � �� � � � �� � 79.31% 

10. ผู้บริหารและผู้บังคับบัญชาให้
ความสนใจกับความคิดเห็นของ
ข้าพเจ้าเสมอ 

 

11. กิจกรรมผู้บังคับบัญชารับฟัง 
ความคิดเห็นจากผู้ใต้บังคับบัญชา 

� � �� � � � �� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 96.55% 

6. ความชัดเจน
ในงานที่ทํา 
(Job clarity) 

11. ข้าพเจ้ามีความเข้าใจใน
บทบาทหน้าที่ของตนเอง 
อย่างชัดเจนว่าจะต้อง
ปฏิบัติงานอย่างไรจึงจะทําให้
งานประสบความสําเร็จ 

ใช้กิจกรรมข้อคําถามที่ 1 โครงการ 
ที่ 2 กิจกรรมการสอดแทรกความรู้
เกี่ยวกับทิศทางขององค์กร กลยุทธ์ 
และบทบาทภารกิจของส่วนราชการ

ในหลักสูตรการอบรมพัฒนา
ข้าราชการบรรจุใหม ่

                              

 ใช้กิจกรรมข้อคําถามที่ 3 โครงการ 
ที่ 4 โครงการส่งเสริมวัฒนธรรม 

การช่วยเหลือซึ่งกันและกัน 
                              

12. ข้าพเจ้าปฏิบัติงานโดยคํานึงถึง
ผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายของ 
ส่วนราชการ 

12. กิจกรรมการถ่ายทอดตัวชี้วัด
และค่าเป้าหมายของหน่วยงาน
ลงสู่ระดับกลุ่มงานและระดับ
บุคคล 

� � �� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 96.55% 
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ปัจจัย 
การสํารวจ 

ประเด็นคําถาม 
(Organization Climate Survey) โครงการ/กิจกรรม 
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7. ความ
ยุติธรรมใน
การทํางาน 
(Overall 
Fairness) 

13. ข้าพเจ้าเชื่อมั่นว่าผู้บริหาร 
มีความยุติธรรม 

13. กิจกรรมการเผยแพร่ความรู้
เกี่ยวกับการบรหิารงาน 
ตามหลักธรรมาภิบาล 

           �                  
2 

 ช่อง 
ทาง 

14. ข้าพเจ้าเชื่อมั่นว่าส่วนราชการ 
ของข้าพเจ้ามีการทํางาน 
อย่างซื่อตรง ไม่ทุจริตคอรร์ัปชั่น 

 

14. โครงการประกวดหน่วยงาน
ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและ
จรรยาข้าราชการ สป. ดีเด่น 

� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 82.76% 

  15. การจัดทําแผนปฏิบัติการป้องกัน 
และปราบปรามการทุจริต 
ในภาครัฐของสํานักงาน
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 

�                             88.46% 

Personal Contribution                                

8. ความสมดลุ
ระหว่างสิ่งที่
ต้องทํา และ
การควบคุม 
(Balanced 
between 
demands / 
control 

15. ข้าพเจ้ายินดีที่จะปรับเปลีย่น
วิธีการทํางาน เพื่อให้งานสําเร็จ
ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 

ใช้กิจกรรมข้อคําถามที่ 3 โครงการ 
ที่ 4 โครงการส่งเสริมวัฒนธรรมการ

ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน 
                              

 16. โครงการสนับสนุนเสริมสร้าง
ความรู้ ทักษะ และสมรรถนะ 
ในการปฏิบัติงาน � � � � � � � �� � � � � � � � � � � � � � � � � �� � � 96.55% 
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ปัจจัย 
การสํารวจ 

ประเด็นคําถาม 
(Organization Climate Survey) โครงการ/กิจกรรม 

สํานัก/หน่วยงาน 
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9. ความ 
พึงพอใจ 
ต่องาน
โดยรวม 
(Overall Job 
satisfaction) 

 
 
 

16. ข้าพเจ้ามีความสุขกับการทํางาน
ที่รับผิดชอบอยู่ในปัจจุบัน 

17. โครงการอบรมส่งเสริมคุณภาพ
ชีวิต เพื่อสร้างความสุขในการ
ทํางาน  

�                              98.20% 

 18. โครงการพัฒนาองค์การ (OD) 
 

� � �� � � � �� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 93.10% 

 19. การจัดทําแผนสร้างความผาสกุ
และความพึงพอใจของบุคลากร
ในสังกัด สป. ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2555 

�                             72.60% 

17. ข้าพเจ้าเชื่อมั่นว่าส่วนราชการ
จะสามารถดาํเนินงานได้
ประสบความสําเรจ็ 

20. โครงการจัดทํารายงานผล 
การดําเนินงาน ประจําปี 
ของสํานัก  

 
 

� � �� � � � �� � � � � � � � � � � � � � � � � �� � � 82.76% 

10. ความสมดลุ
ระหว่างงาน 
และชีวิต
ส่วนตัว 
(Work / 
life 
balance) 

18. ข้าพเจ้าสามารถกําหนดและ
ดําเนินการตามแผนในการ
ทํางานได้ตามความเหมาะสม 

21.  กิจกรรมส่งเสริมการวางแผน 
การทํางานอย่างมีความสุข � � �� � � ��� � � � � � � � � � � � � � � � � �� � � 86.21% 

19. การทํางานของข้าพเจ้า 
ไม่ก่อให้เกิดปัญหาในการใช้
เวลากับชีวิตส่วนตัวและ
ครอบครัวของข้าพเจ้า 

ใช้กิจกรรมข้อคําถามที่ 16 โครงการ
ที่ 19การจัดทําแผนสร้างความผาสุก

และความพึงพอใจของบุคลากร 
ในสังกัด สป. ประจําปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2555 
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ปัจจัย 
การสํารวจ 

ประเด็นคําถาม 
(Organization Climate Survey) โครงการ/กิจกรรม 
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สร

. 
สบ

ย. 
1 

สบ
ย. 

2 
สบ

ย. 
3 

สบ
ย. 

4 
สบ

ย. 
5 

สบ
ย. 

6 
สบ

ย. 
7 

สบ
ย. 

8 
สบ

ย. 
9 

สบ
ย. 

10
 

สบ
ย. 

11
 

สบ
ย. 

12
 

สบ
ย. 

กท
ม.

 

Teamwork                                 
11. ความภมูิใจ
ในงานที่ทํา 
(Pride in 
workmanship) 

20. ส่วนราชการของข้าพเจ้า
ส่งเสริมการทํางานเป็นทีม 
เพื่อให้เกิดความร่วมมือ และ
การทํางานที่มีคุณภาพด ี

ใช้กิจกรรมข้อคําถามที่ 7 โครงการ 
ที่ 7 โครงการปรับปรุงสภาพภมูิทัศน์
ของหน่วยงาน เพื่อสรา้งบรรยากาศ

การทํางาน  
 

                              

21. ข้าพเจ้าเชื่อว่าผูร้ับบริการได้รบั
บริการที่ดีที่สุดจากส่วนราชการ
ของข้าพเจ้า 

22. กิจกรรมการวิเคราะห์คุณค่าของ
กระบวนการปฏิบัติงานและ
จัดทําคู่มือการปฏิบัติงานของ
สํานัก/หน่วยงาน 

 

� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 100% 

  
 
 

23. กิจกรรมสํารวจความพึงพอใจ
และไม่พึงพอใจของผู้รับบริการ 
และผูม้ีส่วนไดส้่วนเสยี 

     -นําผลการสํารวจไปปรับปรุงการ
ให้บริการ 

 

� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 

41.38% 
 
 

 
� � �� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �� �
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ปัจจัย 
การสํารวจ 

ประเด็นคําถาม 
(Organization Climate Survey) โครงการ/กิจกรรม 

สํานัก/หน่วยงาน 

ผล
กา

รด
ําเนิ

นง
าน

 

สอ
. 

ศท
ก.

 
สค

บศ
. 

สก
ก. 

สต
. 

ก.
ค.

ศ.
 

สต
ผ. 

สน
ย. 

 
สน

. 
กศ

น.
 

สช
. 

กพ
ร. 

ตส
น.

ศธ
. 

ตส
น.

สป
. 

สก
พ.

 
สร

. 
สบ

ย. 
1 

สบ
ย. 

2 
สบ

ย. 
3 

สบ
ย. 

4 
สบ

ย. 
5 

สบ
ย. 

6 
สบ

ย. 
7 

สบ
ย. 

8 
สบ

ย. 
9 

สบ
ย. 

10
 

สบ
ย. 

11
 

สบ
ย. 

12
 

สบ
ย. 

กท
ม.

 

KM                                  
12. การ

แลกเปลีย่น
เรียนรู้และ
พัฒนา 
(Learning  
Sharing & 
Challenge) 

22. ข้าพเจ้าได้มโีอกาสในการ
แลกเปลีย่นเรยีนรู้และพัฒนา
ตนเองในด้านความรู้
ความสามารถในการทํางาน
อย่างสม่ําเสมอ 

24. กิจกรรมการจัดการความรู้ของ
สํานัก/หน่วยงานในสังกัด สป. 
 24.1 หน่วยงานที่จัดกิจกรรม

แลกเปลีย่นเรยีนรู ้
� � �� � � � �� � � � � � � � � � � � � � � � � ��� � 100% 

       24.2  หน่วยงานที่ส่ง 
         องค์ความรู้ที่ได้รับจาก  
         การแลกเปลี่ยนเรียนรู ้ � � �� � � � �� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 100% 

23. ส่วนราชการของข้าพเจ้าได้นํา 
องค์ความรู้ที่ไดจ้ากการ
แลกเปลีย่นเรยีนรู้มาใช้ในการ
พัฒนางานให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง 

25. โครงการส่งเสริม สนับสนุน 
การจัดการความรู้ของสํานักงาน
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 

           �                  ระดับ 
5 

 24. ข้าพเจ้ามีความรูส้ึกว่างาน 
ของข้าพเจ้ามีความท้าทาย และ
ช่วยให้ข้าพเจ้าไดเ้รียนรู้และ 
มีประสบการณ์มากขึ้น 

26. การสับเปลีย่นหมุนเวียนการ
ทํางาน ภายในหน่วยงาน  

      (Job Rotation) 
� � �� � � � �� � � � � � � � � � �� � � � � � � � � � 62.07% 
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ตารางที่ 6  สรุปรายงานผลการดําเนินงานตามแผนการพัฒนาปรับปรุงวัฒนธรรมองค์การ ของสํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 
ปัจจัย 

การสํารวจ 
ประเด็นคําถาม 

(Organization Climate Survey) โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด เป้าหมาย 
หน่วยงานและ 

กิจกรรมที่หน่วยงานดําเนินการ 
ผลการดําเนินงาน 

Culture       
1.ความรู้สึก 
เป็นส่วนหนึ่ง 
ของส่วน
ราชการ    
(A sense of 
belonging 
and 
meaning) 

1. ข้าพเจ้าเข้าใจทิศทางและ 
กลยุทธ์ของส่วนราชการ 

 

1. โครงการสื่อสารทิศทางและ 
กลยุทธ์ของ สป.  

 

ร้อยละของหน่วยงาน 
ในสังกัดดําเนินการสื่อสาร
ทิศทางและกลยุทธ์ 
ของส่วนราชการ 

ร้อยละ 80  หน่วยงานที่ดําเนินกิจกรรม 
สอ./ศทก./สคบศ./สกก./สต./ก.ค.ศ./สตผ./สนย./
สน./กศน./สช./กพร./ตสน.ศธ./ตสน.สป./สกพ./
สร./สบย.1/สบย.2/สบย.3/สบย.4/สบย.5/สบย.6/
สบย.7/สบย.8/สบย.9/สบย.10/สบย.11/สบย.12/
สบย.กทม. 
สรุปกิจกรรมที่หน่วยงานดําเนินการ 

- จัดประชุมชี้แจงแก่บุคลากรในหน่วยงาน 
- เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ทางเอกสาร 

หนังสือเวียน แผ่นพับ และเว็บไซต์ 
- จัดทําบอร์ดประชาสมัพันธ์ 
- ถ่ายทอดผ่านการจัดทําตัวชี้วัดรายบุคคล 
- จัดอบรมเจ้าหน้าที่แผนฯ ของหน่วยงาน/

สถานศึกษา 
- สอดแทรกในการฝึกอบรมหลักสูตรต่าง ๆ/

เอกสารประกอบการฝึกอบรม 

สูงกว่าเป้าหมาย 
(ดําเนินการ 29 

หน่วยงาน=100%) 

 2. การสอดแทรกความรู้เกี่ยวกับ
ทิศทางขององค์กร กลยุทธ์ 
บทบาทภารกิจ โครงสรา้งและ
ระบบงานของ สป. ในหลักสตูร
การพัฒนาข้าราชการ  

จํานวนหลักสตูรที่สอดแทรก
ความรู้เกี่ยวกับทิศทางของ
องค์กร กลยุทธ์ บทบาท
ภารกิจ โครงสร้างและ 
ระบบราชการของ สป. 

อย่างน้อย 
1 หลักสูตร 

 

หน่วยงานที่ดําเนินกิจกรรม 
- กบค.สอ. สป. 

สรุปกิจกรรมที่หน่วยงานดําเนินการ 
- สอดแทรกในโครงการพัฒนาข้าราชการ 

บรรจุใหม ่“หลักสตูรการเป็นข้าราชการที่ดี” 
ประจําปี 2555 ดําเนินโครงการเมือ่วันที่ 28 
พ.ค. – 1 มิ.ย. 2555 ณ ศูนย์พัฒนาทรัพยากร
บุคคลงานทาง (กรมทางหลวง) จังหวัดชลบุร ี
 

เป็นไปตามเป้าหมาย 
(จํานวน 1 หลักสูตร) 
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ปัจจัย 
การสํารวจ 

ประเด็นคําถาม 
(Organization Climate Survey) โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด เป้าหมาย 

หน่วยงานและ 
กิจกรรมที่หน่วยงานดําเนินการ 

ผลการดําเนินงาน 

 2. ข้าพเจ้ามีความภมูิใจที่ได้
ปฏิบัติงานในส่วนราชการนี้ 

 

3. โครงการสื่อสารภาพลักษณ์
องค์กร 

 
 

ร้อยละของหน่วยงาน 
ในสังกัดดําเนินการสื่อสาร
ภาพลักษณ์องค์กร 
 
 

ร้อยละ 80  หน่วยงานที่ดําเนินกิจกรรม 
สอ./ศทก./สกก./สต./ก.ค.ศ./สตผ./สนย./สน./
กศน./สช./กพร./ตสน.ศธ./ตสน.สป./สกพ./สร./
สบย.1/สบย.2/สบย.3/สบย.4/สบย.5/สบย.6/
สบย.7/สบย.8/สบย.9/สบย.10/สบย.11/สบย.12/ 
สบย.กทม. 

สรุปกิจกรรมที่หน่วยงานดําเนินการ 
- จัดพิมพ์เอกสารเผยแพรภ่าพลักษณ์การศึกษา

...สู่สาธารณชน 
- เผยแพรผ่ลงาน/ผลการดําเนินงาน/กิจกรรม/

โครงการที่ได้รับรางวัลและสังคมยอมรับทาง
โทรทัศน์ วิทยุ วารสาร/จุลสาร หนังสือพิมพ์ 
แผ่นพับ เว็บไซต ์และแจ้งในที่ประชุม
บุคลากร 

- จัดบอร์ดประชาสมัพันธ์กิจกรรมของ
หน่วยงาน 

- จัดทําภูมิหลัง/ประวัติ ของ สช. เผยแพร่ขึ้น 
Website 

- สื่อสารข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องของสํานัก 
ให้สาธารณชนไดร้ับรูผ้่านระบบสารสนเทศ
ทางเว็บไซต์ของสํานัก 

- จัดประชุมชี้แจง สื่อสารข้อมลูเชิงบวก  
และให้ข้อคิดที่ดตี่อองค์กร 

- ปฏิบัติงานให้เป็นที่ยอมรับของหน่วยงาน
ภายนอก 
 

สูงกว่าเป้าหมาย 
(ดําเนินการ 28 

หน่วยงาน=96.55%) 
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ปัจจัย 
การสํารวจ 

ประเด็นคําถาม 
(Organization Climate Survey) โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด เป้าหมาย 

หน่วยงานและ 
กิจกรรมที่หน่วยงานดําเนินการ 

ผลการดําเนินงาน 

     - จัดกิจกรรมเพื่อสังคม เช่น เลี้ยงอาหารและ 
บริจาคสิ่งของ/เงินให้แก่เด็กพิการ ปลูกป่า
ชายเลน 

- ดําเนินกิจกรรมการควบคุมภายใน  
- การเปิดเผยข้อมลูข่าวสารของหน่วยงาน 
- จัดตู้แสดงผลงานที่ประสบความสาํเร็จและ

รางวัลที่ไดร้ับ 
- บริการตอบข้อซักถามผ่านโทรศัพท์สายด่วน 

(Call Center) 
- จัดทํารายงานผลการดําเนินงานประจําปีของ

สํานัก 
- เข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการของ

จังหวัดร่วมงานรัฐพิธีในวันสําคัญ ร่วมกับ
หน่วยงานต่าง ๆ 

 

2. การไดร้ับ
การสนับสนุน
ทั้งจาก
ผู้บังคับบัญชา
และเพื่อน
ร่วมงาน 
(Social and 
Supervisory 
support) 

 
 
 

3. ข้าพเจ้าสามารถขอคําปรึกษา
จากผู้บังคับบัญชาได้ตลอดเวลา 
รวมทั้งไดร้ับการสนับสนุน
เพื่อให้การทํางานประสบ
ความสําเร็จ 

4. โครงการส่งเสรมิวัฒนธรรม 
การช่วยเหลือซึ่งกันและกัน 

ร้อยละของหน่วยงาน 
ในสังกัดดําเนินการส่งเสรมิ
วัฒนธรรมการช่วยเหลือ 
ซึ่งกันและกัน 

ร้อยละ 80  หน่วยงานที่ดําเนินกิจกรรม 
สอ./ศทก./ สกก./สต./ก.ค.ศ./สตผ./สนย./สน./
กศน./สช./กพร./ตสน.ศธ./ตสน.สป./สกพ./สร./
สบย.1/สบย.2/สบย.3/สบย.4/สบย.5/สบย.6/
สบย.7/สบย.8/สบย.9/สบย.11/สบย.12/ 
สบย.กทม. 
สรุปกิจกรรมที่หน่วยงานดําเนินการ 

- ปฐมนิเทศ/สอนงานให้แก่ข้าราชการบรรจุ
ใหม่ 

สูงกว่าเป้าหมาย 
(ดําเนินการ 27

หน่วยงาน=93.10%) 
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ปัจจัย 
การสํารวจ 

ประเด็นคําถาม 
(Organization Climate Survey) โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด เป้าหมาย 

หน่วยงานและ 
กิจกรรมที่หน่วยงานดําเนินการ 

ผลการดําเนินงาน 

     - ให้คําปรึกษา แนะนํา ระหว่างหัวหน้ากลุ่ม
งานกับข้าราชการภายในกลุ่มงาน และ
ระหว่างข้าราชการด้วยกันเอง 

- ส่งเสริมให้มีการให้ความร่วมมือระหว่างกัน
ในการปฏิบัติงานร่วมกัน 

- จัดกิจกรรม/โครงการเพื่อสร้างความรัก 
ความสามัคคีและให้ความร่วมมือซึ่งกัน 
และกัน 

- จัดประชุมเพื่อปรึกษาหารือและรบัทราบ
ปัญหา อุปสรรคในการปฏิบัติงานภายใน
หน่วยงาน และระดมความคิดเห็นร่วมกัน
เพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น
จากการปฏิบัติงาน ให้คําแนะนําเพื่อพัฒนา
งาน รายงานผลการปฏิบัติงานตามที่ไดร้ับ
มอบหมาย แลกเปลีย่นเรยีนรู้ระหว่าง
บุคลากรภายในหน่วยงานเพื่อให้บุคลากร
สามารถปฏิบัติงานไดต้ามเป้าหมาย 

- จัดกิจกรรมการ/โครงการ บรจิาคโลหิต  
ทําบุญเลีย้งพระ และโครงการ “ซ่อมสร้าง 
ล้างใหม่ กศน.ทําให้” 

- จัดกิจกรรมดูแลบุคลากรภายในหน่วยงาน
ทางด้านการปฏิบัติงานและสวัสดกิาร
ช่วยเหลือบุคลากรภายในหน่วยงานแบบ
พึ่งพาอาศัยกัน 
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ปัจจัย 
การสํารวจ 

ประเด็นคําถาม 
(Organization Climate Survey) โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด เป้าหมาย 

หน่วยงานและ 
กิจกรรมที่หน่วยงานดําเนินการ 

ผลการดําเนินงาน 

     - ปิดประกาศค่านิยม Team Wins และ
รณรงค์ให้เกิดวัฒนธรรมองค์กร “พี่ช่วยน้อง 
น้องช่วยพี่” 

- การจัดกิจกรรมสานเสวนาของบุคลากรใน
สังกัด เพื่อให้บุคลากรได้พบปะแลกเปลี่ยน
ความรู้เรื่องเกี่ยวกับภารกิจของแตล่ะ
หน่วยงาน รวมถึงแนวทางการปฏบิัติหน้าที่
ราชการ ระเบียบวินัย การร้องเรียน การ
ปฏิบัติงานในหน้าความรับผดิชอบ ความ
โปร่งใส การใช้อํานาจหน้าที่โดยมชิอบและ
เสรมิสร้างสัมพันธภาพอันดีระหว่างบุคลากร 
แต่ละกลุ่มงานในสังกัด  

- จัดโครงการส่งเสรมิและพัฒนาองค์กรแห่ง
การช่วยเหลือ แบ่งปัน เอื้ออาทร และการ
เสรมิสร้างวัฒนธรรมการแลกเปลีย่นเรียนรู้
ประสบการณ์ในการปฏิบัติงานร่วมกัน 

- ร่วมงานพิธีต่าง ๆ ที่บุคลากรในสํานักงาน 
จัดขึ้น 

- จัดระบบพี่ดูแลน้องเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน
และคอยให้คําปรึกษาปัญหา อุปสรรคในการ
ปฏิบัติงาน 
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ปัจจัย 
การสํารวจ 

ประเด็นคําถาม 
(Organization Climate Survey) โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด เป้าหมาย 

หน่วยงานและ 
กิจกรรมที่หน่วยงานดําเนินการ 

ผลการดําเนินงาน 

 4. ข้าพเจ้ามีอุปกรณ์และวัสดุที่
จําเป็นเพียงพอต่อการทํางาน 
ให้สําเรจ็ 

5. โครงการส่งเสรมิสนับสนุนวัสดุ
อุปกรณ์ ในการปฏิบัติงาน 

 

ร้อยละของหน่วยงาน 
ในสังกัดดําเนินการส่งเสรมิ
สนับสนุนวัสดุอุปกรณ ์
ในการปฏิบัติงาน 
 

ร้อยละ 80  หน่วยงานที่ดําเนินกิจกรรม 
สอ./ศทก./สคบศ./สกก./สต./ก.ค.ศ./สตผ./สนย./
สน./กศน./สช./กพร./ตสน.ศธ./ตสน.สป./สกพ./
สร./สบย.1/สบย.2/สบย.3/สบย.4/สบย.5/สบย.6/
สบย.7/สบย.8/สบย.9/สบย.10/สบย.11/สบย.12/
สบย.กทม. 

สรุปกิจกรรมที่หน่วยงานดําเนินการ 
แต่ละหน่วยงานไดด้ําเนินการจัดหาและเบิกจ่าย
วัสดุอุปกรณ์ที่จําเป็นให้เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน
ของบุคลากรในหน่วยงาน สรุปไดด้ังนี้ 
1. สํารวจความต้องการใช้วัสดุ อุปกรณ์ของ

บุคลากรในหน่วยงาน 
2. สํารวจวัสดุอุปกรณ์ในการปฏิบัติงานที่มีอยู่

ว่าเพียงพอต่อการปฏิบัติงานของบุคลากรใน
หน่วยงานหรือไม ่

3. วิเคราะห์ความจําเป็นในการใช้วัสดุอุปกรณ ์
4. ดําเนินการจัดซื้อ/จัดหาวัสดุอุปกรณ์ที่จําเป็น

สําหรับการปฏิบัติงานไว้ในบริการแก่
บุคลากรในหน่วยงานอย่างเพียงพอ 

5. จัดเจ้าหน้าที่ให้บริการในการเบิกจ่ายวัสดุ 
ในช่วงเวลาการปฏิบัติงาน 

6. ลดขั้นตอนในการเบิกจ่ายวัสด ุ
7. ปรับปรุงระบบการเบิกจ่ายงบประมาณและ

วัสดุให้มสีภาพคล่อง สะดวก รวดเร็ว และลด
ขั้นตอนในกระบวนการที่ไม่จําเป็น 
 

สูงกว่าเป้าหมาย 
(ดําเนินการ 29 

หน่วยงาน=100%) 
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ปัจจัย 
การสํารวจ 

ประเด็นคําถาม 
(Organization Climate Survey) โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด เป้าหมาย 

หน่วยงานและ 
กิจกรรมที่หน่วยงานดําเนินการ 

ผลการดําเนินงาน 

     8. เปิดโอกาสให้บุคลากรขออนุมัติจดัซื้อวัสดุ 
อุปกรณ์ที่จําเป็นในการปฏิบัติงานได ้

9. จัดทําทะเบียนคุมวัสดุอุปกรณ์ให้เป็นปัจจุบัน
อยู่เสมอ 

10. บํารุงรักษาวัสดุอุปกรณ์ให้อยู่ในสภาพใช้งาน
ได้ด ี

 

 

3. ความสมดลุ
ระหว่างความ
พยายาม และ
ผลลัพธ์ที่ไดร้ับ 
(Balance 
between 
effort / 
reward) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5. ข้าพเจ้ามีความภมูิใจ และมี
ความสุขที่สามารถทํางานให้
สําเรจ็ตรงตามเป้าหมาย 

6. โครงการยกย่องบุคคลากรที่
ปฏิบัติงานสําเร็จตรงตาม
เป้าหมายตัวชี้วัดตามคํารับรอง
การปฏิบัตริาชการระดับบุคคล 

ร้อยละของหน่วยงานใน
สังกัดดําเนินการยกย่อง
บุคคลากรที่ปฏิบัติงาน
สําเรจ็ตรงตามเป้าหมาย
ตัวชี้วัดตามคํารับรองการ
ปฏิบัติราชการระดับบุคคล 

ร้อยละ 80  หน่วยงานที่ดําเนินกิจกรรม 
ศทก./สคบศ./สกก./สต./สนย./สช./กพร./สกพ./ /
สบย.1/สบย.2/สบย.4/สบย.5/สบย.7/สบย.8/
สบย.9/สบย.11 
สรุปกิจกรรมที่หน่วยงานดําเนินการ 

- ติดประกาศรายชื่อผู้ที่มีผลงานดีเดน่ให้ทราบ
โดยทั่วกัน 

- พิจารณาเลื่อนเงินเดือนให้กับข้าราชการที่ 
ทุมเทในการปฏิบัติงาน ในระดับดเีด่น 

- ส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้มีผลงานดีเดน่ได้เข้ารับ
การอบรมหลักสตูรต่าง ๆ ที่หน่วยงานเป็น 
ผู้จัด และหน่วยงานภายนอกเป็นผู้จัด 

- จัดบอร์ดประกาศเกียรติคุณยกย่องบุคลากร
ที่ปฏิบัติงานสําเร็จตามเป้าหมายตวัชี้วัดตาม
คํารับรองการปฏิบัตริาชการระดับบุคล  

- จัดทําเกียรติบัตรยกย่องบุคลากรที่ปฏิบัติงาน
สําเรจ็ตรงตามเป้าหมายตามตัวชี้วัดตามคํา
รับรองการปฏบิัติราชการระดับบุคคล (ระดับ
ดีเด่น) ทั้งสองรอบการประเมิน 

ต่ํากว่าเป้าหมาย 
(ดําเนินการ 16 

หน่วยงาน=55.17%) 
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ปัจจัย 
การสํารวจ 

ประเด็นคําถาม 
(Organization Climate Survey) โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด เป้าหมาย 

หน่วยงานและ 
กิจกรรมที่หน่วยงานดําเนินการ 

ผลการดําเนินงาน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    - มีการคัดเลือกพิจารณาบุคคลที่มคีวามรู้
ความสามารถในการปฏิบัติงานและปฏิบัติ
ตนเป็นแบบอย่างที่ เช่น โครงการคัดเลือก
คนดี ศักดิ์ศรีแห่ง สป. 

- แสดงความยินดี ยกย่อง ชมเชยบุคลากร 
ที่ปฏิบัติงานสําเร็จตามตัวชี้วัดตามคํารับรอง
การปฏิบัตริาชการระดับบุคคลในที่ประชุม
ประจําเดือนของสํานัก 

- มีการคัดเลือกบุคลากร หน่วยงาน เครือข่าย 
ที่จัด ส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษา 
นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ดีเด่น 
ปี 2555 

- มอบเข็มเชิดชูเกียรติครู กศน. พรอ้ม 
เกียรติบัตร 

- จัดทําทําเนียบครู กศน. ที่ไดร้ับมอบเข็มเชิด
ชูเกียรต ิ

 

 

6. ผู้บังคับบัญชาหรือเพื่อนร่วมงาน
เห็นว่างานที่ข้าพเจ้าทํามี
ประโยชน์และมีคุณค่า 

 
 
 
 
 
 

ใช้กิจกรรมข้อคําถามที่ 3 โครงการ 
ที่ 4 โครงการส่งเสริมวัฒนธรรมการ

ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน 
 

- - - - 
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ปัจจัย 
การสํารวจ 

ประเด็นคําถาม 
(Organization Climate Survey) โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด เป้าหมาย 

หน่วยงานและ 
กิจกรรมที่หน่วยงานดําเนินการ 

ผลการดําเนินงาน 

Leadership       

4. สภาวะ
แวดล้อมใน
การทํางาน 
(Physical 
working 
condition 

7. สภาพแวดล้อมการทํางานใน
ปัจจุบันทําให้ข้าพเจ้าทํางาน
อย่างมีความสุข 

7. โครงการปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์  
ของหน่วยงาน เพื่อสรา้ง
บรรยากาศการทํางาน  

ร้อยละของหน่วยงาน 
ในสังกัดดําเนินการปรับปรุง
สภาพภมูิทัศน์ของหน่วยงาน 

ร้อยละ 80  หน่วยงานที่ดําเนินกิจกรรม 
สอ./ศทก./สคบศ./สกก./สต./ก.ค.ศ./สตผ./สนย./
สน./กศน./สช./กพร./ตสน.ศธ./ตสน.สป./สกพ./
สร./สบย.1/สบย.2/สบย.3/สบย.4/สบย.5/สบย.6/
สบย.7/สบย.8/สบย.9/สบย.10/สบย.11/สบย.12/
สบย.กทม. 
สรุปกิจกรรมที่หน่วยงานดําเนินการ 

- ปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์ภายในและภายนอก
หน่วยงาน 

- จัดทําแผนสร้างความผาสุกและแรงจูงใจใน
การปฏิบัติงาน 

- จัดกิจกรรม ๕ ส 
- ปรับปรุงสถานที่ปฏิบัติงานให้ทันสมัย โดย

จัดหาวัสดุ ครภุัณฑ์ที่ทันสมัยให้แก่บุคลากร 
- ปรับปรุงห้องประชุมเพื่อเตรยีมความพร้อม 

สู่ประชาคมอาเซียน 
 

สูงกว่าเป้าหมาย 
(ดําเนินการ 29

หน่วยงาน=100%) 

 8. ข้าพเจ้ามั่นใจว่าหน่วยงานของ
ข้าพเจ้าไมม่ีการละเมิด หรือ
คุกคามทางเพศ 

8. การสอดแทรกความรู้เกี่ยวกับ 
การละเมิด หรือคุกคามทางเพศ
ในการเสริมสร้างพัฒนาวินัย
ข้าราชการ สป.  

 

จํานวนหลักสตูรที่สอดแทรก
ความรู้เกี่ยวกับการละเมดิ
หรือคุกคามทางเพศ 

อย่างน้อย 
1 หลักสูตร 

หน่วยงานที่ดําเนินกิจกรรม 
สน. สป. 

สรุปกิจกรรมที่หน่วยงานดําเนินการ 
สอดแทรกความรู้เกี่ยวกับการละเมิดหรือคุกคาม
ทางเพศ ในหลักสูตรต่อไปนี้ 
 

 

สูงกว่าเป้าหมาย 
(จํานวน 2 หลักสูตร) 
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ปัจจัย 
การสํารวจ 

ประเด็นคําถาม 
(Organization Climate Survey) โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด เป้าหมาย 

หน่วยงานและ 
กิจกรรมที่หน่วยงานดําเนินการ 

ผลการดําเนินงาน 

     1. การเสริมสร้างและพัฒนาวินัยข้าราชการ 
สป. ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 
ได้ดําเนินการจัดเมื่อวันที่ 8 – 10 กรกฎาคม 
2555 ณ โรงแรมสองพันบุรี จังหวัด
สุพรรณบุรี มีผู้เข้ารับการอบรม  
จํานวน 72 คน 

2. การพัฒนาจิตเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ 
การทํางาน ได้ดาํเนินการจัดกิจกรรมที่
สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากร
ทางการศึกษา อําเภอสามพราน จังหวัด
นครปฐม จํานวน 2 รุ่น ดังนี้ 
- รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 18 - 20 กรกฎาคม 

2555 มีผู้เข้ารับการอบรม จํานวน 46 คน 
- รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 25 – 27 กรกฎาคม 

2555 มีผู้เข้ารับการอบรม จํานวน 75 คน 

 

  9. กิจกรรมการเผยแพร่ความรู้
เกี่ยวกับการละเมิด หรือคุกคาม
ทางเพศ 

 

จํานวนช่องทางในการ
เผยแพรค่วามรู ้

อย่างน้อย 
2 ช่องทาง 

หน่วยงานที่ดําเนินกิจกรรม 
- สน. สป. 

สรุปกิจกรรมที่หน่วยงานดําเนินการ 
ได้ดําเนินการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการละเมิด
หรือคุกคามทางเพศ ทางช่องทาง ดังนี้ 
27. แผ่นพับ  
28. หนังสือแจ้งเวียนแผ่นพับไปยัง

หน่วยงาน 
ในสังกัด สป. 

 
 

เป็นไปตามเป้าหมาย 
(2 ช่องทาง) 
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ปัจจัย 
การสํารวจ 

ประเด็นคําถาม 
(Organization Climate Survey) โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด เป้าหมาย 

หน่วยงานและ 
กิจกรรมที่หน่วยงานดําเนินการ 

ผลการดําเนินงาน 

5.การไดม้ ี
ส่วนร่วม  
(Meaningful 
Involvement) 

9. ข้าพเจ้ามีโอกาสแสดงความ
คิดเห็นในงานที่รับผดิชอบ 
ได้อย่างเต็มที่ 

10. กิจกรรมสานเสวนา/สภากาแฟ  
ภายในหน่วยงาน 

ร้อยละของหน่วยงานใน
สังกัดดําเนินการจัดกิจกรรม
สานเสวนา/สภากาแฟ 
ภายในหน่วยงาน 

ร้อยละ 80  หน่วยงานที่ดําเนินกิจกรรม 
สอ./สกก./สต./ก.ค.ศ./สตผ./สนย./กศน./สช./
กพร./ตสน.ศธ./ตสน.สป./สบย.1/สบย.2/สบย.3/
สบย.4/สบย.5/สบย.6/สบย.7/สบย.8/สบย.9/ 
สบย.11/สบย.12/สบย.กทม. 
สรุปกิจกรรมที่หน่วยงานดําเนินการ 

- จัดกิจกรรมสานเสวนา/สภากาแฟ  
เพื่อปรึกษาหารือและแลกเปลีย่นความ
คิดเห็นเกี่ยวกับการปฏบิัติงาน ความรู้และ
เสรมิสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างกัน 

- จัดกิจกรรมกลุม่สมัพันธ์ส่งเสริมการมีสุขภาพ
ดีของบุคลากร 

- จัดประชุมปรึกษาหารือข้อราชการของ
ผู้บริหารอย่างไม่เป็นทางการ 

- จัดประชุมสัมมนาการขับเคลื่อนกฎหมาย
การศึกษาตลอดชีวิต เพื่อระดมความคิดเห็น
และให้ข้อเสนอแนะในการจัดทําคําชี้แจง
ประกอบคําขอจัดตั้งส่วนราชการในการเสนอ
ร่าง พ.ร.บ.การศึกษาตลอดชีวิต 

- การรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหา 
อุปสรรคการดาํเนินการจัดทําคํารบัรองการ
ปฏิบัติราชการ ระดับสํานัก 

- จัดประชุมกอง 
- พูดคุยปัญหาอุปสรรคในการดําเนินงานที่

ผ่านมาและวางแผนการปฏิบัติงานต่าง ๆ  

ต่ํากว่าเป้าหมาย 
(ดําเนินการ 23

หน่วยงาน=79.31%) 
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ปัจจัย 
การสํารวจ 

ประเด็นคําถาม 
(Organization Climate Survey) โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด เป้าหมาย 

หน่วยงานและ 
กิจกรรมที่หน่วยงานดําเนินการ 

ผลการดําเนินงาน 

     ทุกเช้าวันจันทร์ระหว่าง ผอ. หัวหน้ากลุ่ม 
เพื่อนนํามาถ่ายทอดภายในกลุ่มงาน 

- ทุกเย็นวันศุกร์สดุท้ายของเดือน บุคลากร
ภายในสํานักงานพูดคุย แลกเปลี่ยนเรียนรู ้

จัดทําห้องแลกเปลี่ยนทัศนะและเสวนาร่วมกัน 

 

 10. ผู้บริหารและผู้บังคับบัญชาให้
ความสนใจกับความคิดเห็นของ
ข้าพเจ้าเสมอ 

11. กิจกรรมผู้บังคับบัญชารับฟัง 
ความคิดเห็นจากผู้ใต้บังคับบัญชา 

ร้อยละของหน่วยงาน 
ในสังกัดดําเนินกิจกรรม
ผู้บังคับบัญชารับฟังความ-
คิดเห็นจากผู้ใต้บังคับบัญชา 
 

ร้อยละ 80  หน่วยงานที่ดําเนินกิจกรรม 
สอ./สคบศ./สกก./สต./ก.ค.ศ./สตผ./สนย./สน./
กศน./สช./กพร./ตสน.ศธ./ตสน.สป./สกพ./สร./
สบย.1/สบย.2/สบย.3/สบย.4/สบย.5/สบย.6/
สบย.7/สบย.8/สบย.9/สบย.10/สบย.11/สบย.12/ 
สบย.กทม. 
สรุปกิจกรรมที่หน่วยงานดําเนินการ 

- จัดประชุมปรึกษาหารือข้อราชการ/การ
ปฏิบัติงานของผู้บริหาร/หัวหน้ากลุ่ม/งาน 

- จัดประชุมบุคลากรประจําเดือน/ประชุมรับ
ฟังความคิดเห็น/ติดตามผลการดําเนินงาน 

- เปิดโอกาสให้ผู้ใต้บังคับบัญชาปรึกษาหารือ
ได้ตลอดเวลาโดยการเปิดประตหู้องทํางาน
ตลอดเวลา (OPEN DOOR ON TIME 
MANAGEMENT) และทางโทรศัพท์ 

- จัดประชุมสัมมนาการขับเคลื่อนกฎหมาย
การศึกษาตลอดชีวิต เพื่อระดมความคิดเห็น
และให้ข้อเสนอแนะในการจัดทําคําชี้แจง
ประกอบคําขอจัดตั้งส่วนราชการในการเสนอ
ร่าง พ.ร.บ.การศึกษาตลอดชีวิต 
 

สูงกว่าเป้าหมาย 
(ดําเนินการ 28

หน่วยงาน=96.55%) 
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ปัจจัย 
การสํารวจ 

ประเด็นคําถาม 
(Organization Climate Survey) โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด เป้าหมาย 

หน่วยงานและ 
กิจกรรมที่หน่วยงานดําเนินการ 

ผลการดําเนินงาน 

     - การรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหาการ
ปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชา 

- พูดคุยปัญหาอุปสรรคในการดําเนินงานที่
ผ่านมาและวางแผนการปฏิบัติงานต่าง ๆ  
ทุกเช้าวันจันทร์ระหว่าง ผอ. หัวหน้ากลุ่ม 
เพื่อนนํามาถ่ายทอดภายในกลุ่มงาน 

ทุกเย็นวันศุกร์สดุท้ายของเดือน บุคลากรภายใน
สํานักงานพูดคุย แลกเปลีย่นเรยีนรู้ 

 

6. ความชัดเจน
ในงานที่ทํา 
(Job clarity 

11. ข้าพเจ้ามีความเข้าใจใน
บทบาทหน้าที่ของตนเอง 
อย่างชัดเจนว่าจะต้อง
ปฏิบัติงานอย่างไรจึงจะทําให้
งานประสบความสําเร็จ 

ใช้กิจกรรมข้อคําถามที่ 1 โครงการ 
ที่ 2 กิจกรรมการสอดแทรกความรู้
เกี่ยวกับทิศทางขององค์กร กลยุทธ์ 
และบทบาทภารกิจของส่วนราชการ

ในหลักสูตรการอบรมพัฒนา
ข้าราชการบรรจุใหม ่

    

  ใช้กิจกรรมข้อคําถามที่ 3 โครงการ 
ที่ 4 โครงการส่งเสริมวัฒนธรรม 

การช่วยเหลือซึ่งกันและกัน 
 

    

 12. ข้าพเจ้าปฏิบัติงานโดยคํานึงถึง
ผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายของ 
ส่วนราชการ 

12. กิจกรรมการถ่ายทอดตัวชี้วัด
และค่าเป้าหมายของหน่วยงาน
ลงสู่ระดับกลุ่มงานและระดับ
บุคคล 

ร้อยละของหน่วยงาน 
ในสังกัดดําเนินการถ่ายทอด
ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย 
ของหน่วยงานลงสู่ระดับ
กลุ่มงานและระดับบุคคล 

ร้อยละ 80  หน่วยงานที่ดําเนินกิจกรรม 
สอ./ศทก./สคบศ./สกก./สต./ก.ค.ศ./สตผ./สน./
กศน./สช./กพร./ตสน.ศธ./ตสน.สป./สกพ./สร./
สบย.1/สบย.2/สบย.3/สบย.4/สบย.5/สบย.6/
สบย.7/สบย.8/สบย.9/สบย.10/สบย.11/สบย.12/ 
สบย.กทม. 
 

สูงกว่าเป้าหมาย 
(ดําเนินการ 28

หน่วยงาน=96.55%) 
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ปัจจัย 
การสํารวจ 

ประเด็นคําถาม 
(Organization Climate Survey) โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด เป้าหมาย 

หน่วยงานและ 
กิจกรรมที่หน่วยงานดําเนินการ 

ผลการดําเนินงาน 

     สรุปกิจกรรมที่หน่วยงานดําเนินการ 
- ชี้แจงกรอบการประเมินผลการปฏบิัติ

ราชการระดับสํานักและเกณฑ์การ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการรายบุคคล 

- ถ่ายทอดตัวชี้วัดสํานักลงสู่กลุ่มงานและ
บุคคล 

- ให้คําปรึกษาแนะนํา ควบคุม กํากับ ติดตาม
ผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัด 

- ประเมินผลการปฏิบัติงาน เพื่อเลือ่น
เงินเดือนประจําปี 

- กําหนดเกณฑ์การจัดสรรเงินรางวัลให้ผู้ที่
รับผิดชอบตัวชี้วัดระดับกรม สํานัก 

ได้รับคะแนนสูงกว่าตัวชี้วัดตามภารกิจ 

 

7. ความ
ยุติธรรมในการ
ทํางาน 
(Overall 
Fairness) 

13. ข้าพเจ้าเชื่อมั่นว่าผู้บริหาร 
มีความยุติธรรม 

13. กิจกรรมการเผยแพร่ความรู้
เกี่ยวกับการบรหิารงาน 
ตามหลักธรรมาภิบาล 

จํานวนช่องทางในการ
เผยแพรค่วามรูเ้กี่ยวกับ 
การบริหารงาน 
ตามหลักธรรมาภิบาล 

อย่างน้อย 
2 ช่องทาง 

หน่วยงานที่ดําเนินกิจกรรม 
- กพร. สป. 

สรุปกิจกรรมที่หน่วยงานดําเนินการ 
1. เผยแพร่ข้อมลูข่าวสารยุทธศาสตรต์่อต้าน

การทุจริตคอร์รัปชั่นของรัฐบาล และ
นโยบายการกํากับดูแลองค์การที่ด ี
 ในวารสาร กพร. สป. เผยแพร่ทางเว็บไซต์ 
กพร.สป. 

2. แจ้งเวียนนโยบายการกํากับดูแลองค์กรที่ดี
ของ สป. ให้หน่วยงานในสังกัดทราบและ 
ถือปฏิบัติ   
 

เป็นไปตามเป้าหมาย 
( 2 ช่องทาง) 
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ปัจจัย 
การสํารวจ 

ประเด็นคําถาม 
(Organization Climate Survey) โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด เป้าหมาย 

หน่วยงานและ 
กิจกรรมที่หน่วยงานดําเนินการ 

ผลการดําเนินงาน 

 14. ข้าพเจ้าเชื่อมั่นว่าส่วนราชการ 
ของข้าพเจ้ามีการทํางาน 
อย่างซื่อตรง ไม่ทุจริตคอรร์ัปชั่น 

 

14. โครงการประกวดหน่วยงาน
ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและ
จรรยาข้าราชการ สป. ดีเด่น 

ร้อยละของหน่วยงาน 
ในสังกัดที่ส่งผลงาน 
เข้าประกวด 

ร้อยละ 80 หน่วยงานที่ดําเนินกิจกรรม 
       สอ. สป. เป็นเจ้าภาพ หน่วยงานอื่น 
เป็นผู้สนับสนุนส่งกิจกรรมเข้าประกวด 
สรุปกิจกรรมที่หน่วยงานดําเนินการ 

1) ขออนุมัติจัดกิจกรรม 
2) แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาทบทวน

รายละเอียดและหลักเกณฑ์การประกวด  
3) ประชุมคณะกรรมการพิจารณาทบทวน

รายละเอียดและหลักเกณฑ์การประกวด 
4) แจ้งให้สํานัก/หน่วยงานดําเนินกิจกรรมฯ 
5) กําหนดส่งผลงานเข้าประกวด ภายใน

วันที่ 17 กันยายน 2555 
6) สรุปรายงานผลการใช้จ่ายเงินที่ใช้ในการ

จัดทําโครงการ/กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม 
จริยธรรม 

7) สรุปการส่งผลงานเข้าประกวดฯ  
8) นําเสนอคณะกรรมการพิจารณาตดัสิน 

สูงกว่าเป้าหมาย 
(ดําเนินการ 24 

หน่วยงาน=82.76%) 

 
 

 15. การจัดทําแผนปฏิบัติการป้องกัน 
และปราบปรามการทุจริต 
ในภาครัฐของสํานักงาน
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 

ร้อยละของกิจกรรม/
โครงการในแผนฯ มผีลการ
ดําเนินงานเป็นไปตาม
เป้าหมาย 

80 หน่วยงานที่ดําเนินกิจกรรม 
สอ. สป. เป็นเจ้าภาพ หน่วยงานอื่น 

เป็นผู้สนับสนุนดาํเนินกิจกรรมตามแผนฯ 
สรุปกิจกรรมที่หน่วยงานดําเนินการ 
จัดทําแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตในภาครัฐ ของสํานักงานปลดักระทรวง
ศึกษาธิการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 
(ภายใต้โครงการพัฒนา สป.ศธ. สูอ่งค์กรแห่ง 

สูงกว่าเป้าหมาย 
(88.46%) 
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ปัจจัย 
การสํารวจ 

ประเด็นคําถาม 
(Organization Climate Survey) โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด เป้าหมาย 

หน่วยงานและ 
กิจกรรมที่หน่วยงานดําเนินการ 

ผลการดําเนินงาน 

     ความโปร่งใส) ประกอบด้วยโครงการ/กิจกรรม 
ในแผนทั้งหมดจํานวน 26 โครงการ มีผลการ
ดําเนินการเป็นไปตามเป้าหมาย จํานวน  23  
โครงการ คิดเป็นร้อยละ 88.46 โดยขั้นตอนดังนี้ 

1) ขออนุมัติโครงการ 
2) แต่งตั้งคณะทํางานจัดทําแผนปฏบิัติการ

ป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 

3) เสนอหนังสือเชิญประชุมคณะทํางานฯ  
ในวันที่ 30 กรกฎาคม 2555  

4) สรุปรายงานการประชุมคณะทํางานจัดทํา
แผนปฏิบัติการฯ 

5) จัดทําแผนปฏิบัติการฯ เพื่อเสนอขออนุมัติ
ต่อ ป.ศธ. 

6) มอบแผนปฏิบัติการฯ ให้หน่วยงานที่
รับผิดชอบโครงการ/กิจกรรมตามแผน 
และแจ้งให้รายงานผลการดาํเนินงานตาม
แบบฟอร์มที่สํานักงาน ป.ป.ท. กําหนด 
ภายในวันที่ 8 ตุลาคม 2555 
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ปัจจัย 
การสํารวจ 

ประเด็นคําถาม 
(Organization Climate Survey) โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด เป้าหมาย 

หน่วยงานและ 
กิจกรรมที่หน่วยงานดําเนินการ 

ผลการดําเนินงาน 

Personal Contribution      

8. ความ
สมดลุ
ระหว่างสิ่ง
ที่ต้องทํา 
และการ
ควบคุม 
(Balanced 
between 
demands
/control) 

15. ข้าพเจ้ายินดีที่จะปรับเปลีย่น
วิธีการทํางาน เพื่อให้งานสําเร็จ
ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 

ใช้กิจกรรมข้อคําถามที่ 3 โครงการ 
ที่ 4 โครงการส่งเสริมวัฒนธรรมการ

ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน 

- - - - 

 16. โครงการสนับสนุนเสริมสร้าง
ความรู้ ทักษะ และสมรรถนะ 
ในการปฏิบัติงาน 

ร้อยละของหน่วยงาน 
ในสังกัดที่ดําเนินการ
สนับสนุนเสรมิสร้างความรู้ 
ทักษะ และสมรรถนะ 
ในการปฏิบัติงานของ
บุคลากร 
 

ร้อยละ 80 หน่วยงานที่ดําเนินกิจกรรม 
สอ./ศทก./สคบศ./สกก./สต./ก.ค.ศ./สตผ./สนย./
สน./กศน./สช./กพร./ตสน.ศธ./ตสน.สป./สกพ./
สร./สบย.1/สบย.2/สบย.3/สบย.4/สบย.5/สบย.6/
สบย.7/สบย.8/สบย.9/สบย.11/สบย.12/ 
สบย.กทม. 
สรุปกิจกรรมที่หน่วยงานดําเนินการ 

- จัดอบรมให้ความรูส้มรรถนะประจํากลุ่มงาน 
“ด้านการคิดวิเคราะห์” 

- จัดอบรมพัฒนาทักษะการสื่อสาร/การใช้ 
ภาษาอังกฤษ  

- จัดอบรมให้ความรูด้้านการนําเสนองาน 
- จัดโครงการเสริมสร้างสมรรถนะดา้นการเงิน

การคลังภาครัฐ 
- จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างความรู้

ความเข้าใจแนวทางการดําเนินการให้
บรรลผุลตามคํารับรองการปฏิบัตริาชการ
ระดับสํานัก 

- จัดอบรมด้านการวางแผนและการบริหาร
โครงการ 

- จัดโครงการพัฒนาบุคลากรด้าน ICT และ
เทคโนโลยี 

สูงกว่าเป้าหมาย 
(ดําเนินการ 28

หน่วยงาน=96.55%) 
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ปัจจัย 
การสํารวจ 

ประเด็นคําถาม 
(Organization Climate Survey) โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด เป้าหมาย 

หน่วยงานและ 
กิจกรรมที่หน่วยงานดําเนินการ 

ผลการดําเนินงาน 

     - ส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมหลักสตูร 
“การพัฒนานักบริหารระดับต้น” 

- ส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมเพื่อสร้าง
ความรู้ ทักษะในการปฏิบัติงาน ในหลักสตูร
ต่าง ๆ 

- สนับสนุนให้บุคลากรฝึกอบรมผ่านระบบ
ออนไลน์ (e-learning) 

 

 

9. ความ 
พึงพอใจ 
ต่องาน
โดยรวม 
(Overall Job 
satisfaction) 

16. ข้าพเจ้ามีความสุขกับการทํางาน
ที่รับผิดชอบอยู่ในปัจจุบัน 

17. โครงการอบรมส่งเสริมคุณภาพ
ชีวิต เพื่อสร้างความสุขในการ
ทํางาน  

ร้อยละความพึงพอใจในการ
จัดกิจกรรมสร้างความผาสุก
ของ สป. 
 
 

ร้อยละ 85 หน่วยงานที่ดําเนินกิจกรรม 
- กบค.สอ.สป. 

สรุปกิจกรรมที่หน่วยงานดําเนินการ 
- จัดโครงการอบรมส่งเสริมคุณภาพชีวิตเพื่อ

สร้างความสุขในการทํางาน ให้แก่ข้าราชการ
สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เมื่อวันที่ 
26 - 27 เมษายน 2555 ณ โรงแรม 
นิวเวิลด์ซติี้ กรุงเทพ มีผูเ้ข้ารับการอบรม 
จํานวน 105 คน 

สูงกว่าเป้าหมาย 
(ความพึงพอใจร้อยละ

98.20) 

  18. โครงการพัฒนาองค์การ (OD) 
 

ร้อยละของหน่วยงาน 
ในสังกัดดําเนินการพัฒนา
องค์การ 
 

ร้อยละ 80 หน่วยงานที่ดําเนินกิจกรรม 
สอ./ศทก./สคบศ./สกก./ก.ค.ศ./สตผ./สนย./สน./
กศน./สช./กพร./ตสน.ศธ./ตสน.สป./สกพ./สร./
สบย.1/สบย.2/สบย.3/สบย.4/สบย.5/สบย.6/
สบย.7/สบย.8/สบย.9/สบย.11/สบย.12/ 
สบย.กทม. 
 
 
 

สูงกว่าเป้าหมาย 
(ดําเนินการ 27

หน่วยงาน=93.10%) 
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ปัจจัย 
การสํารวจ 

ประเด็นคําถาม 
(Organization Climate Survey) โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด เป้าหมาย 

หน่วยงานและ 
กิจกรรมที่หน่วยงานดําเนินการ 

ผลการดําเนินงาน 

     สรุปกิจกรรมที่หน่วยงานดําเนินการ 
- โครงการอบรมปฏิบัติการพัฒนาบุคลากร 

เพื่อขับเคลื่อนค่านิยมองค์กร ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2555 

- กิจกรรมการส่งเสรมิการมีสุขภาพดีของ
บุคลากร 

- โครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่มทักษะ 
สมรรถนะให้เกิดประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงาน/การมสี่วนร่วม 

- กิจกรรมสนับสนุน เสริมสร้างความรู้ ทักษะ  
ความผูกพันและความร่วมมือภายใน
หน่วยงาน 

- โครงการพัฒนาบุคลากรเรื่อง การจัดทํา
แผนพัฒนารายบุคคล 

- กิจกรรมการศึกษาดูงานเพื่อร่วมสร้าง
วิสัยทัศน์และระบบการสื่อสารที่มี
ประสิทธิภาพ 

- กิจกรรมส่งเสริมการปรับปรุงและพัฒนา
วัฒนธรรมองค์การ 

- โครงการพัฒนาศักยภาพและประสิทธิภาพ
การบริหารจัดการ สร.ศธ. 

- โครงการพัฒนาบุคลากร ศึกษาดูงานใน
ประเทศและตา่งประเทศ 

- จัดการประชุมปฏิบัติการจัดทําแผนปฏิบัต ิ
ราชการประจําปี 2555 
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ปัจจัย 
การสํารวจ 

ประเด็นคําถาม 
(Organization Climate Survey) โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด เป้าหมาย 

หน่วยงานและ 
กิจกรรมที่หน่วยงานดําเนินการ 

ผลการดําเนินงาน 

  19. การจัดทําแผนสร้างความผาสกุ
และความพึงพอใจของบุคลากร
ในสังกัด สป. ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2555 

ร้อยละความพึงพอใจของ
บุคลากรในสังกัด สป.  
ที่มีต่อการสร้างความผาสุก 

ร้อยละ 85 หน่วยงานที่ดําเนินกิจกรรม 
- สอ. 

สรุปกิจกรรมที่หน่วยงานดําเนินการ 
จัดทําแผนสร้างความผาสุกและความพึงพอใจ 
ของบุคลากรในสังกัด สป. ประจําปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2555 ประกอบด้วยโครงการ/กิจกรรม ดังนี้ 

1) กิจกรรมการจัดยาสามัญประจําบ้าน 
ให้แต่ละหน่วยงาน 

2) กิจกรรมไหว้พระ 9 วัด 
3) กิจกรรมการตรวจสุขภาพประจําปี 
4) โครงการยกย่องเชิดชูเกียรติ “คนดีศักดิ์ศรี 

สป.” 
5) กิจกรรมปีใหม ่
6) โครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตข้าราชการ 

สป. 
7) โครงการกิจกรรมเสริมสร้างสมัพันธภาพ

การปฏิบัติงานและความผูกพันภายใน
องค์กร สป. ประจําปี พ.ศ. 2555 

ผลจากการดําเนินงานทําให้บุคลากรในสังกัด 
มีความผาสุกและพึงพอใจต่อองค์กร คิดเป็น 
ร้อยละ  72.60 

ต่ํากว่าเป้าหมาย 
(ความพึงพอใจ 
ร้อยละ 72.60) 

 17. ข้าพเจ้าเชื่อมั่นว่าส่วนราชการ
จะสามารถดาํเนินงานได้
ประสบความสําเรจ็ 

20. โครงการจัดทํารายงานผล 
การดําเนินงาน ประจําปี 
ของสํานัก  

 
 

ร้อยละของหน่วยงาน 
ในสังกัดที่จัดทํารายงาน 
ผลการดําเนินงาน 
ประจําปี  

ร้อยละ 80 หน่วยงานที่ดําเนินกิจกรรม 
ศทก./สคบศ./สกก./สต./ก.ค.ศ./สนย./สน./กศน./
สช./กพร./ตสน.ศธ./ตสน.สป./สกพ./สบย.1/สบย.
2/สบย.3/สบย.4/สบย.5/สบย.6/สบย.7/สบย.8/
สบย.9/สบย.11/สบย.12/ 

สูงกว่าเป้าหมาย 
(ดําเนินการ 24

หน่วยงาน=82.76%) 

       

 



59 

 

59 

 

ปัจจัย 
การสํารวจ 

ประเด็นคําถาม 
(Organization Climate Survey) โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด เป้าหมาย 

หน่วยงานและ 
กิจกรรมที่หน่วยงานดําเนินการ 

ผลการดําเนินงาน 

     สรุปกิจกรรมที่หน่วยงานดําเนินการ 
- จัดทํารายงานผลการดําเนินงานประจําปี

งบประมาณ พ.ศ. 2554 
- จัดทํารายงานประจําปีการบรหิารงานบุคคล

ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 

- การรายงานผลการดําเนินงานรายไตรมาส 
- การรายงานผลการดําเนินงานตามแผนงาน/

โครงการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 
- สรุปผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติ

ราชการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 
- เผยแพรผ่ลการดาํเนินงานทางเว็บไซต ์
- จัดประชุมชี้แจงการจัดทําแผน/ผลการ

ดําเนินงานในการปฏิบัติงานประจําปี  
แก่บุคลากรในสํานัก 

 

10. ความสมดลุ
ระหว่างงาน 
และชีวิต
ส่วนตัว 
(Work / life 
balance) 

18. ข้าพเจ้าสามารถกําหนดและ
ดําเนินการตามแผนในการ
ทํางานได้ตามความเหมาะสม 

21.  กิจกรรมส่งเสริมการวางแผน 
การทํางานอย่างมีความสุข 

ร้อยละของหน่วยงาน 
ในสังกัดดําเนินการส่งเสรมิ
การวางแผนการทํางาน
อย่างมีความสุข  

ร้อยละ 80 หน่วยงานที่ดําเนินกิจกรรม 
สอ./ศทก./สต./ก.ค.ศ./สตผ./สนย./สน./กศน./
สช./กพร./ตสน.ศธ./สกพ./สร./สบย.1/สบย.2/
สบย.3/สบย.4/สบย.5/สบย.6/สบย.7/สบย.8/
สบย.9/สบย.11/สบย.12/สบย.กทม. 
สรุปกิจกรรมที่หน่วยงานดําเนินการ 

- จัดทําแผนสร้างความผาสุกและแรงจูงใจใน
การปฏิบัติงาน 

- เปิดโอกาสให้ข้าราชการได้แสดงความคิดเห็น
ในการวางแผนการทํางานให้มีความสุข 

- จัดทําคู่มือการปฏิบัติงาน 

สูงกว่าเป้าหมาย 
(ดําเนินการ 25

หน่วยงาน=86.21%) 
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ปัจจัย 
การสํารวจ 

ประเด็นคําถาม 
(Organization Climate Survey) โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด เป้าหมาย 

หน่วยงานและ 
กิจกรรมที่หน่วยงานดําเนินการ 

ผลการดําเนินงาน 

     - มีแนวปฏิบัติในการทํางานตามภาระหน้าที่
รับผิดชอบ มีการปรึกษาหารือในกรณีที่มี
ปัญหาและทํางานเป็นทีมเมื่อมีงานส่วนรวม 

- จัดสรรทรัพยากรสนับสนุนการปฏบิัติงาน
ของบุคลากรอย่างเพียงพอและเหมาะสม 

- ปรับปรุงสภาพแวดล้อม/ภูมิทัศน์ในการ
ปฏิบัติงาน 

- สอดแทรกกิจกรรมในโครงการพัฒนา
องค์การ 

- ส่งเสริมให้บุคลากรจัดทําปฏิทินการ
ปฏิบัติงานของตนเองและติดตามผลการ
ปฏิบัติงานให้เป็นไปตามแผนฯ 

- ให้แต่ละกลุ่มงานกําหนดแผนการปฏิบัติงาน
ของกลุ่มไดต้ามความเหมาะสม 

- จัดกิจกรรมคัดเลือกและมอบรางวัลบุคลากร
ที่มีคุณลักษณะตรงตามค่านิยม TEAMWINS 
ของ สป. ในแต่ละเดือน เพื่อให้บุคลากรได้
วางแผนการทํางานและปฏิบัตตินตาม
ค่านิยม TEAMWIN อย่างมีความสุข และ
สร้างขวัญกําลังใจในการทํางาน 

- จัดกิจกรรมส่งเสรมิให้บุคลากรปฏบิัติงาน
อย่างมีความสุข 

- จัดกิจกรรมการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนา
คุณภาพชีวิตเพื่อความผาสุก 
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ปัจจัย 
การสํารวจ 

ประเด็นคําถาม 
(Organization Climate Survey) โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด เป้าหมาย 

หน่วยงานและ 
กิจกรรมที่หน่วยงานดําเนินการ 

ผลการดําเนินงาน 

     - การสร้างวัฒนธรรมการแต่งกายของบุคลากร 
สบย. 7 

- การพิจารณามอบหมายงานให้ตรงกับ
ศักยภาพ/สมรรถนะของบุคลากร 

- สร้างบรรยากาศในสถานที่ปฏิบัติงานให้เอื้อ
ต่อการปฏิบัติงาน 

 

 19. การทํางานของข้าพเจ้า 
ไม่ก่อให้เกิดปัญหาในการใช้
เวลากับชีวิตส่วนตัวและ
ครอบครัวของข้าพเจ้า 

ใช้กิจกรรมข้อคําถามที่ 16 โครงการ
ที่ 19การจัดทําแผนสร้างความผาสุก

และความพึงพอใจของบุคลากร 
ในสังกัด สป. ประจําปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2555 

- - - - 

Teamwork       
11. ความภมูิใจ
ในงานที่ทํา 
(Pride in 
workmanship) 

20. ส่วนราชการของข้าพเจ้า
ส่งเสริมการทํางานเป็นทีม 
เพื่อให้เกิดความร่วมมือ และ
การทํางานที่มีคุณภาพด ี

ใช้กิจกรรมข้อคําถามที่ 7 โครงการ 
ที่ 7 โครงการปรับปรุงสภาพภมูิทัศน์
ของหน่วยงาน เพื่อสรา้งบรรยากาศ

การทํางาน  

- - - - 

 21. ข้าพเจ้าเชื่อว่าผูร้ับบริการได้รบั
บริการที่ดีที่สุดจากส่วนราชการ
ของข้าพเจ้า 

22. กิจกรรมการวิเคราะห์คุณค่าของ
กระบวนการปฏิบัติงานและ
จัดทําคู่มือการปฏิบัติงานของ
สํานัก/หน่วยงาน 

 

จํานวนคู่มือการปฏิบัติงาน
ของสํานัก/หน่วยงาน 

อย่างน้อย  
3 

กระบวนการ 

หน่วยงานที่ดําเนินกิจกรรม 
สอ./ศทก./สคบศ./สกก./สต./ก.ค.ศ./สตผ./
สนย./สน./กศน./สช./กพร./ตสน.ศธ./ตสน.สป./
สกพ./สร./สบย.1/สบย.2/สบย.3/สบย.4/สบย.5/
สบย.6/สบย.7/สบย.8/สบย.9/สบย.10/สบย.11/
สบย.12/สบย.กทม. 
สรุปกิจกรรมที่หน่วยงานดําเนินการ 

- วิเคราะห์ภารกิจของสํานัก/หน่วยงาน 
- กําหนดกระบวนการ 

 

สูงกว่าเป้าหมาย 
(ดําเนินการ 29

หน่วยงาน=100%) 
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ปัจจัย 
การสํารวจ 

ประเด็นคําถาม 
(Organization Climate Survey) โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด เป้าหมาย 

หน่วยงานและ 
กิจกรรมที่หน่วยงานดําเนินการ 

ผลการดําเนินงาน 

     - คัดเลือกกระบวนการ 
- จัดทํา/ปรับปรุงคู่มือการปฏิบัติงาน 
- เสนอผู้บริหารเห็นชอบคู่มือและนําไปสู ่

การปฏิบัต ิ
- เผยแพรคู่่มือทาง Website 

 

  23. กิจกรรมสํารวจความพึงพอใจ
และไม่พึงพอใจของผู้รับบริการ 
และผูม้ีส่วนไดส้่วนเสยี 

ร้อยละของหน่วยงานใน
สังกัด สป. ที่นําผลการสํารวจ
ความพึงพอใจและความ 
ไม่พึงพอใจของผู้รับบริการ
และผูม้ีส่วนไดส้่วนเสยี 
ไปปรับปรุงการให้บริการ 
 
 
 
 

ร้อยละ 80 หน่วยงานที่ดําเนินกิจกรรม 
สอ./ศทก./สคบศ./สกก./สต./ก.ค.ศ./สตผ./สนย./
สน./กศน./สช./กพร./ตสน.ศธ./ตสน.สป./สกพ./
สร./สบย.1/สบย.2/สบย.3/สบย.4/สบย.5/สบย.6/
สบย.7/สบย.8/สบย.9/สบย.10/สบย.11/สบย.12/
สบย.กทม. 
สรุปกิจกรรมที่หน่วยงานดําเนินการ 

- กําหนดงานบริการ/กลุ่มเป้าหมายที่จะทํา
การสํารวจ 

- จัดทําแบบสํารวจความพึงพอใจและ 
ไม่พึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มสี่วนไดเ้สีย 

- ดําเนินการสํารวจความพึงพอใจและ 
ไม่พึงพอใจ 

- เก็บรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูล 
- จัดทํารายงานสรุปผลการสาํรวจ 
-  นําผลการสํารวจไปปรับปรุงกระบวนการ/

การให้บริการ 
- สรุปรายงานผลการปรับปรุงการให้บริการ

เสนอผู้บริหารทราบ 
 

ต่ํากว่าเป้าหมาย 
(ดําเนินการทุกสํานัก

แต่ปรับปรุงการ
ให้บริการจํานวน 12 

หน่วยงาน =  
41.38%) 
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ปัจจัย 
การสํารวจ 

ประเด็นคําถาม 
(Organization Climate Survey) โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด เป้าหมาย 

หน่วยงานและ 
กิจกรรมที่หน่วยงานดําเนินการ 

ผลการดําเนินงาน 

KM       
12. การ
แลกเปลีย่น
เรียนรู้และ
พัฒนา 
(Learning  
Sharing & 
Challenge) 

22. ข้าพเจ้าได้มโีอกาสในการ
แลกเปลีย่นเรยีนรู้และพัฒนา
ตนเองในด้านความรู้
ความสามารถในการทํางาน
อย่างสม่ําเสมอ 

24. กิจกรรมการจัดการความรู้ของ
สํานัก/หน่วยงานในสังกัด สป. 

24.1 จํานวนหน่วยงานใน
สังกัด สป. จัดกิจกรรม
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ภายในหน่วยงาน 

29 
หน่วยงาน 

หน่วยงานที่ดําเนินกิจกรรม 
สอ./ศทก./สคบศ./สกก./สต./ก.ค.ศ./สตผ./สนย./
สน./กศน./สช./กพร./ตสน.ศธ./ตสน.สป./สกพ./
สร./สบย.1/สบย.2/สบย.3/สบย.4/สบย.5/สบย.6/
สบย.7/สบย.8/สบย.9/สบย.10/สบย.11/สบย.12/
สบย.กทม. 
สรุปกิจกรรมที่หน่วยงานดําเนินการ 

- แต่งตั้งคณะทํางานจัดการความรู้ของสํานัก/ 
มอบหมายผู้รับผิดชอบ 

- วิเคราะห์ จัดทํา/ทบทวนองค์ความรู้ที่สําคัญ
และจําเป็นของหน่วยงาน 

- จัดทําแผนการจัดการความรู ้
- จัดกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรูภ้ายใน

หน่วยงาน 
- ยกย่องชมเชยกลุ่มเป้าหมาย 
- ถอดบทเรียนที่ได้จากการแลกเปลีย่นเรียนรู ้
- รวบรวมคู่มือหรือองค์ความรู้ต่าง ๆ ของ

บุคลากรที่ผ่านการอบรมในหลักสตูรที่สําคัญ
และเผยแพร่ทางเว็บไซต ์

- จัดมุมความรู้ (KM Conner) 
 
 
 

 

สูงกว่าเป้าหมาย 
(ดําเนินการ 29 

หน่วยงาน=100%) 
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ปัจจัย 
การสํารวจ 

ประเด็นคําถาม 
(Organization Climate Survey) โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด เป้าหมาย 

หน่วยงานและ 
กิจกรรมที่หน่วยงานดําเนินการ 

ผลการดําเนินงาน 

   24.2 จํานวนองค์ความรู้ที่ได้
จากการจัดการ
ความรู้ของสํานัก/
หน่วยงาน 

29  
องค์ความรู ้

หน่วยงานที่ดําเนินกิจกรรม 
สอ./ศทก./สคบศ./สกก./สต./ก.ค.ศ./สตผ./
สนย./สน./กศน./สช./กพร./ตสน.ศธ./ตสน.สป./
สกพ./สร./สบย.1/สบย.2/สบย.3/สบย.4/สบย.5/
สบย.6/สบย.7/สบย.8/สบย.9/สบย.10/สบย.11/
สบย.12/สบย.กทม.สรุปกิจกรรมที่หน่วยงาน
ดําเนินการ 

- ถอดบทเรียนที่ได้จากการแลกเปลีย่นเรียนรู้ 
ส่งให้ กพร.สป.รวบรวมเป็นฐานข้อมูล KM 
ของ สป.สําหรับใช้ในการพัฒนางานให้ดีขึ้น 
 

เป็นไปตามเป้าหมาย 
(29 องค์ความรู้) 

 23. ส่วนราชการของข้าพเจ้าได้นํา 
องค์ความรู้ที่ไดจ้ากการ
แลกเปลีย่นเรยีนรู้มาใช้ในการ
พัฒนางานให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง 

25. โครงการส่งเสริม สนับสนุน 
การจัดการความรู้ของสํานักงาน
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555  

ระดับความสําเร็จในการ
ดําเนินการส่งเสริม 
สนับสนุนการจัดการความรู้
ของสํานักงานปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการ ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2555 

ระดับ 5 หน่วยงานที่ดําเนินกิจกรรม 
- กพร. สป. 

สรุปกิจกรรมที่หน่วยงานดําเนินการ 
- จัดประชุมเพื่อให้ความรู้แก่บุคลากร

ผู้รับผิดชอบในการจัดการความรู้ ของ 
ทุกสํานักใน สป. เมื่อวันที่ 3 - 4 พฤษภาคม 
2555 ณ โรงแรมมิราม่า กรุงเทพฯ  

- มีหนังสือแจ้งให้ทุกสํานักให้ความสําคัญ 
กับเรื่องการจัดการความรู้ และนําแนวทาง 
หลักการการจัดการความรู้ และวิธีการ
แลกเปลีย่นเรยีนรูไ้ปสู่การปฏิบัติ เพื่อนําองค์
ความรู้ที่ได้รับมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในวัน  
KM Day  
 
 

เป็นไปตามเป้าหมาย 
(ระดับ 5) 
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ปัจจัย 
การสํารวจ 

ประเด็นคําถาม 
(Organization Climate Survey) โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด เป้าหมาย 

หน่วยงานและ 
กิจกรรมที่หน่วยงานดําเนินการ 

ผลการดําเนินงาน 

     - แต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อดาํเนินงานทาง
วิชาการ ด้วยการนําเสนอแลกเปลีย่นเรียนรู้
ในเวทีแลกเปลีย่นเรยีนรู้ (KM DAY) ของ 
สป. 

- จัดงาน KM DAY ในวันที่ 18 กันยายน 
2555 

- รายงานผลการดําเนินงานการส่งเสริม 
สนับสนุนการดําเนินการจัดการความรู้              
ของ  สป.  ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555              

 

 

 24. ข้าพเจ้ามีความรูส้ึกว่างาน 
ของข้าพเจ้ามีความท้าทาย และ
ช่วยให้ข้าพเจ้าไดเ้รียนรู้และ 
มีประสบการณ์มากขึ้น 

26. การสับเปลีย่นหมุนเวียนการ
ทํางาน ภายในหน่วยงาน  

      (Job Rotation) 

ร้อยละของหน่วยงาน 
ในสังกัดดําเนินการ
สับเปลี่ยนหมุนเวียน 
การทํางาน  

ร้อยละ 80 หน่วยงานที่ดําเนินกิจกรรม 
สอ./สคบศ./สต./ก.ค.ศ./สตผ./สนย./สน./กศน./
สช./กพร./สบย.1/สบย.2/สบย.4/สบย.5/สบย.6/ 
สบย.7/สบย.11/ สบย.กทม. 
สรุปกิจกรรมที่หน่วยงานดําเนินการ 

- วิเคราะห์อัตรากําลังภายในหน่วยงาน 
- ศึกษา ปริมาณงานในแต่ละภารกิจ 
- ศึกษาการปฏิบัติงานของข้าราชการแต่ละคน 
- สับเปลี่ยนหมุนเวียนบุคลากรภายใน

หน่วยงาน/กลุม่งานตามความเหมาะสม 
- มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ในงาน

ที่เหมาะสม 
- แจ้งเวียนให้บุคลากรขอย้ายไปปฏบิัติงานใน

ตําแหน่งที่ว่าง 
- สํารวจความต้องการในการสับเปลีย่นการ

ทํางาน ในทุกต้นปีงบประมาณ 

ต่ํากว่าเป้าหมาย 
(ดําเนินการ 18 

หน่วยงาน=62.07%) 
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บทท่ี 4 

ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ 
 

ในการดําเนินการพัฒนาปรับปรุงวัฒนธรรมองค์การ ของสํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555  พบปัญหา อุปสรรคต่อการดําเนินงาน และมีข้อเสนอแนะท่ีเป็นประโยชน์
ต่อการดําเนินงานเพ่ือให้เกิดการพัฒนาปรับปรุงบรรยากาศการทํางานภายในองค์การของสํานักงานปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการ สรุปได้ดังนี้ 

อุปสรรคต่อการดําเนินงาน :           
1. แนวทางในการดําเนินการไม่ชัดเจน ทําให้เสียเวลาดําเนินการสํารวจความคิดเห็นของ

บุคลากรในสังกัดอีกครั้งหนึ่ง เพ่ือหาสาเหตุของปัญหา สําหรับนํามากําหนดแนวทาง/กิจกรรมในการแก้ไข  
จึงทําให้จัดทําแผนการดําเนินการล่าช้า 

2. ข้อคําถามไม่ชัดเจน ทําให้ตีความไม่ตรงกัน และผลของการตอบคําถามคลาดเคลื่อน 
3. กําหนดกิจกรรมในการดําเนินการมากเกินไป ไม่มีผู้รับผิดชอบหลัก และบางกิจกรรม 

ยังไม่สะท้อนถึงผลสัมฤทธิ์ท่ีต้องการอย่างแท้จริง 
4. บุคลากรท่ีมาร่วมจัดทําแผนพัฒนาปรับปรุงวัฒนธรรมองค์การยังขาดความรู้ ความเข้าใจ 

ในการพัฒนาปรับปรุงวัฒนธรรมองค์การ 
5. โครงการ/กิจกรรมท่ีกําหนดในแผนฯ มีมากเกินไปและอาจไม่ส่งผลต่อการปรับปรุงวัฒนธรรม 

องค์กรอย่างแท้จริง 
6. สํานัก/หน่วยงานไม่ให้ความสําคัญกับการดําเนินโครงการ/กิจกรรมตามแผนการพัฒนา

ปรับปรุงวัฒนธรรมองค์การและเห็นว่าเป็นการเพ่ิมภาระจากเดิมท่ีมีงานประจํามากอยู่แล้ว 
7. บุคลากรส่วนใหญ่ในสํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการไม่ทราบผลการดําเนินงานพัฒนา

ปรับปรุงวัฒนธรรมองค์การ 

ข้อเสนอแนะสําหรับการดําเนินงาน : 
1. ควรจัดให้มีเวทีชี้แจงผลการดําเนินงานให้บุคลากรส่วนใหญ่ใน สป. ทราบหลังจากท่ีทุกสํานัก 

ได้จัดกิจกรรมพัฒนาปรับปรุงบรรยากาศการทํางานภายในองค์การของตนเองแล้ว เพ่ือสร้างความเข้าใจก่อนท่ี
จะมีการประเมินผลในช่วงเดือนพฤศจิกายน 2555  เพ่ือช่วยลดส่วนต่างระหว่างความเห็นและความสําคัญ 
ต่อความพึงพอใจของบุคลากรในสังกัดเก่ียวกับบรรยากาศภายในองค์การให้น้อยลง  

2. ควรกําหนดกิจกรรมในภาพรวมท่ีส่งเสริมให้บุคลากรจากทุกหน่วยงานในสังกัดได้มีส่วนร่วม
อย่างท่ัวถึงและเท่าเทียมกัน เช่น โครงการพัฒนาองค์การ (OD) ของ สป. เนื่องจากกิจกรรมท่ีกําหนดใน 
แผนการพัฒนาปรับปรุงวัฒนธรรมองค์การมีความหลากหลายและมากเกินไป  

3. ผู้บริหารทุกระดับควรให้ความสําคัญและมีส่วนร่วมในกิจกรรมทุกกิจกรรมท่ีกําหนด  
มีการควบคุม กํากับ ดูแลและติดตามการดําเนินงานอย่างใกล้ชิด พร้อมท้ัง เสริมสร้างแรงจูงใจในการมีส่วนร่วม
ของสมาชิกท้ังหมดและให้ขวัญกําลังใจแก่ผู้ปฏิบัติทุกระดับอย่างเท่าเทียมและท่ัวถึง  
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4. ควรมีการจัดกิจกรรมให้บุคลากรได้มีส่วนร่วมและทํางานเป็นทีม สร้างความรัก ความสามัคคี 
และการยอมรับซ่ึงกันและกัน การให้อภัย การไม่โกรธ และลดทิฐิของตน ก็จะสามารถสร้างบรรยากาศและ
การทํางานท่ีดีในองค์การได้  

5. ควรสนับสนุนให้มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมให้กับบุคลากรทุกระดับ 
และอย่างต่อเนื่อง เพ่ือให้เกิดความตระหนักในเรื่องคุณธรรม จริยธรรม มากข้ึน   
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ไม่สามารถแสดงรูปได ้ คอมพวิเตอรข์องคณุอาจมหีน่วยความจําไมเ่พยีงพอที!จะเปิดรปูน ี# หรอืรูปอาจเสียหาย เร ิ!มการทํางานของคอมพวิเตอรข์ องคุณใหม่ จากนั #นใหเ้ปิดแฟ้มอกีคร ั#ง ถา้เครื!องหมาย x สแีดงยังคงปรากฏอยู่ คุณอาจตอ้งลบรูปนี# แลว้จึงแทรกใหม่อีกครั #ง
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รายงานผล/รูปเล่ม : 
 

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร สป. 
ช้ัน 3 อาคารเสมารักษ์ สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 
ถนนราชดําเนินนอก เขตดุสิต 
กรุเทพมหานคร  10300 
โทรศัพท์ 0 2628 6408 - 9 โทรสาร 0 2628 6409 
http://www.psdg.moe.go.th/ 
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 บริหารงานบนหลักธรรมาภิบาล 

 เพื�อประโยชน์สุขของประชาชน 

 

 

 

 

 


