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บทสรุปย่อ
ตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ ของสํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ประจําปีงบประมาณ
พ.ศ. 2555 มิติภายใน ด้านการพัฒนาองค์การ ตัวชี้วัดที่ 15 ระดับความสําเร็จของการพัฒนาปรับปรุง
วัฒนธรรมองค์การ ได้กําหนดให้ประเมินความสําเร็จของการดําเนินการพัฒนาปรับปรุงวัฒนธรรมองค์การ
โดยวัดจากผลการสํารวจเกี่ยวกับบรรยากาศการทํางานของส่วนราชการในด้านต่างๆ ได้แก่ ผู้นํา (Leadership)
วัฒนธรรม (Culture) การทํางานเป็นทีม (Teamwork) การอุทิศตนและความมุ่งมั่นในการทํางาน (Personal
Contribution) การจัดการความรู้ (Knowledge Management) รวมถึงพฤติกรรมเชิงลบที่สะท้อนถึง
ความสําเร็จในการทํางาน 2 เรื่อง คือ การล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศ (Sexual Harassment) และ
ความโปร่งใส โดยให้ส่วนราชการประเมินตนเองด้วยการให้ข้าราชการเข้าไปตอบแบบสํารวจการพัฒนา
องค์การ (Pre-test) ผ่านระบบออนไลน์ (Survey Online) เมื่อวันที่ 1 – 15 ธันวาคม 2555 แล้วนําผลการ
สํารวจมาหาส่วนต่างระหว่างความเห็นและความสําคัญต่อความพึงพอใจของบุคลากรภายในองค์กร (GAP)
แล้วนําผลมาจัดทําแผนพัฒนาปรับปรุงวัฒนธรรมองค์การเพื่อพัฒนาบุคลากรในรอบปี และเมื่อสิ้นปี ให้มี
การสํารวจฯ อีกครั้ง (Post-test)
ผลจากการสํารวจสํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ มีส่วนต่างระหว่างความเห็นและ
ความสําคัญต่อความพึงพอใจของบุคลากรภายในองค์กร (GAP) เฉลี่ยรวมเท่ากับ 0.3 จากนั้นส่วนราชการ
ต้องดําเนินการพัฒนาองค์การเพื่อลดส่วนต่างระหว่างความเห็นและความสําคัญต่อความพึงพอใจของบุคลากร
ภายในองค์ กร (GAP) แล้ ว ให้ ส่ วนราชการประเมิ น ตนเองอี กครั้ งหนึ่ง (Post-test) ในวั น ที่ 15 – 30
พฤศจิกายน 2555 และนําผลการสํารวจครั้งที่ 2 มาเปรียบเทียบกับครั้งที่ 1 ผลที่ได้จะเป็นคะแนนที่ส่วน
ราชการได้รับซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ ที่สํานักงาน ก.พ.ร. กําหนด หากผลการสํารวจครั้งที่ 2 มีส่วนต่างระหว่าง
ความเห็นและความสําคัญต่อความพึงพอใจของบุคลากรภายในองค์กร (GAP) เฉลี่ยรวมน้อยกว่าหรือเท่ากับ 0.3
จะได้คะแนนเท่ากับ 5 แต่ถ้ามีส่วนต่าง (GAP) เฉลี่ยรวมมากกว่า 0.3 จะได้คะแนนตามเกณฑ์ที่ สํานักงาน
ก.พ.ร. กําหนด
สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ได้จัดประชุมปฏิบัติการจัดทําแผนการพัฒนาปรับปรุง
วัฒนธรรมองค์การ ของสํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 เมื่อวันที่ 1 – 2
พฤษภาคม 2555 เพื่อระดมความคิดเห็นจากผู้แทนของทุกสํานัก/หน่วยงานในการวิเคราะห์หาสาเหตุที่
ทําให้บุคลากรในสังกัดไม่พึงพอใจต่อบรรยากาศภายในองค์การเป็นรายประเด็นคําถาม และร่วมกันกําหนด
โครงการ/กิจกรรมในการพัฒนาปรับปรุงบรรยากาศภายในองค์การ เพื่อสร้างให้เกิดบรรยากาศแห่งการ
ทํางานที่ดี โดยเน้นกิจกรรมที่ทุกสํานัก/หน่วยงานสามารถนําไปปฏิบัติได้ ซึ่งคาดว่าผลจากการดําเนินการ
ดังกล่าวจะทําให้บุคลากรทั้งหมดภายในสํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการเกิดความพึงพอใจต่อบรรยากาศ
ภายในองค์การ และจะส่งผลต่อการสํารวจการพัฒนาองค์การ (Organization Development Survey)
เกี่ยวกับสถานะบรรยากาศภายในองค์การ ผ่านระบบออนไลน์ (Survey Online) ครั้งที่ 2 (Post test)
ไปในทางที่ดีขึ้นและปลัดกระทรวงศึกษาธิการได้อนุมัติแผนการพัฒนาปรับปรุ งวัฒนธรรมองค์การ ของ
สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2555 และส่ง
แผนดังกล่าวไปยังทุกสํานัก/หน่วยงานในสังกัดเพื่อขอความร่วมมือนําแนวทางการดําเนินงานตามโครงการ/
กิจกรรมใน 26 โครงการ/กิจกรรมไปร่วมกันปฏิบัติ
ข

ค

ค

ทุ ก สํ า นั กได้ ให้ ค วามร่ ว มมื อ ในการดํ า เนิ น งานโครงการ/กิ จ กรรมตามแผนการพั ฒ นา
ปรับปรุงวัฒนธรรมองค์การ ของสํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 แล้ว
และรายงานผลการดําเนินงานให้สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการทราบ โดยสํานัก/หน่วยงานในสังกัด
ส่วนมากได้ดําเนินโครงการ/กิจกรรมตามแนวทางที่กําหนดไว้ในแผนฯ สําหรับผลการดําเนินงานในภาพรวม
มีผลการดําเนินงานเป็นไปตามเป้าหมาย จํานวน 4 โครงการ/กิจกรรม สูงกว่าเป้าหมาย จํานวน 17 โครงการ/
กิจกรรม และต่ํากว่าเป้าหมาย 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
การสอดแทรกความรู้เกี่ยวกับทิศทางขององค์กร กลยุทธ์ บทบาทภารกิจ โครงสร้างและระบบงานของ สป.
ในหลักสูตรการพัฒนาข้าราชการ
- ผลการดําเนินงานสูงกว่าเป้าหมาย จํานวน 4 โครงการ/กิจกรรม ได้แก่ โครงการ
สื่อสารทิศทางและกลยุทธ์ของ สป. โครงการสื่อสารภาพลักษณ์องค์กร โครงการส่งเสริมวัฒนธรรมการ
ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน และโครงการส่งเสริมสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ในการปฏิบัติงาน
- ผลการดําเนินงานต่ํากว่าเป้าหมาย จํานวน 1 โครงการ/กิจกรรม ได้แก่ โครงการยก
ย่องบุคคลากรที่ปฏิบัติงานสําเร็จตรงตามเป้าหมายตัวชี้วัดตามคํารับรองการปฏิบัติราชการระดับบุคคล
2. ด้านผู้นํา (Leadership) ประกอบด้วยปัจจัยการสํารวจจํานวน 4 ปัจจัย 8 ประเด็น
คําถาม กําหนดดําเนินโครงการ/กิจกรรม จํานวน 9 โครงการ/กิจกรรม ผลการดําเนินงานสรุปได้ ดังนี้
- ผลการดําเนินงานเป็นไปตามเป้าหมาย จํานวน 2 โครงการ/กิจกรรม ได้แก่ กิจกรรม
การเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการละเมิดหรือคุกคามทางเพศ และกิจกรรมการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการ
บริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล
- ผลการดําเนินงานสูงกว่าเป้าหมาย จํานวน 6 โครงการ/กิ จกรรม ได้ แก่ โครงการ
ปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์ของหน่วยงานเพื่อสร้างบรรยากาศการทํางาน การสอดแทรกความรู้เกี่ยวกับการ
ละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการเสริมสร้างพัฒนาวินัยข้าราชการ สป. กิจกรรมผู้บังคับบัญชารับฟังความ
คิดเห็นจากผู้ใต้บังคับบัญชา กิจกรรมการถ่ายทอดตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายของหน่วยงานลงสู่ระดับกลุ่มงาน
และระดับบุคคล โครงการประกวดหน่วยงานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาข้าราชการ สป. ดีเด่น
และการจั ด ทํา แผนปฏิบั ติ การป้องกัน และปราบปรามการทุ จริ ตในภาครัฐ ของสํ านั กงานปลั ด กระทรวง
ศึกษาธิการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555
- ผลการดําเนินงานต่ํากว่าเป้าหมาย จํานวน 1 โครงการ/กิจกรรม ได้แก่ กิจกรรมสาน
เสวนา/สภากาแฟภายในหน่วยงาน
3. ด้ า นการอุ ทิ ศ ตนและความมุ่ ง มั่ น ในการทํ า งาน (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 โครงการอบรมส่งเสริมคุณภาพชีวิตเพื่อสร้างความสุข
ในการทํางาน โครงการพัฒนาองค์การ (OD) โครงการจัดทํารายงานผลการดําเนินงานประจําปีของสํานัก
และกิจกรรมส่งเสริมการวางแผนการทํางานอย่างมีความสุข
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- ผลการดําเนินงานต่ํากว่าเป้าหมาย 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
- ผลการดําเนินการต่ํากว่าเป้าหมาย 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.
- ผลการดําเนินการต่ํากว่าเป้าหมาย จํานวน 1 โครงการ/กิจกรรม ได้แก่ การสับเปลี่ยน
หมุนเวียนการทํางานภายในหน่วยงาน (Job Rotation)
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ทั้งนี้ สํานัก/หน่วยงานในสังกัดได้ให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ในการดําเนินการเพื่อให้
เกิดการพัฒนาปรับปรุงบรรยากาศการทํางานภายในองค์การของสํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ และ
ลดส่วนต่างระหว่างความเห็นและความสําคัญต่อความพึงพอใจของบุคลากรในสังกัดเกี่ยวกับบรรยากาศ
ภายในองค์การ ดังนี้
1. ควรจัดให้มีเวทีชี้แจงผลการดําเนินงานให้บุคลากรส่วนใหญ่ใน สป. ทราบหลังจากที่
ทุกสํานักได้จัดกิจกรรมพัฒนาปรับปรุงบรรยากาศการทํางานภายในองค์การของตนเองแล้ว เพื่อสร้างความ
เข้าใจก่อนที่จะมีการประเมินผลในช่วงเดือนพฤศจิกายน 2555 เพื่อช่วยลดส่วนต่างระหว่างความเห็นและ
ความสําคัญต่อความพึงพอใจของบุคลากรในสังกัดเกี่ยวกับบรรยากาศภายในองค์การให้น้อยลง
2. ควรกําหนดกิจกรรมในภาพรวมที่ส่งเสริมให้บุคลากรจากทุกหน่วยงานในสังกัดได้มี
ส่วนร่วมอย่างทั่วถึงและเท่าเทียมกัน เช่น โครงการพัฒนาองค์การ (OD) ของ สป. เนื่องจากกิจกรรมที่
กําหนดในแผนการพัฒนาปรับปรุงวัฒนธรรมองค์การมีความหลากหลายและมากเกินไป
3. ผู้บริหารทุกระดับควรให้ความสําคัญและมีส่วนร่วมในกิจกรรมทุกกิจกรรมที่กําหนด
มีการควบคุม กํากับ ดูแลและติดตามการดําเนินงานอย่างใกล้ชิด พร้อมทั้ง เสริมสร้างแรงจูงใจในการมีส่วนร่วม
ของสมาชิกทั้งหมดและให้ขวัญกําลังใจแก่ผู้ปฏิบัติทุกระดับอย่างเท่าเทียมและทั่วถึง
4. ควรมีการจัดกิ จกรรมให้บุคลากรได้มีส่วนร่ วมและทํางานเป็นทีม สร้างความรัก ความ
สามั คคี และการยอมรั บ ซึ่ ง กั น และกั น การให้ อ ภั ย การไม่ โ กรธ และลดทิ ฐิ ของตน ก็ จ ะสามารถสร้ า ง
บรรยากาศและการทํางานที่ดีในองค์การได้
5. ควรสนับสนุนให้มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมให้กับบุคลากรทุกระดับ
และอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เกิดความตระหนักในเรื่องคุณธรรม จริยธรรม มากขึ้น
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บทที่ 1
ความเป็นมาและความสําคัญ
พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
มาตรา 9 (3) กําหนดว่า ส่วนราชการต้องจัดให้มีการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติราชการ
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ส่วนราชการกําหนดขึ้น ซึ่งต้องสอดคล้องกับมาตรฐานที่ ก.พ.ร. กําหนด และ
มาตรา 12 กําหนดว่า เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติราชการให้เกิดผลสัมฤทธิ์ ก.พ.ร. อาจเสนอต่อคณะรัฐมนตรี
เพื่อกําหนดมาตรการกํากั บการปฏิ บัติร าชการ โดยวิธี การจัดทํ าความตกลงเป็น ลายลักษณ์อักษร หรื อ
โดยวิธี การอื่ นใด เพื่ อแสดงความรั บผิ ดชอบในการปฏิบั ติร าชการ และสํ านั กงาน ก.พ.ร. ได้ กํา หนดให้
ทุกส่วนราชการจัดทําคํารับรองการปฏิบัติราชการ โดยกําหนดกรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการขึ้น
ตามหลักการบริหารแบบสมดุลย์ (Balanced Scorecard) ซึ่งมี 4 มิติ มาตั้งแต่ปี 2547 โดยในมิติที่ 4
การพั ฒ นาองค์ การ ได้ นํ า เกณฑ์ ก ารพั ฒ นาคุ ณ ภาพการบริ ห ารจั ด การภาครั ฐ (PMQA) มาใช้ และใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 ได้นําระบบการประเมินผลภาคราชการแบบบูรณาการ (Government Evaluation
System หรือ GES) มาใช้ประเมินผลการปฏิบัติราชการของส่วนราชการโดยปรับปรุงระบบตัวชี้วัดตาม
คํารับรองการปฏิบัติราชการ เพื่อลดความซ้ําซ้อนและภาระงานเอกสารให้กับส่วนราชการ ประกอบกับ
เพื่อให้ระบบ GES สะท้อนผลสัมฤทธิ์ของการดําเนินการของหน่วยงานราชการอย่างแท้จริง
จากการดําเนินการตามระบบดังกล่า ว ในการจั ดทํา คํา รับรองการปฏิบัติ ราชการของ
ส่ ว นราชการ ประจํ าปี งบประมาณ พ.ศ. 2555 มิ ติ ด้ า นการพั ฒ นาองค์ การ ได้ กํา หนดตั วชี้ วั ดเกี่ ยวกั บ
การเสริมสร้างและพัฒนาสมรรถนะการบริหารจัดการขององค์การไว้ 3 ตัวชี้วัด คือ ระดับความสําเร็จของ
การพัฒนาสมรรถนะของบุคลากร ระดับความสําเร็จของการพัฒนาปรับปรุงสารสนเทศ และระดับความสําเร็จ
ของการพัฒนาปรับปรุงวัฒนธรรมองค์การ ซึ่งจะวัดจากผลการสํารวจเกี่ยวกับบรรยากาศการทํางานของ
ส่วนราชการในด้านต่าง ๆ ได้แก่ ผู้นํา (Leadership) วัฒนธรรม (Culture) การทํางานเป็นทีม (Teamwork)
การอุทิศตนและความมุ่งมั่นในการทํางาน (Personal Contribution) การจัดการความรู้ (Knowledge
Management) นอกจากนี้ ยังได้เพิ่มประเด็นคําถามเกี่ยวกับการประเมินพฤติกรรมเชิงลบที่สะท้อนถึง
ความสําเร็จในการทํางาน 2 เรื่อง คือ การล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศ (Sexual Harassment) และ
ความโปร่งใส โดยใช้แบบสํารวจการพัฒนาองค์การ (Organization Development Survey) ผ่านระบบ
ออนไลน์เพื่อสอบถามความคิดเห็นของข้าราชการของส่วนราชการต่าง ๆ ในประเด็นการพัฒนาปรับปรุง
สารสนเทศ และการพัฒนาปรับปรุงวัฒนธรรมองค์การ จํานวน 2 ครั้ง ระหว่างวันที่ 1 – 15 ธันวาคม 2554
และ 15 – 30 พฤศจิกายน 2555 ทั้งนี้ ในแบบสํารวจการพัฒนาองค์การ ประกอบด้วยประเด็นคําถามด้าน
การพัฒนาปรับปรุงสารสนเทศ จํานวน 6 ข้อ และการพัฒนาปรับปรุงวัฒนธรรมองค์การ จํานวน 24 ข้อ
รวมจํานวน 30 ข้อ และให้ส่วนราชการประเมินตนเองโดยให้ข้าราชการเข้าไปตอบแบบสํารวจ เพื่อหา
ส่ ว นต่ า งระหว่ า งความเห็ น และความสํ า คั ญ ต่ อ ความพึ ง พอใจของบุ ค ลากรภายในองค์ ก ร (GAP) แล้ ว
ดําเนินการพัฒนาปรับปรุงวัฒนธรรมองค์การ เพื่อลดส่วนต่างระหว่างความเห็นและความสําคัญต่อความ
พึงพอใจของบุคลากรภายในองค์การ
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สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ได้อนุมัติแผนการพัฒนาปรับปรุงวัฒนธรรมองค์การ
ของสํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2555
ประกอบด้วยโครงการ/กิจกรรมต่าง ๆ รวม 26 โครงการ/กิจกรรม 27 ตัวชี้วัด และได้ส่งแผนดังกล่าวไปยัง
ทุ ก สํ า นั ก /หน่ ว ยงานในสั ง กั ด เพื่ อ ขอความร่ ว มมื อนํ า แนวทางการดํ า เนิ น งานตามโครงการ/กิ จ กรรม
ไปร่ วมกัน ปฏิ บัติ โดยหวั งว่า ผลจากการดํา เนิ นการดั งกล่า วจะทํ าให้บุ คลากรทั้งหมดภายในสํา นักงาน
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการเกิดความพึงพอใจต่อบรรยากาศภายในองค์การ และปฏิบัติงานอย่างเต็มกําลัง
ความสามารถ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และส่งมอบบริการที่มีคุณค่าต่อประชาชนผู้รับบริการ รวมทั้งจะ
ส่งผลต่อการสํารวจการพั ฒนาองค์การ (Organization Development Survey) เกี่ ยวกั บสถานะ
บรรยากาศภายในองค์การ ผ่านระบบออนไลน์ (Survey Online) ครั้งที่ 2 (Post test) ด้วย

2

3

บทที่ 2
วิธีดําเนินการ
การดําเนินการพัฒนาปรับปรุงวัฒนธรรมองค์การ ของสํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างบรรยากาศการทํางานที่ดีภายในองค์การ ซึ่งหาก
บุคลากรทั้งหมดภายในสํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ มีความพึงพอใจต่อบรรยากาศภายในองค์การ
และจะส่งผลให้การดําเนินงานตามภารกิจของสํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการประสบผลสําเร็จอย่างดี
ดังนั้น จึงได้ดําเนินการตามขั้นตอน ดังนี้
1. ศึ ก ษาแนวทางการประเมิ น ตั ว ชี้ วั ด มิ ติ ภ ายในด้ า นการพั ฒ นาองค์ ก าร ประจํ า ปี
งบประมาณ พ.ศ. 2555 และผลการสํ า รวจบรรยากาศภายในองค์ ก าร จากการตอบแบบสํ า รวจ
การพัฒนาองค์การ (Organization Development Survey)
1.1 แนวทางการการประเมินตัวชี้วัดมิติภายในด้านการพัฒนาองค์การ ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2555
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 สํานักงาน ก.พ.ร. ได้กําหนดกําหนดให้ส่วนราชการจัดทํา
คํารับรองการปฏิบัติราชการระดับกรม มิติภายในด้านการพัฒนาองค์การ ตัวชี้วัดที่ 15 ระดับความสําเร็จ
ของการพัฒนาปรับปรุงวัฒนธรรมองค์การ ซึ่งเป็นการประเมินโดยใช้แบบสํารวจบรรยากาศภายในองค์การ
(Organization Climate Survey) ผ่านระบบออนไลน์ ซึ่งจะรวมอยู่ในแบบสํารวจการพัฒนาองค์การ
(Organization Development Survey) โดยเน้นที่ทุนองค์การ (Organization Capital) ซึ่งเป็นความสามารถ
ขององค์การที่สามารถใช้ประโยชน์และช่วยในด้านการจัดการกระบวนการของการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น
ในการปฏิบัติตามยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ขององค์การ ทุนองค์การ ได้แก่ ปัจจัยต่างๆ ภายในองค์การที่
เกี่ยวข้องกับการดําเนินงาน การเพิ่มประสิทธิภาพการดําเนินงานภายในองค์การ เช่น วัฒนธรรม ผู้นํา
การอุทิศตนและความมุ่งมั่นในการทํางาน การทํางานเป็นทีมและการจัดการความรู้ ซึ่งมีความสําคัญอย่างยิ่ง
ต่อการช่วยให้องค์การสามารถดําเนินงานได้ตามกลยุทธ์ที่กําหนดไว้ การพัฒนาปรับปรุงวัฒนธรรมองค์การ
จึงสามารถช่วยให้การขับเคลื่อนประสิทธิภาพขององค์การทั้งด้านกระบวนการทํางานภายในให้สูงขึ้น และ
ทําให้เกิดคุณค่ากับลูกค้าและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
การประเมินความสําเร็จของการพัฒนาปรับปรุงวัฒนธรรมองค์การ เป็นการวัดที่
มุ่งเน้นในเรื่อง ผู้นํา (Leadership) วัฒนธรรม (Culture) การทํางานเป็นทีม (Teamwork) การอุทิศตนและ
ความมุ่งมั่นในการทํางาน (Personal Contribution) การจัดการความรู้ (Knowledge Management)
นอกจากนี้ ยังได้เพิ่มประเด็นคําถามเกี่ยวกับการประเมินพฤติกรรมเชิงลบที่สะท้อนถึงความสําเร็จในการ
ทํางาน 2 เรื่อง คือ การล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศ (Sexual Harassment) และความโปร่งใส
แนวทางการดําเนินการตามตัวชี้วัดที่ 15 ระดับความสําเร็จของการพัฒนาปรับปรุง
วัฒนธรรมองค์การ จะเป็นการสํารวจความพึงพอใจ โดยสํานักงาน ก.พ.ร. จะใช้การสํารวจผ่านระบบ
ออนไลน์ (Survey Online) และเป็นการสํารวจความคิดเห็นบุคลากรของส่วนราชการ โดยกําหนดระยะเวลา
ในการสํารวจและมีจํานวนผู้ตอบแบบสํารวจเป็นไปตามหลักสถิติ ซึ่งการประเมินผลการดําเนินการตาม
ตัวชี้วัดจะใช้ แบบสํารวจการพัฒนาองค์การ (Organization Development Survey) โดยให้ส่วนราชการ
ประเมินตนเองเพื่อหาส่วนต่างระหว่างความเห็นและความสําคัญ ซึ่งมีแนวทางการดําเนินการ ดังนี้
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1) ส่วนราชการประเมินตนเองในแบบสํารวจการพัฒนาองค์การ (Pre - test)
2) สํานักงาน ก.พ.ร. ประมวลและแจ้งผลสํารวจฯ ไปยังส่วนราชการ
3) ส่วนราชการนําผลสํารวจฯ มาจัดทําแผนพัฒนาองค์การ เพื่อลดส่วนต่างระหว่าง
ความเห็นและความสําคัญของบุคลากรภายในองค์การ ตามที่ส่วนราชการได้ประเมินตนเอง
4) ส่วนราชการประเมินตนเองในแบบสํารวจการพัฒนาองค์การ หลังจากที่ได้มีการ
ปรับปรุงองค์การ (Post - test)
5) สํานักงาน ก.พ.ร. ประมวลผลและแจ้งผลสํารวจฯ ไปยังส่วนราชการ เพื่อใช้เป็น
แนวทางในการจัดทําแผนพัฒนาองค์การและปรับปรุงในปีงบประมาณต่อไป
ซึ่งแนวทางการดําเนินการทั้ง 5 ขั้นตอนนี้ เป็นไปดังแผนภาพที่ 1

แผนภาพที่ 1 แนวทางการดําเนินการตามตัวชี้วัดระดับความสําเร็จของการพัฒนาปรับปรุงวัฒนธรรมองค์การ
สําหรับประเด็นคําถามในแบบสํารวจบรรยากาศภายในองค์การ (Organization Climate
Survey) ประกอบด้วยข้อคําถาม จํานวน 24 ข้อ ดังนี้
1. ข้าพเจ้าเข้าใจทิศทางและกลยุทธ์ของส่วนราชการ
2. ข้าพเจ้ามีความภูมิใจที่ได้ปฏิบัติงานในส่วนราชการนี้
3. ข้าพเจ้าสามารถขอคําปรึกษาจากผู้บังคับบัญชาได้ตลอดเวลา รวมทั้งได้รับการ
สนับสนุนเพื่อให้การทํางานประสบความสําเร็จ
4. ข้าพเจ้ามีอุปกรณ์และวัสดุที่จําเป็นเพียงพอต่อการทํางานให้สําเร็จ
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5. ข้าพเจ้ามีความภูมิใจ และมีความสุขที่สามารถทํางานให้สําเร็จตรงตามเป้าหมาย
6. ผู้บังคับบัญชาหรือเพื่อนร่วมงานเห็นว่างานที่ข้าพเจ้าทํามีประโยชน์และมีคุณค่า
7. สภาพแวดล้อมการทํางานในปัจจุบันทําให้ข้าพเจ้าทํางานอย่างมีความสุข
8. ข้าพเจ้ามั่นใจว่าหน่วยงานของข้าพเจ้าไม่มีการละเมิด หรือคุกคามทางเพศ
9. ข้าพเจ้ามีโอกาสแสดงความคิดเห็นในงานที่มีความสําคัญเสมอ
10. ผู้บริหารและผู้บังคับบัญชาให้ความสนใจกับความคิดเห็นของข้าพเจ้าเสมอ
11. ข้าพเจ้าทราบบทบาทหน้าที่ของตนเองอย่างชัดเจน ว่าจะต้องปฏิบัติอะไรบ้าง จึงจะ
ทําให้งานประสบความสําเร็จ
12. ข้าพเจ้าปฏิบัติงานโดยคํานึงถึงผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายของส่วนราชการ
13. ข้าพเจ้าเชื่อมั่นว่าผู้บริหารมีความยุติธรรมและมีจริยธรรม
14. ข้าพเจ้าเชื่อมั่นว่าส่วนราชการของข้าพเจ้ามีการทํางานอย่างโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้
15. ข้าพเจ้ายินดีที่จะปรับเปลี่ยนวิธีการทํางาน เพื่อให้งานสําเร็จตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
16. ข้าพเจ้ามีความสุขกับการทํางานที่รับผิดชอบอยู่ในปัจจุบัน
17. ข้าพเจ้าเชื่อมั่นว่าส่วนราชการจะประสบความสําเร็จ
18. ข้าพเจ้าสามารถกําหนดเวลาในการทํางานได_อย่างความเหมาะสม
19. การทํางานของข้าพเจ้าไม่ก่อให้เกิดปัญหากับชีวิตส่วนตัว
20. เพื่อนร่วมงานของข้าพเจ้าต่างพยายามทํางานให้ออกมามีคุณภาพดีที่สุด
21. ข้าพเจ้าเชื่อว่าผู้รับบริการได้รับบริการที่ดีที่สุด
22. ข้าพเจ้าได้มีโอกาสในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และพัฒนาตนเอง
23. ส่วนราชการที่เกิดจากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ได้ถูกนํามาพัฒนาส่วนราชการให้ดีขึ้น
24. ข้าพเจ้ามีความรู้สึกว่างานของข้าพเจ้ามีความท้าทาย และช่วยให้ตัวข้าพเจ้าได้
เรียนรู้และมีประสบการณ์มากขึ้น
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1.2 ผลการสํารวจบรรยากาศภายในองค์การ จากการตอบแบบสํารวจการพัฒนาองค์การ
(Organization Development Survey)
สํ า นั กงานปลั ด กระทรวงศึ กษาธิ ก าร ได้ มีห นั งสื อ ด่ ว นที่ สุ ด ที่ ศธ 0212/11769
ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2554 แจ้งให้ทุกสํานักแจ้งให้ข้าราชการพลเรือนทุกคนในสังกัดทราบ และกรอกแบบ
สํารวจการพัฒนาองค์การ (Organization Development Survey) ครั้งที่ 1 (Pre – test) ผ่านระบบ
ออนไลน์ (Survey Online) ที่หน้าเว็บไซต์ของสํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (http://www.ops.moe.go.th)
หรือเว็บไซต์ของสํานักงาน ก.พ.ร. (http://www.opdc.go.th/ges) ระหว่างวันที่ 1 – 15 ธันวาคม
2555
สํานักงาน ก.พ.ร. ได้ประมวลผลและส่งผลสํารวจการพัฒนาองค์การ (Organization
Development Survey) เพื่อให้ส่วนราชการนําไปใช้เป็นข้อมูลในการจัดทําแนวทางการพัฒนาองค์การ
มีผู้เข้าไปกรอกแบบสํารวจ จํานวน 564 คน ผลจากการสํารวจสํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ มีส่วนต่าง
ระหว่างความเห็นและความสําคัญต่อความพึงพอใจของบุคลากรภายในองค์กร (GAP) เฉลี่ยรวมเท่ากับ 0.3
ผลการสํารวจสถานะบรรยากาศภายในองค์การ ครั้งที่ 1 ปรากฏตามตารางที่ 1 และ 2 โดยเมื่อนําไป
จัดทําเป็นกราฟแสดงผลการสํารวจเพื่อดูส่วนต่าง (GAP) เป็นรายข้อและรายปัจจัย แล้วจะเป็นไปตาม
แผนภาพที่ 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. สอบทานความเห็นของข้าราชการในสังกัดเกี่ยวกับบรรยากาศการทํางานภายใน
องค์การพร้อมทั้งหาสาเหตุของปัญหาและข้อเสนอแนะแนวทางในการแก้ไข
เนื่องจากการสํารวจการพัฒนาองค์การ (Organization Development Survey)
ผ่านระบบออนไลน์ เมื่อวันที่ 1 - 15 ธันวาคม 2555 ไม่สามารถระบุตัวผู้ตอบแบบสํารวจได้ ดังนั้น เพื่อให้
มีข้อมูลเกี่ยวกับสาเหตุของปัญหา และข้อเสนอแนะแนวทางในการแก้ไข สําหรับประกอบการวิเคราะห์และ
ใช้เป็นแนวทางในการกําหนดโครงการ/กิจกรรมในการจัดทําแผนการพัฒนาปรับปรุงวัฒนธรรมองค์การ
ของสํ านั กงานปลั ดกระทรวงศึกษาธิการ ประจํา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 สํา นักงานปลัด กระทรวง
ศึกษาธิการ โดยกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร สป. จึงได้ดําเนินการสํารวจความเห็นของข้าราชการในสังกัด
เกี่ยวกับบรรยากาศการทํางานภายในองค์การอีกครั้งหนึ่ง โดยใช้แบบสํารวจบรรยากาศการทํางานภายใน
องค์การ (Organization Climate Survey) ส่งไปยังทุกสํานักเพื่อให้ข้าราชการในสังกัดตอบแบบสํารวจ
มีผู้ตอบแบบสํารวจ จํานวน 364 คน ผลจากการสอบทานในครั้งนี้ สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
มีส่วนต่างระหว่างความเห็นและความสําคัญต่อความพึงพอใจของบุคลากรภายในองค์กร (GAP) เฉลี่ยรวม
เท่ากับ 0.4 ผลการสอบทานความเห็นของข้าราชการในสังกัดเกี่ยวกับบรรยากาศภายในองค์การ ปรากฏ
ตามตารางที่ 3
เมื่อเปรียบเทียบระหว่างผลการสํารวจสถานะบรรยากาศภายในองค์การ ครั้งที่ 1
เมื่ อ วั น ที่ 1 – 15 ธั น วาคม 2554 กั บ ผลการสอบทานความเห็ น ของข้ า ราชการให้ สั ง กั ด เกี่ ย วกั บ
บรรยากาศภายในองค์การ (ครั้งที่ 2) เมื่อวันที่ 20 – 26 มีนาคม 2555 ปรากฏว่า ส่วนต่าง (Gap) ระหว่าง
ความเห็นและความสําคัญต่อความพึงพอใจด้านบรรยากาศภายในองค์การ ในภาพรวมเพิ่มขึ้น จากเดิม 0.3
เป็น 0.4 และเมื่อพิจารณาตามปัจจัยการสํารวจรายด้าน พบว่า เพิ่มขึ้นจากเดิม 3 ด้าน ได้แก่ วัฒนธรรม
จากเดิม 0.3 เป็น 0.4 การอุทิศตนและความมุ่งมั่นในการทํางาน จากเดิม 0.3 เป็น 0.4 การทํางานเป็นทีม
จากเดิม 0.3 เป็น 0.5 ส่วนปัจจัยผู้นําและการจัดการความรู้ มีค่าคะแนนเท่าเดิมคือ 0.4 แต่ยังคงมากกว่า
0.3 ซึ่งเป็นค่าเฉลี่ยกลาง รายละเอียดปรากฏตามแผนภาพที่ 3
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ตารางที่ 3 ผลการสอบทานความเห็นของข้าราชการในสังกัดเกี่ยวกับบรรยากาศภายในองค์การ

ปัจจัยการสํารวจ
Culture
1. ความรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของ
ส่วนราชการ
(A sense of belonging and
meaning)
2. การได้รับการสนับสนุนทั้งจาก
ผู้บังคับบัญชาและเพื่อนร่วมงาน
(Social and Supervisory
support)
3. สมดุลระหว่างความพยายามและ
ผลลัพธ์ที่ได้รับ
(Balance between effort /
reward)

คําถาม
Gap
ความเห็นด้วย
1. ข้าพเจ้าเข้าใจทิศทางและกลยุทธ์ของ
ความสําคัญ
ส่วนราชการ
Gap
ความเห็
นด้วย
2. ข้าพเจ้ามีความภูมิใจที่ได้ปฏิบัติงานใน
ความสําคัญ
ส่วนราชการนี้
Gap
3. ข้าพเจ้าสามารถขอคําปรึกษาจากผูบ้ ังคับบัญชา ความเห็นด้วย
ได้ตลอดเวลา รวมทั้งได้รับการสนับสนุนเพื่อให้ ความสําคัญ
Gap
การทํางานประสบความสําเร็จ
ความเห็
นด้วย
4. ข้าพเจ้ามีอุปกรณ์และวัสดุที่จําเป็นเพียงพอต่อ
ความสําคัญ
การทํางานให้สําเร็จ
Gap
5. ข้าพเจ้ามีความภูมิใจ และมีความสุขที่สามารถ ความเห็นด้วย
ความสําคัญ
ทํางานให้สําเร็จตรงตามเป้าหมาย
Gap
ความเห็
นด้วย
6. ผู้บังคับบัญชาหรือเพื่อนร่วมงานเห็นว่างานที่
ความสําคัญ
ข้าพเจ้าทํามีประโยชน์และมีคุณค่า
Gap

ผลการสํารวจสถานะความพึงพอใจของข้าราชการต่อบรรยากาศภายในองค์การ โดยเฉลี่ย (ระดับคะแนน 1-4 )
ตําแหน่ง
เฉลี่ย
รวม ทั่วไป ทั่วไป ทั่วไป วิชาการ วิชาการ วิชาการ วิชาการ วิชาการ อํานวย อํานวย บริหาร บริหาร
ระดับ ระดับ ระดับ ระดับ ระดับ ระดับ ระดับ ระดับ การ การ ระดับ ระดับ
ปฏิบัติ ชํานาญ อาวุโส ปฏิบัติ ชํานาญ ชํานาญ เชี่ยว
ทรง ระดับ ระดับ ต้น
สูง
งาน งาน
การ
การ การพิเศษ ชาญ คุณวุฒิ ต้น
สูง
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
3.4 3.4 3.2 3.3
3.3
3.5
3.5
3.5
3.0
0.0
0.0
0.0
3.9
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
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
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
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
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
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ปัจจัยการสํารวจ
Leadership
4. สภาวะแวดล้อมในการทํางาน
(Physical Working condition)

คําถาม

7. สภาพแวดล้อมการทํางานในปัจจุบัน
ทําให้ข้าพเจ้าทํางานอย่างมีความสุข
8. ข้าพเจ้ามั่นใจว่าหน่วยงานของข้าพเจ้า
ไม่มีการละเมิด หรือคุกคามทางเพศ

5. การได้มีส่วนร่วม
( Meaningful Involvement)

9. ข้าพเจ้ามีโอกาสแสดงความคิดเห็นในงาน
ที่รับผิดชอบได้อย่างเต็มที่
10. ผู้บริหารและผู้บังคับบัญชาให้ความสนใจ
กับความคิดเห็นของข้าพเจ้าเสมอ

6. ความชัดเจนในงานที่ทํา
(Job clarity)

7. ความยุติธรรมในการทํางาน
(Overall fairness)

11. ข้าพเจ้ามีความเข้าใจในบทบาทหน้าที่
ของตนเองอย่างชัดเจน ว่าจะต้องปฏิบัติงาน
อย่างไรจึงจะทําให้งานประสบความสําเร็จ
12. ข้าพเจ้าปฏิบัติงานโดยคํานึงถึงผลสัมฤทธิ์
ตามเป้าหมายของส่วนราชการ
13. ข้าพเจ้าเชื่อมั่นว่าผู้บริหารมีความยุติธรรม
14. ข้าพเจ้าเชื่อมั่นว่าส่วนราชการของข้าพเจ้า
มีการทํางานอย่างซื่อตรง ไม่ทุจริตคอร์รัปชั่น

Gap
ความเห็นด้วย
ความสําคัญ
Gap
ความเห็นด้วย
ความสําคัญ
Gap
ความเห็นด้วย
ความสําคัญ
Gap
ความเห็นด้วย
ความสําคัญ
Gap
ความเห็นด้วย
ความสําคัญ
Gap
ความเห็นด้วย
ความสําคัญ
Gap
ความเห็นด้วย
ความสําคัญ
Gap
ความเห็นด้วย
ความสําคัญ
Gap

ผลการสํารวจสถานะความพึงพอใจของข้าราชการต่อบรรยากาศภายในองค์การ โดยเฉลี่ย (ระดับคะแนน 1-4 )
ตําแหน่ง
่วไป ทั่วไป ทั่วไป วิชาการ วิชาการ วิชาการ วิชาการ วิชาการ อํานวย อํานวย บริหาร บริหาร
เฉลี่ย ทัระดั
บ ระดับ ระดับ ระดับ ระดับ ระดับ ระดับ ระดับ การ การ ระดับ ระดับ
รวม
ปฏิบัติ ชํานาญ อาวุโส ปฏิบัติ ชํานาญ ชํานาญ เชี่ยว
ทรง ระดับ ระดับ ต้น
สูง
งาน งาน
การ
การ การพิเศษ ชาญ คุณวุฒิ ต้น
สูง
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
0.4
3.5
3.8
0.3
3.0
3.6
0.6
3.0
3.6
0.6

0.4
3.3
3.5
0.2
3.1
3.4
0.3
3.1
3.4
0.3

0.2
3.5
3.7
0.2
3.0
3.4
0.4
2.9
3.5
0.6

0.4
3.3
3.7
0.4
3.3
3.7
0.4
3.3
3.0
-0.3

0.5
3.4
3.8
0.4
2.8
3.6
0.8
2.9
3.7
0.8

0.5
3.5
3.8
0.3
3.0
3.6
0.6
3.1
3.6
0.5

0.4
3.5
3.8
0.3
3.0
3.6
0.6
3.1
3.7
0.6

0.5
3.5
4.0
0.5
2.5
3.5
1.0
2.5
3.5
1.0

-1.0
3.0
3.0
0.0
3.0
3.0
0.0
3.0
4.0
1.0

0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

-0.2
3.9
3.9
0.0
3.4
3.7
0.3
3.4
3.7
0.3
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ปัจจัยการสํารวจ

คําถาม

Personal Contribution
8. ความสมดุลระหว่างสิ่งที่ต้องทําและ 15. ข้าพเจ้ายินดีที่จะปรับเปลี่ยนวิธีการทํางาน
การควบคุม (Balance between
เพื่อให้งานสําเร็จตามที่ผู้บังคับบัญชา
demands / control)
มอบหมาย
9. ความพึงพอใจต่องานโดยรวม
16. ข้าพเจ้ามีความสุขกับงานที่รับผิดชอบ
(Overall job satisfaction)
อยู่ในปัจจุบัน
17. ข้าพเจ้าเชื่อมั่นว่าส่วนราชการจะสามารถ
ดําเนินงานได้ประสบความสําเร็จ
10. ความสมดุล ระหว่างงาน และชีวิต
ส่วนตัว (Work /life balance)

18. ข้าพเจ้าสามารถกําหนดและดําเนินการ
ตามแผนในการทํางานได้ตามความเหมาะสม
19. การทํางานของข้าพเจ้าไม่ก่อให้เกิดปัญหา
ในการใช้เวลากับชีวิตส่วนตัวและครอบครัว
ของข้าพเจ้า

Teamwork
11. ความภูมิใจในงานที่ทํา
(Pride in workmanship)

20. ส่วนราชการของข้าพเจ้าส่งเสริมการทํางาน
เป็นทีม เพื่อให้เกิดความร่วมมือ และ
การทํางานที่มีคุณภาพดี
21. ข้าพเจ้าเชื่อว่าผู้รับบริการได้รับบริการที่ดี
ที่สุดจากส่วนราชการของข้าพเจ้า

Gap
ความเห็นด้วย
ความสําคัญ
Gap
ความเห็นด้วย
ความสําคัญ
Gap
ความเห็นด้วย
ความสําคัญ
Gap
ความเห็นด้วย
ความสําคัญ
Gap
ความเห็นด้วย
ความสําคัญ
Gap
Gap
ความเห็นด้วย
ความสําคัญ
Gap
ความเห็นด้วย
ความสําคัญ
Gap

ผลการสํารวจสถานะความพึงพอใจของข้าราชการต่อบรรยากาศภายในองค์การ โดยเฉลี่ย (ระดับคะแนน 1-4 )
ตําแหน่ง
เฉลี่ย ทั่วไป ทั่วไป ทั่วไป วิชาการ วิชาการ วิชาการ วิชาการ วิชาการ อํานวย อํานวย บริหาร บริหาร
ระดับ ระดับ ระดับ ระดับ ระดับ ระดับ ระดับ ระดับ การ การ ระดับ ระดับ
รวม ปฏิ
บัติ ชํานาญ อาวุโส ปฏิบัติ ชํานาญ ชํานาญ เชี่ยว
ทรง ระดับ ระดับ ต้น
สูง
งาน งาน
การ
การ การพิเศษ ชาญ คุณวุฒิ ต้น
สูง
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
0.4
0.5
3.2
3.7

0.3
0.3
3.3
3.4

0.5
0.4
3.2
3.5

0.0
0.2
3.3
3.7

0.5
0.6
3.1
3.6

0.4
0.4
3.3
3.6

0.4
0.5
3.2
3.7

0.0
0.0
3.5
3.5

1.0
0.0
3.0
3.0

0.0
0.0
0.0
0.0

0.0
0.0
0.0
0.0

0.0
0.0
0.0
0.0

0.2
0.2
3.9
4.0

0.5
3.2
3.7
0.5

0.1
3.3
3.6
0.3

0.3
3.2
3.5
0.3

0.4
3.3
3.3
0.0

0.5
3.1
3.7
0.6

0.3
3.3
3.7
0.4

0.5
3.2
3.7
0.5

0.0
3.5
3.5
0.0

0.0
3.0
3.0
0.0

0.0
0.0
0.0
0.0

0.0
0.0
0.0
0.0

0.0
0.0
0.0
0.0

0.1
3.4
3.7
0.3
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ปัจจัยการสํารวจ

ผลการสํารวจสถานะความพึงพอใจของข้าราชการต่อบรรยากาศภายในองค์การ โดยเฉลี่ย (ระดับคะแนน 1-4 )
ตําแหน่ง
่วไป ทั่วไป ทั่วไป วิชาการ วิชาการ วิชาการ วิชาการ วิชาการ อํานวย อํานวย บริหาร บริหาร
เฉลี่ย ทัระดั
บ ระดับ ระดับ ระดับ ระดับ ระดับ ระดับ ระดับ การ การ ระดับ ระดับ
รวม
ปฏิบัติ ชํานาญ อาวุโส ปฏิบัติ ชํานาญ ชํานาญ เชี่ยว
ทรง ระดับ ระดับ ต้น
สูง
งาน งาน
การ
การ การพิเศษ ชาญ คุณวุฒิ ต้น
สูง

คําถาม

KM
12. การแลกเปลี่ยน เรียนรู้ และพัฒนา 22. ข้าพเจ้าได้มีโอกาสในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
( Learning Sharing &
และพัฒนาตนเองในด้านความรู้ความสามารถ
Challenge)
ในการทํางานอย่างสม่ําเสมอ
23. ส่วนราชการของข้าพเจ้าได้นําองค์ความรู้ที่ได้
จากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้มาใช้ในการพัฒนา
งานให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง
24. ข้าพเจ้ามีความรู้สึกว่างานของข้าพเจ้ามีความ
ท้าทาย และช่วยให้ข้าพเจ้าได้เรียนรู้และมี
ประสบการณ์มากขึ้น
เฉลี่ยภาพรวม

Gap
ความเห็นด้วย
ความสําคัญ
Gap
ความเห็นด้วย
ความสําคัญ
Gap
ความเห็นด้วย
ความสําคัญ
Gap
ความเห็นด้วย
ความสําคัญ
Gap

0.4
3.1
3.5

0.1
3.2
3.3

0.4
3.0
3.4

0.0
3.3
3.0

0.5
3.1
3.6

0.5
3.1
3.6

0.5
3.1
3.6

0.2
3.5
3.5

0.0
3.0
3.0

0.0
0.0
0.0

0.0
0.0
0.0

0.0
0.0
0.0

0.3
3.7
3.9

0.4
3.0
3.5

0.1
3.3
3.3

0.4
2.9
3.4

-0.3
3.3
3.7

0.5
3.0
3.5

0.5
3.1
3.6

0.5
2.9
3.5

0.0
3.0
3.5

0.0
3.0
3.0

0.0
0.0
0.0

0.0
0.0
0.0

0.0
0.0
0.0

0.2
3.1
3.6

0.5
3.2
3.6

0.0
3.4
3.4

0.5
3.1
3.4

0.4
3.3
3.3

0.5
3.1
3.6

0.5
3.3
3.6

0.6
3.3
3.7

0.5
3.5
3.5

0.0
3.0
3.0

0.0
0.0
0.0

0.0
0.0
0.0

0.0
0.0
0.0

0.5
3.4
3.9

0.4
3.2
3.6
0.4

0.0
3.2
3.5
0.3

0.3
3.1
3.5
0.4

0.0
3.2
3.5
0.3

0.5
3.1
3.6
0.5

0.3
3.2
3.6
0.4

0.4
3.3
3.7
0.4

0.0
3.3
3.6
0.3

0.0
3.0
3.2
0.2

0.0
0.0
0.0
0.0

0.0
0.0
0.0
0.0

0.0
0.0
0.0
0.0

0.5
3.6
3.8
0.2

15

16

กราฟเปรียบเทียบระดับ Gap เฉลี่ยของบรรยากาศภายในองค์การ ครั้งที่ 1 และ ครั้งที่ 2
0.8

0.7
0.7

0.6

0.6 0.6

0.6

0.5

0.5

0.5

0.5 0.5

0.5

0.5

0.4 0.4 0.4 0.4

0.4

0.3

0.4
0.3

0.4

0.3 0.3 0.3 0.3

0.4 0.4 0.4 0.4
0.3

0.4 0.4
0.3 0.3

0.3 0.3 0.3 0.3

0.4 0.4
0.3 0.3

0.3

0.2

0.2

0.2

GAP ครั้งที่ 1
GAP ครั้งที่ 2

0.2

0.2
0.1

เฉลี่ยภาพรวม

ข้อ 24

ข้อ 23

ข้อ 22

ข้อ 21

ข้อ 20

ข้อ 19

ข้อ 18

ข้อ 17

ข้อ 16

ข้อ 15

ข้อ 14

ข้อ 13

ข้อ 12

ข้อ 11

ข้อ 10

ข้อ 9

ข้อ 8

ข้อ 7

ข้อ 6

ข้อ 5

ข้อ 4

ข้อ 3

ข้อ 2

ข้อ 1

0

แผนภาพที่ 3 เปรียบเทียบส่วนต่างระหว่างความเห็นและความสําคัญเฉลี่ยของความพึงพอใจด้านบรรยากาศภายในองค์การ ครั้งที่ 1 และ ครั้งที่ 2
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3. ทบทวนผลการดําเนินการที่ผ่านมา
เพื่ อ ให้ ก ารจั ด ทํ า แผนการพั ฒ นาปรั บ ปรุ ง วั ฒ นธรรมองค์ ก าร ของสํ า นั ก งาน
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.
พ 2555 เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ กลุ่มพัฒนาระบบ
บริ ห าร สป. จึ ง ได้ ดํ า เนิ น การทบทวนผลการดํ า เนิ น การพั ฒ นาองค์ การของสํ า นั กงานปลั ด กระทรวง
ศึกษาธิการ ในปีงบประมาณ พ.ศ.
พ 2554 ที่ผ่านมา โดยนําผลการดําเนินการพัฒนาคุณภาพการบริหาร
จัดการภาครัฐ (PMQA) ปีงบประมาณ พ.ศ.
พ 2554 ในทุกหมวด ได้แก่ หมวด 1 การนําองค์การ หมวด 2
การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์ หมวด 3 การให้ความสําคัญกับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้เสีย หมวด 4 การวัด
การวิ เ คราะห์ และการจั ดการความรู
ดการความรู้ หมวด 5 การมุ่ งเน้ น ทรั พยากรบุ คคล และหมวด 6 การจั ด การ
กระบวนการ มาประกอบการพิจารณาและใช้เป็นแนวทางในการจัดทําแผนการพัฒนาปรับปรุงวัฒนธรรม
องค์การ ของสํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.
พ 2555
4. ประชุมปฏิบัติการจัดทําแผนการพั
แผนการพัฒนาปรับปรุงวัฒนธรรมองค์การ ของสํานักงาน
ปลัดกระทรวงศึกษาธิ
าธิการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.
พ 2555
สํ า นั ก งานปลั ด กระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร ได้ จั ด
ประชุมปฏิบัติการจัดทําแผนการพัฒนาปรับปรุงวัฒนธรรมองค์การ
ของสํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.
พ 2555
เมื่ อวั นที่ 1 – 2 พฤษภาคม 2555 ณ โรงแรมมิร าม่ า เขตพระนคร
กรุ ง เทพฯ ผู้ เ ข้ า ร่ ว มประชุ ม ประกอบด้ ว ยผู้ ที่ รั บ ผิ ด ชอบและผู้ ที่
เกี่ ย วข้ อ งในการพั ฒ นาปรั บ ปรุ งวั ฒ นธรรมองค์ การ ของสํ า นั กงาน
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งเป็นผู้แทนจากทุกสํานัก/หน่วยงานใน
สังกัด จํานวน 60 คน ที่ประชุ
ะชุมได้ร่วมกันวิเคราะห์หาสาเหตุที่ทําให้
บุคลากรในสั งกั ดไม่ พึงพอใจต่ อบรรยากาศภายในองค์ การเป็ นราย
ประเด็นคําถาม และร่วมกันกําหนดโครงการ/กิ
หนดโครงการ จกรรมในการพัฒนา
ปรับ ปรุงบรรยากาศภายในองค์การ เพื่อสร้างให้เ กิดบรรยากาศแห่ งการทํา งานที่ดี โดยเน้น กิจกรรมที่
ทุกสํานัก/หน่วยงานสามารถนํ
มารถนําไปปฏิบัติได้ และสํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการได้อนุมัติแผนการ
พัฒนาปรับปรุงวัฒนธรรมองค์การ ของสํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.
พ 2555
เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2555 ประกอบด้วยโครงการ/กิจกรรมต่าง ๆ รวม 26 โครงการ/กิ
โครงการ จกรรม 27
ตัวชี้วัด และได้มีหนังสือที่ ศธ 0212/5776
0212
ลงวันที่ 22 พฤษภาคม 2555 ส่งแผนดังกล่าวไปยังทุกสํานัก/
หน่วยงานในสั
ในสังกัดเพื่อขอความร่วมมือนําแนวทางการดําเนินงานตามโครงการ/กิ
งานตามโครงการ กิจกรรมไปร่วมกันปฏิบัติ
โดยหวั ง ว่ า ผลจากการดํ า เนิ น การดั ง กล่ า วจะทํ า ให้ บุ ค ลากรทั้ ง หมดภายในสํ า นั ก งานปลั ด กระทรวง
ศึกษาธิการเกิดความพึงพอใจต่อบรรยากาศภายในองค์การ และจะส่งผลต่อการสํารวจการพัฒนาองค์การ
(Organization Development Survey) เกี่ยวกับสถานะบรรยากาศภายในองค์การ ผ่านระบบออนไลน์
(Survey Online) ครั้งที่ 2 (Post
Post test)
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5. ดําเนินการตามแผนพัฒนาปรับปรุงวัฒนธรรมองค์การ ของสํานักงานปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555
สํ า นั ก/หน่ ว ยงานในสั งกั ด สํ า นั กงานปลั ด กระทรวงศึ กษาธิ การ ดํ า เนิ น โครงการ/
กิจกรรม ตามแผนการพัฒนาปรับปรุงวัฒนธรรมองค์การ ของสํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2555
6. ติดตามผลการดําเนินการตามแผนการพัฒนาปรับปรุงวัฒนธรรมองค์การ ของ
สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555
สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ได้อนุมัติเป็นหลักการให้ทุกสํานัก/หน่วยงานใน
สังกัดรายงานผลการดําเนินงานโครงการ/กิจกรรมตามแผนการพัฒนาปรับปรุงวัฒนธรรมองค์การ ของ
สํา นั กงานปลัด กระทรวงศึ กษาธิ การ ประจํ า ปี งบประมาณ พ.ศ. 2555 จํ านวน 2 ครั้ง ได้แก่ ครั้ งที่ 1
รายงานรอบ 9 เดือน ภายในวันที่ 10 กรกฎาคม 2555 และครั้งที่ 2 รายงานรอบ 12 เดือน ภายในวันที่
10 ตุลาคม 2555 โดยได้มีหนังสือที่ ศธ 0212/5578 ลงวันที่ 12 มิถุนายน 2555 แจ้งให้ทุกสํานัก/หน่วยงาน
ในสังกัดทราบและดําเนินการ
7. สรุปรายงานผลการดําเนินการตามแผนการพัฒนาปรับปรุงวัฒนธรรมองค์การ
ของสํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร สป. ได้จัดทําสรุปรายงานผลการดําเนินการตามแผนการ
พัฒนาปรับปรุงวัฒนธรรมองค์การ ของสํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555
พร้ อมปัญ หา อุป สรรค และข้อเสนอแนะ สํา หรับใช้ เป็ น แนวทางในการจั ดทํ า แผนพั ฒ นาองค์ การและ
ปรับปรุงในปีงบประมาณต่อไป และแจ้งหน่วยงานในสังกัดทราบเพื่อชี้แจงให้บุคลากรในสังกัดรับรู้และ
เข้าใจเกี่ยวกับการดําเนินการในเรื่องนี้
สรุปขั้นตอนในการดําเนินการพัฒนาปรับปรุงวัฒนธรรมองค์การ ของสํานักงานปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 ได้ดังนี้
❶

ศึกษาแนวทาง
การประเมิน และ
ผลการสํารวจ
❹

จัดทําแผน
การพัฒนาปรับปรุง
วัฒนธรรมองค์การ

❷

สอบทานความเห็น
ของข้าราชการ

❸

ทบทวนผล
การดําเนินงาน
ที่ผ่านมา

❺

❻

ดําเนินการ
ตามแผนฯ

ติดตามผล
การดําเนินงาน

❼

สรุปรายงานผล
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แผนภาพที่ 4 ขั้นตอนการดําเนินการพัฒนาปรับปรุงวัฒนธรรมองค์การ

19

บทที่ 3
ผลการดําเนินงาน
สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการได้อนุมัติแผนการพัฒนาปรับปรุงวัฒนธรรมองค์การ
ของสํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2555
ประกอบด้วยโครงการ/กิจกรรมต่าง ๆ รวม 26 โครงการ/กิจกรรม 27 ตัวชี้วัด และได้ขอความร่วมมือ
ทุกสํานัก/หน่วยงานในสังกัดนําแนวทางการดําเนินงานตามโครงการ/กิจกรรมไปร่วมกันปฏิบัติ โดยหวังว่า
ผลจากการดําเนินการดังกล่าวจะทําให้บุคลากรทั้งหมดภายในสํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการเกิดความ
พึงพอใจต่อบรรยากาศภายในองค์การ และปฏิบัติงานอย่างเต็มกําลังความสามารถ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
และส่ งมอบบริ การที่ มี คุ ณค่ าต่ อประชาชนผู้ รั บบริ การ ซึ่ ง จะส่ ง ผลต่ อ การสํ า รวจการพั ฒ นาองค์ ก าร
(Organization Development Survey) เกี่ยวกับสถานะบรรยากาศภายในองค์การ ผ่านระบบออนไลน์
(Survey Online) ครั้งที่ 2 (Post-test)
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ทุ กสํ า นั ก ในสั งกั ด สํ า นั ก งานปลั ด กระทรวงศึ กษาธิ การ ได้ ให้ ค วามร่ ว มมื อดํ า เนิ น งาน
โครงการ/กิจกรรม ตามแผนการพัฒนาปรับปรุงวัฒนธรรมองค์การ ของสํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 และสรุปรายงานผลการดําเนินงานให้สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
ทราบ โดยสํานัก/หน่วยงานในสังกัดส่วนมากได้ดําเนินโครงการ/กิจกรรมตามแนวทางที่กําหนดไว้ในแผนฯ
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
การสอดแทรกความรู้เกี่ยวกับทิศทางขององค์กร กลยุทธ์ บทบาทภารกิจ โครงสร้างและระบบงานของ สป.
ในหลักสูตรการพัฒนาข้าราชการ
- ผลการดําเนินงานสูงกว่าเป้าหมาย จํานวน 4 โครงการ/กิจกรรม ได้แก่ โครงการ
สื่อสารทิศทางและกลยุทธ์ของ สป. โครงการสื่อสารภาพลักษณ์องค์กร โครงการส่งเสริมวัฒนธรรมการ
ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน และโครงการส่งเสริมสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ในการปฏิบัติงาน
- ผลการดําเนินงานต่ํากว่าเป้าหมาย จํานวน 1 โครงการ/กิจกรรม ได้แก่ โครงการ
ยกย่องบุคคลากรที่ปฏิบัติงานสําเร็จตรงตามเป้าหมายตัวชี้วัดตามคํารับรองการปฏิบัติราชการระดับบุคคล
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
การเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการละเมิดหรือคุกคามทางเพศ และกิจกรรมการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการ
บริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล
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- ผลการดําเนินงานสูงกว่าเป้าหมาย จํานวน 6 โครงการ/กิจกรรม ได้แก่ โครงการ
ปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์ของหน่วยงานเพื่อสร้างบรรยากาศการทํางาน การสอดแทรกความรู้เกี่ยวกับการ
ละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการเสริมสร้างพัฒนาวินัยข้าราชการ สป. กิจกรรมผู้บังคับบัญชารับฟังความ
คิดเห็นจากผู้ใต้บังคับบัญชา กิจกรรมการถ่ายทอดตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายของหน่วยงานลงสู่ระดับกลุ่มงาน
และระดับบุคคล โครงการประกวดหน่วยงานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาข้าราชการ สป. ดีเด่น
และการจัดทํ าแผนปฏิบัติ การป้ องกัน และปราบปรามการทุจ ริตในภาครั ฐของสํานักงานปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555
- ผลการดําเนินงานต่ํากว่าเป้าหมาย จํานวน 1 โครงการ/กิจกรรม ได้แก่ กิจกรรมสาน
เสวนา/สภากาแฟภายในหน่วยงาน
3. ด้านการอุทิศตนและความมุ่งมั่นในการทํางาน (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 โครงการอบรมส่งเสริมคุณภาพชีวิตเพื่อสร้างความสุข
ในการทํางาน โครงการพัฒนาองค์การ (OD) โครงการจัดทํารายงานผลการดําเนินงานประจําปีของสํานัก
และกิจกรรมส่งเสริมการวางแผนการทํางานอย่างมีความสุข
- ผลการดําเนินงานต่ํากว่าเป้าหมาย 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
- ผลการดําเนินการต่ํากว่าเป้าหมาย 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
- ผลการดํ า เนิ น การเป็ น ไปตามเป้ า หมาย จํ า นวน 1 โครงการ/กิ จ กรรม ได้ แ ก่
โครงการส่งเสริม สนับสนุนการจัดการความรู้ของสํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ประจําปีงบประมาณ
พ.ศ. 2555
- ผลการดําเนินการสูงกว่าเป้าหมาย จํานวน 1 โครงการ/กิจกรรม ได้แก่ กิจกรรมการ
จัดการความรู้ของสํานัก/หน่วยงานในสังกัด สป.
- ผลการดํ า เนิ น การต่ํ า กว่ า เป้ า หมาย จํ า นวน 1 โครงการ/กิ จ กรรม ได้ แ ก่ การ
สับเปลี่ยนหมุนเวียนการทํางานภายในหน่วยงาน (Job Rotation)
จากผลการดํา เนิน งานตามแผนการพัฒนาปรั บปรุ งวัฒ นธรรมองค์การ ของสํานั กงาน
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 ดังกล่าวข้างต้น สามารถสรุปได้ตามตารางที่ 4
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ตารางที่ 4 สรุปผลการดําเนินงานตามแผนการพัฒนาปรับปรุงวัฒนธรรมองค์การ ของสํานักงานปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จําแนกตามรายด้านในการสํารวจ
ด้าน
ปัจจัยการสํารวจ

การอุทิศตนและ
ความมุ่งมั่น
การจัดการความรู้
วัฒนธรรม
ผู้นํา
การทํางานเป็นทีม
ในการทํางาน
(Knowledge
(Culture) (Leadership)
(Teamwork)
(Personal
Management)
Contribution)
3
4
3
1
1

รวม
12

ประเด็นคําถาม

6

8

5

02

3

24

โครงการ/กิจกรรม

6

9

6

2

3

26

- เป็นไปตามเป้าหมาย

1

2

-

-

1

4

- สูงกว่าเป้าหมาย

4

6

5

1

1

17

- ต่ํากว่าเป้าหมาย

1

1

1

1

1

5

ผลการดําเนินงาน

สําหรับผลการดําเนินงานตามแผนการพัฒนาปรับปรุงวัฒนธรรมองค์การ ของสํานักงาน
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 สรุปตามโครงการ/กิจกรรมได้ ดังนี้
1. โครงการสื่อสารทิศทางและกลยุทธ์ของ สป.
ทุกสํานัก/หน่วยงานในสังกัดได้ดําเนินโครงการนี้ โดยกิจกรรมที่ดําเนินการ ได้แก่
- จัดประชุมชี้แจงแก่บุคลากรในหน่วยงาน
- เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ทางเอกสาร หนังสือเวียน แผ่นพับ และเว็บไซต์
- จัดทําบอร์ดประชาสัมพันธ์
- ถ่ายทอดผ่านการจัดทําตัวชี้วัดรายบุคคล
- จัดอบรมเจ้าหน้าที่แผนฯ ของหน่วยงาน/สถานศึกษา
- สอดแทรกในการฝึกอบรมหลักสูตรต่าง ๆ/เอกสารประกอบการฝึกอบรม
2. การสอดแทรกความรู้เกี่ยวกับทิศทางขององค์กร กลยุทธ์ บทบาทภารกิจ โครงสร้าง
และระบบงานของ สป. ในหลักสูตรการพัฒนาข้าราชการ
สํานักอํานวยการ สป. เป็นผู้รับผิดชอบ โดยได้สอดแทรกความรู้เกี่ยวกับทิศทางขององค์กร
กลยุทธ์ บทบาทภารกิจ โครงสร้างและระบบงานของ สป. ในโครงการพัฒนาข้าราชการบรรจุใหม่ “หลักสูตร
การเป็นข้าราชการที่ดี” ประจําปี 2555 ดําเนินโครงการเมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม – 1 มิถุนายน 2555
ณ ศูนย์พัฒนาทรัพยากรบุคคลงานทาง (กรมทางหลวง) จังหวัดชลบุรี
3. โครงการสื่อสารภาพลักษณ์องค์กร
ทุกสํานัก/หน่วยงานในสังกัดได้ดําเนินโครงการนี้ ยกเว้น สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์
และบุคลากรทางการศึกษา โดยกิจกรรมที่ดําเนินการ ได้แก่
- จัดพิมพ์เอกสารเผยแพร่ภาพลักษณ์การศึกษา...สู่สาธารณชน
21

22

- เผยแพร่ผลงาน/ผลการดําเนินงาน/กิจกรรม/โครงการที่ได้รับรางวัลและสังคม
ยอมรับทางโทรทัศน์ วิทยุ วารสาร/จุลสาร หนังสือพิมพ์ แผ่นพับ เว็บไซต์ และ
แจ้งในที่ประชุมบุคลากร
- จัดบอร์ดประชาสัมพันธ์กิจกรรมของหน่วยงาน
- จัดทําภูมิหลัง/ประวัติ ของ สช. เผยแพร่ขึ้น Website
- สื่อสารข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องของสํานักให้สาธารณชนได้รับรู้ผ่านระบบ
สารสนเทศทางเว็บไซต์ของสํานัก
- จัดประชุมชี้แจง สื่อสารข้อมูลเชิงบวก และให้ข้อคิดที่ดีต่อองค์กร
- ปฏิบัติงานให้เป็นที่ยอมรับของหน่วยงานภายนอก
- จัดกิจกรรมเพื่อสังคม เช่น เลี้ยงอาหารและบริจาคสิ่งของ/เงินให้แก่เด็กพิการ
ปลูกป่าชายเลน
- ดําเนินกิจกรรมการควบคุมภายใน
- การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของหน่วยงาน
- จัดตู้แสดงผลงานที่ประสบความสําเร็จและรางวัลที่ได้รับ
- บริการตอบข้อซักถามผ่านโทรศัพท์สายด่วน (Call Center)
- จัดทํารายงานผลการดําเนินงานประจําปีของสํานัก
- เข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการของจังหวัด
- ร่วมงานรัฐพิธีในวันสําคัญ ร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ
4. โครงการส่งเสริมวัฒนธรรมการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน
ทุกสํานัก/หน่วยงานในสังกัดได้ดําเนินโครงการนี้ ยกเว้น สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์
และบุคลากรทางการศึกษา และสํานักบริหารยุทธศาสตร์และบูรณาการการศึกษาที่ 10 โดยกิจกรรมที่
ดําเนินการ ได้แก่
- ปฐมนิเทศ/สอนงานให้แก่ข้าราชการบรรจุใหม่
- ให้คําปรึกษา แนะนํา ระหว่างหัวหน้ากลุ่มงานกับข้าราชการภายในกลุ่มงาน และ
ระหว่างข้าราชการด้วยกันเอง
- ส่งเสริมให้มีการให้ความร่วมมือระหว่างกันในการปฏิบัติงานร่วมกัน
- จัดกิจกรรม/โครงการเพื่อสร้างความรัก ความสามัคคีและให้ความร่วมมือซึ่งกันและกัน
- จัดประชุมเพื่อปรึกษาหารือและรับทราบปัญหา อุปสรรคในการปฏิบัติงานภายใน
หน่วยงาน และระดมความคิดเห็นร่วมกันเพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ที่
เกิดขึ้นจากการปฏิบัติงาน ให้คําแนะนําเพื่อพัฒนางาน รายงานผลการปฏิบัติงาน
ตามที่ได้รับมอบหมาย แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างบุคลากรภายในหน่วยงานเพื่อให้
บุคลากรสามารถปฏิบัติงานได้ตามเป้าหมาย
- จัดกิจกรรมการ/โครงการ บริจาคโลหิต ทําบุญเลี้ยงพระ และโครงการ “ซ่อมสร้าง
ล้างใหม่ กศน.ทําให้”
- จัดกิจกรรมดูแลบุคลากรภายในหน่วยงานทางด้านการปฏิบัติงานและสวัสดิการ
ช่วยเหลือบุคลากรภายในหน่วยงานแบบพึ่งพาอาศัยกัน
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- ปิดประกาศค่านิยม Team Wins และรณรงค์ให้เกิดวัฒนธรรมองค์กร “พี่ช่วยน้อง
น้องช่วยพี่”
- การจัดกิจกรรมสานเสวนาของบุคลากรในสังกัด เพื่อให้บุคลากรได้พบปะแลกเปลี่ยน
ความรู้เรื่องเกี่ยวกับภารกิจของแต่ละหน่วยงาน รวมถึงแนวทางการปฏิบัติหน้าที่
ราชการ ระเบียบวินัย การร้องเรียน การปฏิบัติงานในหน้าความรับผิดชอบ
ความโปร่งใส การใช้อํานาจหน้าที่โดยมิชอบและเสริมสร้างสัมพันธภาพอันดีระหว่าง
บุคลากรแต่ละกลุ่มงานในสังกัด
- จัดโครงการส่งเสริมและพัฒนาองค์กรแห่งการช่วยเหลือ แบ่งปัน เอื้ออาทร และ
การเสริมสร้างวัฒนธรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ในการปฏิบัติงานร่วมกัน
- ร่วมงานพิธีต่าง ๆ ที่บุคลากรในสํานักงานจัดขึ้น
- จัดระบบพี่ดูแลน้องเกี่ยวกับการปฏิบัติงานและคอยให้คําปรึกษาปัญหา อุปสรรค
ในการปฏิบัติงาน
5. โครงการส่งเสริมสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ ในการปฏิบัติงาน
ทุกสํานัก/หน่วยงานในสังกัดได้ดําเนินโครงการนี้ โดยแต่ละหน่วยงานได้ดําเนินการจัดหา
และเบิกจ่ายวัสดุอุปกรณ์ที่จําเป็นให้เพียงพอต่อการปฏิบัติงานของบุคลากรในหน่วยงาน สรุปได้ดังนี้
- สํารวจความต้องการใช้วัสดุ อุปกรณ์ของบุคลากรในหน่วยงาน
- สํารวจวัสดุอุปกรณ์ในการปฏิบัติงานที่มีอยู่ว่าเพียงพอต่อการปฏิบัติงานของ
บุคลากรในหน่วยงานหรือไม่
- วิเคราะห์ความจําเป็นในการใช้วัสดุอุปกรณ์
- ดําเนินการจัดซื้อ/จัดหาวัสดุอุปกรณ์ที่จําเป็นสําหรับการปฏิบัติงานไว้ในบริการแก่
บุคลากรในหน่วยงานอย่างเพียงพอ
- จัดเจ้าหน้าที่ให้บริการในการเบิกจ่ายวัสดุ ในช่วงเวลาการปฏิบัติงาน
- ลดขั้นตอนในการเบิกจ่ายวัสดุ
- ปรับปรุงระบบการเบิกจ่ายงบประมาณและวัสดุให้มีสภาพคล่อง สะดวก รวดเร็ว
และลดขั้นตอนในกระบวนการที่ไม่จําเป็น
- เปิดโอกาสให้บุคลากรขออนุมัติจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ที่จําเป็นในการปฏิบัติงานได้
- จัดทําทะเบียนคุมวัสดุอุปกรณ์ให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ
- บํารุงรักษาวัสดุอุปกรณ์ให้อยู่ในสภาพใช้งานได้ดี
6. โครงการยกย่องบุคคลากรที่ปฏิบัติงานสําเร็จตรงตามเป้าหมายตัวชี้วัดตามคํารับรอง
การปฏิบัติราชการระดับบุคคล
โครงการนี้มีสํานัก/หน่วยงานทีด่ ําเนินการเพียง 16 สํานัก ได้แก่ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา สํานักการลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการ
นักเรียน สํานักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สํานักนโยบายและยุทธศาสตร์ สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริม
การศึกษาเอกชน กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร สํานักกิจการพิเศษ สํานักบริหารยุทธศาสตร์และบูรณาการ
การศึกษาที่ 1, 2, 4, 5, 7, 8, 9 และ11 โดยกิจกรรมที่ดําเนินการ ได้แก่
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- ติดประกาศรายชื่อผู้ที่มีผลงานดีเด่นให้ทราบโดยทั่วกัน
- พิจารณาเลื่อนเงินเดือนให้กับข้าราชการที่ทุมเทในการปฏิบัติงาน ในระดับดีเด่น
- ส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้มีผลงานดีเด่นได้เข้ารับการอบรมหลักสูตรต่าง ๆ ที่หน่วยงาน
เป็นผู้จัดและหน่วยงานภายนอกเป็นผู้จัด
- จัดบอร์ดประกาศเกียรติคุณยกย่องบุคลากรที่ปฏิบัติงานสําเร็จตามเป้าหมาย
ตัวชี้วัดตามคํารับรองการปฏิบัติราชการระดับบุคล
- จัดทําเกียรติบัตรยกย่องบุคลากรที่ปฏิบัติงานสําเร็จตรงตามเป้าหมายตามตัวชี้วัด
ตามคํารับรองการปฏิบัติราชการระดับบุคคล (ระดับดีเด่น) ทั้งสองรอบการประเมิน
- มีการคัดเลือกพิจารณาบุคคลที่มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานและปฏิบัติ
ตนเป็นแบบอย่างที่ เช่น โครงการคัดเลือกคนดี ศักดิ์ศรีแห่ง สป.
- แสดงความยินดี ยกย่อง ชมเชยบุคลากรที่ปฏิบัติงานสําเร็จตามตัวชี้วัดตามคํารับรอง
การปฏิบัติราชการระดับบุคคลในที่ประชุมประจําเดือนของสํานัก
- มีการคัดเลือกบุคลากร หน่วยงาน เครือข่ายที่จัด ส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษา
นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ดีเด่น ปี 2555
- มอบเข็มเชิดชูเกียรติครู กศน. พร้อมเกียรติบัตร
- จัดทําทําเนียบครู กศน. ที่ได้รับมอบเข็มเชิดชูเกียรติ
7. โครงการปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์ของหน่วยงาน เพื่อสร้างบรรยากาศการทํางาน
ทุกสํานัก/หน่วยงานในสังกัดได้ดําเนินโครงการนี้ โดยกิจกรรมที่ดําเนินการ ได้แก่
- ปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์ภายในและภายนอกหน่วยงาน
- จัดทําแผนสร้างความผาสุกและแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน
- จัดกิจกรรม ๕ ส
- ปรับปรุงสถานที่ปฏิบัติงานให้ทันสมัย โดยจัดหาวัสดุ ครุภัณฑ์ที่ทันสมัยให้แก่บุคลากร
- ปรับปรุงห้องประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน
8. การสอดแทรกความรู้เกี่ยวกับการละเมิด หรือคุกคามทางเพศในการเสริมสร้างพัฒนา
วินัยข้าราชการ สป.
สํานักนิติการ สป. เป็นผู้รับผิดชอบ โดยได้สอดแทรกความรู้เกี่ยวกับการละเมิดหรือ
คุกคามทางเพศ ในหลักสูตรต่อไปนี้
8.1 การเสริมสร้างและพัฒนาวินัยข้าราชการ สป. ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555
ได้ดําเนินการจัดเมื่อวันที่ 8 – 10 กรกฎาคม 2555 ณ โรงแรมสองพันบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี มีผู้เข้ารับการ
อบรม จํานวน 72 คน
8.2 การพัฒนาจิตเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทํางาน ได้ดําเนินการจัดกิจกรรมที่สถาบัน
พัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา อําเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 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
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9. กิจกรรมการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการละเมิด หรือคุกคามทางเพศ
สํานักนิติการ สป. เป็นผู้รับผิดชอบ โดยได้ดําเนินการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการ
ละเมิดหรือคุกคามทางเพศ ทางช่องทาง ดังนี้
9.1 แผ่นพับ
9.2 หนังสือแจ้งเวียนแผ่นพับไปยังหน่วยงานในสังกัด สป.
10. กิจกรรมสานเสวนา/สภากาแฟภายในหน่วยงาน
ทุกสํานัก/หน่วยงานในสังกัดได้ดําเนินโครงการนี้ ยกเว้น ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา สํานักนิติการ สํานักกิจการพิเศษ
สํานักงานรัฐมนตรี สํานักบริหารยุทธศาสตร์และบูรณาการการศึกษาที่ 10 โดยกิจกรรมที่ดําเนินการ ได้แก่
- จัดกิจกรรมสานเสวนา/สภากาแฟ เพื่อปรึกษาหารือและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
เกี่ยวกับการปฏิบัติงาน ความรู้และเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างกัน
- จัดกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ส่งเสริมการมีสุขภาพดีของบุคลากร
- จัดประชุมปรึกษาหารือข้อราชการของผู้บริหารอย่างไม่เป็นทางการ
- จัดประชุมสัมมนาการขับเคลื่อนกฎหมายการศึกษาตลอดชีวิต เพื่อระดมความ
คิดเห็นและให้ข้อเสนอแนะในการจัดทําคําชี้แจงประกอบคําขอจัดตั้งส่วนราชการ
ในการเสนอร่าง พ.ร.บ.การศึกษาตลอดชีวิต
- การรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหา อุปสรรคการดําเนินการจัดทําคํารับรองการ
ปฏิบัติราชการ ระดับสํานัก
- จัดประชุมกอง
- พูดคุยปัญหาอุปสรรคในการดําเนินงานที่ผ่านมา และวางแผนการปฏิบัติงานต่าง ๆ
ทุกเช้าวันจันทร์ระหว่าง ผอ. หัวหน้ากลุ่ม เพื่อนนํามาถ่ายทอดภายในกลุ่มงาน
- ทุกเย็นวันศุกร์สุดท้ายของเดือน บุคลากรภายในสํานักงานพูดคุย แลกเปลี่ยนเรียนรู้
- จัดทําห้องแลกเปลี่ยนทัศนะและเสวนาร่วมกัน
11. กิจกรรมผู้บังคับบัญชารับฟังความคิดเห็นจากผู้ใต้บังคับบัญชา
ทุกสํานัก/หน่วยงานในสังกัดได้ดําเนินโครงการนี้ ยกเว้น ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร โดยกิจกรรมที่ดําเนินการ ได้แก่
- จัดประชุมปรึกษาหารือข้อราชการ/การปฏิบัติงานของผู้บริหาร/หัวหน้ากลุ่ม/งาน
- จัดประชุมบุคลากรประจําเดือน/ประชุมรับฟังความคิดเห็น/ติดตามผลการดําเนินงาน
- เปิดโอกาสให้ผู้ใต้บังคับบัญชาปรึกษาหารือได้ตลอดเวลาโดยการเปิดประตูห้อง
ทํางานตลอดเวลา (OPEN DOOR ON TIME MANAGEMENT) และทางโทรศัพท์
- จัดประชุมสัมมนาการขับเคลื่อนกฎหมายการศึกษาตลอดชีวิต เพื่อระดมความ
คิดเห็นและให้ข้อเสนอแนะในการจัดทําคําชี้แจงประกอบคําขอจัดตั้งส่วนราชการ
ในการเสนอร่าง พ.ร.บ.การศึกษาตลอดชีวิต
- การรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหาการปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชา
- พูดคุยปัญหาอุปสรรคในการดําเนินงานที่ผ่านมาและวางแผนการปฏิบัติงานต่าง ๆ
- ทุกเช้าวันจันทร์ระหว่าง ผอ. หัวหน้ากลุ่ม เพื่อนนํามาถ่ายทอดภายในกลุ่มงาน
- ทุกเย็นวันศุกร์สุดท้ายของเดือน บุคลากรภายในสํานักงานพูดคุย แลกเปลี่ยนเรียนรู้
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12. กิจกรรมการถ่ายทอดตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายของหน่วยงานลงสู่ระดับกลุ่มงานและ
ระดับบุคคล
ทุกสํานัก/หน่วยงานในสังกัดได้ดําเนินโครงการนี้ ยกเว้น สํานักนโยบายและยุทธศาสตร์
โดยกิจกรรมที่ดําเนินการ ได้แก่
- ชี้แจงกรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการระดับสํานักและเกณฑ์การประเมินผล
การปฏิบัติราชการรายบุคคล
- ถ่ายทอดตัวชี้วัดสํานักลงสู่กลุ่มงานและบุคคล
- ให้คําปรึกษาแนะนํา ควบคุม กํากับ ติดตามผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัด
- ประเมินผลการปฏิบัติงาน เพื่อเลื่อนเงินเดือนประจําปี
- กําหนดเกณฑ์การจัดสรรเงินรางวัลให้ผู้ที่รับผิดชอบตัวชี้วัดระดับกรม สํานัก
ได้รับคะแนนสูงกว่าตัวชี้วัดตามภารกิจ
13. กิจกรรมการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร สป. เป็นผู้รับผิดชอบ โดยได้ดําเนินการ ดังนี้
- เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารยุทธศาสตร์ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นของรัฐบาล และ
นโยบายการกํากับดูแลองค์การที่ดี ในวารสาร กพร. สป. เผยแพร่ทางเว็บไซต์ กพร.สป.
- แจ้งเวียนนโยบายการกํากับดูแลองค์กรที่ดีของ สป. ให้หน่วยงานในสังกัดทราบและ
ถือปฏิบัติ
14. โครงการประกวดหน่วยงานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาข้าราชการ สป. ดีเด่น
สํานักอํานวยการ สป. เป็นเจ้าภาพ หน่วยงานอื่นเป็นผู้สนับสนุนส่งกิจกรรมเข้าประกวด
มีหน่วยงานส่งผลงานเข้าประกวด จํานวน 24 หน่วยงาน ไม่ส่ง จํานวน 5 หน่วยงาน ได้แก่ ศูนย์เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร สํานักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สํานักงาน กศน. สํานักกิจการพิเศษ และสํานัก
บริหารยุทธศาสตร์และบูรณาการการศึกษาที่ 10 โดยมีขั้นตอนการดําเนินการ ดังนี้
1) ขออนุมัติจัดกิจกรรม
2) แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาทบทวนรายละเอียดและหลักเกณฑ์การประกวด
3) ประชุมคณะกรรมการพิจารณาทบทวนรายละเอียดและหลักเกณฑ์การประกวด
4) แจ้งให้สํานัก/หน่วยงานดําเนินกิจกรรมฯ
5) กําหนดส่งผลงานเข้าประกวด ภายในวันที่ 17 กันยายน 2555
6) สรุปรายงานผลการใช้จ่ายเงินที่ใช้ในการจัดทําโครงการ/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/กิจกรรมในแผนทั้งหมดจํานวน 26 โครงการ
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มีผลการดําเนินการเป็นไปตามเป้าหมาย จํานวน 23 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 88.46 โดยมีขั้นตอนการ
ดําเนินงาน ดังนี้
1) ขออนุมัติโครงการ
2) แต่งตั้งคณะทํางานจัดทําแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ภาครัฐ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555
3) เสนอหนังสือเชิญประชุมคณะทํางานฯ ในวันที่ 30 กรกฎาคม 2555
4) สรุปรายงานการประชุมคณะทํางานจัดทําแผนปฏิบัติการฯ
5) จัดทําแผนปฏิบัติการฯ เพื่อเสนอขออนุมัติต่อ ป.ศธ.
6) มอบแผนปฏิบัติการฯ ให้หน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ/กิจกรรมตามแผน
และแจ้งให้รายงานผลการดําเนินงานตามแบบฟอร์มที่สํานักงาน ป.ป.ท.
กําหนด ภายในวันที่ 8 ตุลาคม 2555
16. โครงการสนับสนุนเสริมสร้างความรู้ ทักษะ และสมรรถนะในการปฏิบัติงาน
ทุกสํานัก/หน่วยงานในสังกัดได้ดําเนินโครงการนี้ ยกเว้น สํานักบริหารยุทธศาสตร์
และบูรณาการการศึกษาที่ 10 โดยได้ดําเนินการ ดังนี้
- จัดอบรมให้ความรู้สมรรถนะประจํากลุ่มงาน “ด้านการคิดวิเคราะห์”
- จัดอบรมพัฒนาทักษะการสื่อสาร/การใช้ภาษาอังกฤษ
- จัดอบรมให้ความรู้ด้านการนําเสนองาน
- จัดโครงการเสริมสร้างสมรรถนะด้านการเงินการคลังภาครัฐ
- จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจแนวทางการดําเนินการ
ให้บรรลุผลตามคํารับรองการปฏิบัติราชการระดับสํานัก
- จัดอบรมด้านการวางแผนและการบริหารโครงการ
- จัดโครงการพัฒนาบุคลากรด้าน ICT และเทคโนโลยี
- ส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมหลักสูตร “การพัฒนานักบริหารระดับต้น”
- ส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมเพื่อสร้างความรู้ ทักษะในการปฏิบัติงาน
ในหลักสูตรต่าง ๆ
- สนับสนุนให้บุคลากรฝึกอบรมผ่านระบบออนไลน์ (e-learning)
17. โครงการอบรมส่งเสริมคุณภาพชีวิต เพื่อสร้างความสุขในการทํางาน
สํานักอํานวยการ สป. เป็นเจ้าภาพ ดําเนินการจัดโครงการอบรมส่งเสริมคุณภาพ
ชีวิตเพื่อสร้างความสุขในการทํางาน ให้แก่ข้าราชการสํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เมื่อวันที่ 26 - 27
เมษายน 2555 ณ โรงแรมนิวเวิลด์ซิตี้ กรุงเทพ มีผู้เข้ารับการอบรมจํานวน 105 คน ผู้เข้ารับการอบรมมี
ความพึงพอใจในการจัดกิจกรรมสร้างความผาสุกของ สป. ร้อยละ 98.20
18. โครงการพัฒนาองค์การ (OD)
ทุกสํานัก/หน่วยงานในสังกัดได้ดําเนินโครงการนี้ ยกเว้น สํานักความสัมพันธ์
ต่างประเทศ และสํานักบริหารยุทธศาสตร์และบูรณาการการศึกษาที่ 10 โดยได้ดําเนินการจัดโครงการ ดังนี้
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- โครงการอบรมปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรเพื่อขับเคลื่อนค่านิยมองค์กร
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555
- กิจกรรมการส่งเสริมการมีสุขภาพดีของบุคลากร
- โครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่มทักษะ สมรรถนะให้เกิดประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงาน/การมีส่วนร่วม
- กิจกรรมสนับสนุน เสริมสร้างความรู้ ทักษะ ความผูกพันและความร่วมมือ
ภายในหน่วยงาน
- โครงการพัฒนาบุคลากรเรื่อง การจัดทําแผนพัฒนารายบุคคล
- กิจกรรมการศึกษาดูงานเพื่อร่วมสร้างวิสัยทัศน์และระบบการสื่อสารที่มี
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 “คนดีศักดิ์ศรี สป.”
5) กิจกรรมปีใหม่
6) โครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตข้าราชการ สป.
7) โครงการกิจกรรมเสริมสร้างสัมพันธภาพการปฏิบัติงานและความผูกพันภายใน
องค์กร สป. ประจําปี พ.ศ. 2555
20. โครงการจัดทํารายงานผลการดําเนินงาน ประจําปีของสํานัก
มีหน่วยงานที่ดําเนินงานโครงการนี้ จํานวน 24 หน่วยงาน ไม่ดาํ เนินการ จํานวน 5 หน่วยงาน
ได้แก่ สํานักอํานวยการ สํานักตรวจราชการและติดตามประเมินผล สํานักงานรัฐมนตรี สํานักบริหารยุทธศาสตร์
และบูรณาการการศึกษาที่ 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
มีหน่วยงานที่ดําเนินงานโครงการนี้ จํานวน 25 หน่วยงาน ไม่ดาํ เนินการ จํานวน 4 หน่วยงาน
ได้แก่ สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา สํานักการลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน
หน่วยตรวจสอบภายใน สป. สํานักงานรัฐมนตรี และสํานักบริหารยุทธศาสตร์และบูรณาการการศึกษาที่ 10
โดยได้ดําเนินการ ดังนี้
- จัดทําแผนสร้างความผาสุกและแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน
- เปิดโอกาสให้ข้าราชการได้แสดงความคิดเห็นในการวางแผนการทํางานให้มีความสุข
- จัดทําคู่มือการปฏิบัติงาน
- มีแนวปฏิบัติในการทํางานตามภาระหน้าที่รับผิดชอบ มีการปรึกษาหารือในกรณี
ที่มีปัญหาและทํางานเป็นทีมเมื่อมีงานส่วนรวม
- จัดสรรทรัพยากรสนับสนุนการปฏิบัติงานของบุคลากรอย่างเพียงพอและเหมาะสม
- ปรับปรุงสภาพแวดล้อม/ภูมิทัศน์ในการปฏิบัติงาน
- สอดแทรกกิจกรรมในโครงการพัฒนาองค์การ
- ส่งเสริมให้บุคลากรจัดทําปฏิทินการปฏิบัติงานของตนเองและติดตามผลการ
ปฏิบัติงานให้เป็นไปตามแผนฯ
- ให้แต่ละกลุ่มงานกําหนดแผนการปฏิบัติงานของกลุ่มได้ตามความเหมาะสม
- จัดกิจกรรมคัดเลือกและมอบรางวัลบุคลากรที่มีคุณลักษณะตรงตามค่านิยมTEAMWINS
ของ สป. ในแต่ละเดือน เพื่อให้บุคลากรได้วางแผนการทํางานและปฏิบัติตนตาม
ค่านิยม TEAMWIN อย่างมีความสุข และสร้างขวัญกําลังใจในการทํางาน
- จัดกิจกรรมส่งเสริมให้บุคลากรปฏิบัติงานอย่างมีความสุข
- จัดกิจกรรมการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อความผาสุก
- การสร้างวัฒนธรรมการแต่งกายของบุคลากร สบย. 7
- การพิจารณามอบหมายงานให้ตรงกับศักยภาพ/สมรรถนะของบุคลากร
- สร้างบรรยากาศในสถานที่ปฏิบัติงานให้เอื้อต่อการปฏิบัติงาน
22. กิจกรรมการวิเคราะห์คุณค่าของกระบวนการปฏิบัติงานและจัดทําคู่มือการ
ปฏิบัติงานของสํานัก/หน่วยงาน
ทุกสํานัก/หน่วยงานในสังกัดได้ดําเนินโครงการนี้ โดยกิจกรรมที่ดําเนินการ ได้แก่
- วิเคราะห์ภารกิจของสํานัก/หน่วยงาน
- กําหนดกระบวนการ
- คัดเลือกกระบวนการ
- จัดทํา/ปรับปรุงคู่มือการปฏิบัติงาน จํานวน 3 กระบวนกร
- เสนอผู้บริหารเห็นชอบคู่มือและนําไปสู่การปฏิบัติ
- เผยแพร่คู่มือทาง Website
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23. กิจกรรมสํารวจความพึงพอใจและไม่พึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ทุกสํานัก/หน่วยงานในสังกัดได้ดําเนินการสํารวจความพึงพอใจและไม่พึงพอใจของ
ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย แต่มีสํานักที่นําผลการสํารวจมาปรับปรุงการให้บริการ จํานวน 12 หน่วยงาน
คิดเป็นร้อยละ 41.38 ได้แก่ สํานักอํานวยการ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สํานักการลูกเสือ
ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน สํานักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สํานักงาน กศน. สํานักงานคณะกรรมการ
ส่งเสริมการศึกษาเอกชน กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร หน่วยตรวจสอบภายใน สป. สํานักงานรัฐมนตรี สํานักบริหาร
ยุทธศาสตร์และบูรณาการการศึกษาที่ 1, 8, และ10 โดยกิจกรรมที่ดําเนินการ ได้แก่
- กําหนดงานบริการ/กลุ่มเป้าหมายที่จะทําการสํารวจ
- จัดทําแบบสํารวจความพึงพอใจและไม่พึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้เสีย
- ดําเนินการสํารวจความพึงพอใจและไม่พึงพอใจ
- เก็บรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูล
- จัดทํารายงานสรุปผลการสํารวจ
- นําผลการสํารวจไปปรับปรุงกระบวนการ/การให้บริการ
- สรุปรายงานผลการปรับปรุงการให้บริการเสนอผู้บริหารทราบ
24. กิจกรรมการจัดการความรู้ของสํานัก/หน่วยงานในสังกัด สป.
ทุกสํานัก/หน่วยงานในสังกัดได้ดําเนินการจัดกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภายใน
หน่วยงาน และถอดบทเรียนที่ได้จากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ส่งให้ กพร. สป.รวบรวมเป็นฐานข้อมูล KM
ของ สป. สําหรับใช้ในการพัฒนางานให้ดีขึ้น โดยกิจกรรมที่ดําเนินการ ได้แก่
- แต่งตั้งคณะทํางานจัดการความรู้ของสํานัก/ มอบหมายผู้รับผิดชอบ
- วิเคราะห์ จัดทํา/ทบทวนองค์ความรู้ที่สําคัญและจําเป็นของหน่วยงาน
- จัดทําแผนการจัดการความรู้
- จัดกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภายในหน่วยงาน
- ยกย่องชมเชยกลุ่มเป้าหมาย
- ถอดบทเรียนที่ได้จากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
- รวบรวมคู่มือหรือองค์ความรู้ต่าง ๆ ของบุคลากรที่ผ่านการอบรมในหลักสูตรที่
สําคัญและเผยแพร่ทางเว็บไซต์
- จัดมุมความรู้ (KM Conner)
25. โครงการส่งเสริม สนับสนุนการจัดการความรู้ของสํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร สป. เป็นผู้รับผิดชอบดําเนินการส่งเสริม สนับสนุน การจัดการ
ความรู้ของสํานัก/หน่วยงานในสังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555
โดยได้ดําเนินการตามขั้นตอน ดังนี้
- จัดประชุมเพื่อให้ความรู้แก่บุคลากรผู้รบั ผิดชอบในการจัดการความรู้ ของทุกสํานัก
ใน สป. เมื่อวันที่ 3 - 4 พฤษภาคม 2555 ณ โรงแรมมิราม่า กรุงเทพฯ
- มีหนังสือแจ้งให้ทุกสํานักให้ความสําคัญกับเรื่องการจัดการความรู้ และนําแนวทาง
หลักการการจัดการความรู้ และวิธีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ไปสู่การปฏิบัติ เพื่อนํา
องค์ความรู้ที่ได้รับมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในวัน KM Day
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- แต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อดําเนินงานทางวิชาการ ด้วยการนําเสนอแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ในเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (KM DAY) ของ สป.
- จัดงาน KM DAY ในวันที่ 18 กันยายน 2555
- รายงานผลการดําเนินงานการส่งเสริม สนับสนุนการดําเนินการจัดการความรู้
ของ สป. ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555
26. การสับเปลี่ยนหมุนเวียนการทํางานภายในหน่วยงาน (Job Rotation)
สํานัก/หน่วยงานในสังกัดที่ดําเนินการสับเปลี่ยนหมุนเวียนการทํางานภายในหน่วยงาน
(Job Rotation) มีจํานวน 18 หน่วยงาน ได้แก่ สํานักอํานวยการ สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากร
ทางการศึกษา สํานักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สํานักงาน ก.ค.ศ. สํานักตรวจราชการและติดตามประเมินผล
สํานักนโยบายและยุทธศาสตร์ สํานักนิติการ สํานักงาน กศน. สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
กลุ่ มพั ฒนาระบบบริ หาร สํ านั กบริ หารยุ ทธศาสตร์ และบู รณาการการศึ กษาที่ 1, 2, 4, 5, 6, 7, 11 และ
กรุงเทพมหานคร โดยกิจกรรมที่ดําเนินการ ได้แก่
- วิเคราะห์อัตรากําลังภายในหน่วยงาน
- ศึกษา ปริมาณงานในแต่ละภารกิจ
- ศึกษาการปฏิบัติงานของข้าราชการแต่ละคน
- สับเปลี่ยนหมุนเวียนบุคลากรภายในหน่วยงาน/กลุ่มงานตามความเหมาะสม
- มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ในงานที่เหมาะสม
- แจ้งเวียนให้บุคลากรขอย้ายไปปฏิบัติงานในตําแหน่งที่ว่าง
- สํารวจความต้องการในการสับเปลี่ยนการทํางาน ในทุกต้นปีงบประมาณ
รายชื่อสํานักที่ดําเนินการในแต่ละโครงการ/กิจกรรมตามแผนฯ สรุปได้ตามตารางที่ 5 และ
ผลการดําเนินงานในแต่ละโครงการ/กิจกรรมตามแผน สรุปได้ตามตารางที่ 6
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ตารางที่ 5 รายชื่อสํานัก/หน่วยงานที่ดําเนินโครงการ/กิจกรรมตามแผนการพัฒนาปรับปรุงวัฒนธรรมองค์การ ของสํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555
ปัจจัย
ประเด็นคําถาม
การสํารวจ (Organization Climate Survey)
Culture
1.ความรู้สึก 1. ข้าพเจ้าเข้าใจทิศทางและ
กลยุทธ์ของส่วนราชการ
เป็นส่วนหนึ่ง
ของส่วน
ราชการ
(A sense of
belonging
and
meaning)
2. ข้าพเจ้ามีความภูมิใจที่ได้
ปฏิบัติงานในส่วนราชการนี้

โครงการ/กิจกรรม

1. โครงการสื่อสารทิศทางและ
กลยุทธ์ของ สป.
2. การสอดแทรกความรู้เกีย่ วกับ
ทิศทางขององค์กร กลยุทธ์
บทบาทภารกิจ โครงสร้างและ
ระบบงานของ สป. ในหลักสูตร
การพัฒนาข้าราชการ
3. โครงการสื่อสารภาพลักษณ์
องค์กร

2. การได้รับ 3. ข้าพเจ้าสามารถขอคําปรึกษา
4. โครงการส่งเสริมวัฒนธรรม
จากผู้บังคับบัญชาได้ตลอดเวลา
การช่วยเหลือซึ่งกันและกัน
การสนับสนุน
รวมทัง้ ได้รับการสนับสนุนเพื่อให้
ทั้งจากผู้บังคับ
บัญชาและ
การทํางานประสบความสําเร็จ
เพื่อนร่วมงาน 4. ข้าพเจ้ามีอุปกรณ์และวัสดุท่ี
5. โครงการส่งเสริมสนับสนุนวัสดุ
(Social and
จําเป็นเพียงพอต่อการทํางาน
อุปกรณ์ ในการปฏิบัติงาน
Supervisory
ให้สําเร็จ
support)

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.
ผลการดําเนินงาน

สํานัก/หน่วยงาน

                             100%



1
หลักสูตร

                            96.55%

                            93.10%

                             100%

32

33

ปัจจัย
ประเด็นคําถาม
การสํารวจ (Organization Climate Survey)

โครงการ/กิจกรรม

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.
ผลการดําเนินงาน

สํานัก/หน่วยงาน

3. ความสมดุล 5. ข้าพเจ้ามีความภูมิใจ และมี
ระหว่างความ
ความสุขที่สามารถทํางานให้
พยายาม และ
สําเร็จตรงตามเป้าหมาย
ผลลัพธ์ที่ได้รับ
(Balance
6. ผู้บังคับบัญชาหรือเพื่อนร่วมงาน
between
เห็นว่างานทีข่ ้าพเจ้าทํามี
effort /
ประโยชน์และมีคณ
ุ ค่า
reward)
Leadership

6. โครงการยกย่องบุคคลากรที่
ปฏิบัติงานสําเร็จตรงตาม
                           55.17%
เป้าหมายตัวชี้วัดตามคํารับรอง
การปฏิบัตริ าชการระดับบุคคล
ใช้กิจกรรมข้อคําถามที่ 3 โครงการ
ที่ 4 โครงการส่งเสริมวัฒนธรรมการ
ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน

4. สภาวะ
7. สภาพแวดล้อมการทํางานใน
แวดล้อมใน
ปัจจุบันทําให้ข้าพเจ้าทํางาน
การทํางาน
อย่างมีความสุข
(Physical
working
8. ข้าพเจ้ามั่นใจว่าหน่วยงานของ
conditions)
ข้าพเจ้าไม่มีการละเมิด หรือ
คุกคามทางเพศ

7. โครงการปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์
ของหน่วยงาน เพื่อสร้าง
บรรยากาศการทํางาน
8. การสอดแทรกความรู้เกีย่ วกับ
การละเมิด หรือคุกคามทางเพศ
ในการเสริมสร้างพัฒนาวินัย
ข้าราชการ สป.
9. กิจกรรมการเผยแพร่ความรู้
เกี่ยวกับการละเมิด หรือคุกคาม
ทางเพศ

                             100%



2
หลักสูตร



2
ช่อง
ทาง
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ปัจจัย
ประเด็นคําถาม
การสํารวจ (Organization Climate Survey)
5.การได้มี
9. ข้าพเจ้ามีโอกาสแสดงความ
ส่วนร่วม
คิดเห็นในงานที่รับผิดชอบ
(Meaningful
ได้อย่างเต็มที่
Involvement)
10. ผู้บริหารและผู้บังคับบัญชาให้
ความสนใจกับความคิดเห็นของ
ข้าพเจ้าเสมอ
6. ความชัดเจน 11. ข้าพเจ้ามีความเข้าใจใน
ในงานที่ทํา
บทบาทหน้าที่ของตนเอง
(Job clarity)
อย่างชัดเจนว่าจะต้อง
ปฏิบัติงานอย่างไรจึงจะทําให้
งานประสบความสําเร็จ

12. ข้าพเจ้าปฏิบัติงานโดยคํานึงถึง
ผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายของ
ส่วนราชการ

โครงการ/กิจกรรม
10. กิจกรรมสานเสวนา/สภากาแฟ
ภายในหน่วยงาน
11. กิจกรรมผู้บังคับบัญชารับฟัง
ความคิดเห็นจากผู้ใต้บังคับบัญชา

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.
ผลการดําเนินงาน

สํานัก/หน่วยงาน

                            79.31%

                             96.55%

ใช้กิจกรรมข้อคําถามที่ 1 โครงการ
ที่ 2 กิจกรรมการสอดแทรกความรู้
เกี่ยวกับทิศทางขององค์กร กลยุทธ์
และบทบาทภารกิจของส่วนราชการ
ในหลักสูตรการอบรมพัฒนา
ข้าราชการบรรจุใหม่
ใช้กิจกรรมข้อคําถามที่ 3 โครงการ
ที่ 4 โครงการส่งเสริมวัฒนธรรม
การช่วยเหลือซึ่งกันและกัน
12. กิจกรรมการถ่ายทอดตัวชี้วัด
และค่าเป้าหมายของหน่วยงาน
                             96.55%
ลงสู่ระดับกลุ่มงานและระดับ
บุคคล
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ปัจจัย
ประเด็นคําถาม
การสํารวจ (Organization Climate Survey)
7. ความ
ยุติธรรมใน
การทํางาน
(Overall
Fairness)

13. ข้าพเจ้าเชื่อมั่นว่าผู้บริหาร
มีความยุติธรรม
14. ข้าพเจ้าเชื่อมั่นว่าส่วนราชการ
ของข้าพเจ้ามีการทํางาน
อย่างซื่อตรง ไม่ทุจริตคอร์รัปชั่น

โครงการ/กิจกรรม

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.
ผลการดําเนินงาน

สํานัก/หน่วยงาน

13. กิจกรรมการเผยแพร่ความรู้
2
ช่อง
เกี่ยวกับการบริหารงาน

ทาง
ตามหลักธรรมาภิบาล
14. โครงการประกวดหน่วยงาน
ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและ                            
82.76%

จรรยาข้าราชการ สป. ดีเด่น
15. การจัดทําแผนปฏิบัติการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริต
ในภาครัฐของสํานักงาน

ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555

88.46%

Personal Contribution
8. ความสมดุล 15. ข้าพเจ้ายินดีที่จะปรับเปลีย่ น
ระหว่างสิ่งที่
วิธีการทํางาน เพื่อให้งานสําเร็จ
ต้องทํา และ
ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
การควบคุม
(Balanced
between
demands /
control

ใช้กิจกรรมข้อคําถามที่ 3 โครงการ
ที่ 4 โครงการส่งเสริมวัฒนธรรมการ
ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน
16. โครงการสนับสนุนเสริมสร้าง
ความรู้ ทักษะ และสมรรถนะ
                            96.55%
ในการปฏิบัติงาน
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ปัจจัย
ประเด็นคําถาม
การสํารวจ (Organization Climate Survey)
9. ความ
16. ข้าพเจ้ามีความสุขกับการทํางาน
พึงพอใจ
ที่รับผิดชอบอยู่ในปัจจุบัน
ต่องาน
โดยรวม
(Overall Job
satisfaction)

17. ข้าพเจ้าเชื่อมั่นว่าส่วนราชการ
จะสามารถดําเนินงานได้
ประสบความสําเร็จ
10. ความสมดุล 18. ข้าพเจ้าสามารถกําหนดและ
ระหว่างงาน ดําเนินการตามแผนในการ
และชีวิต
ทํางานได้ตามความเหมาะสม
ส่วนตัว
19. การทํางานของข้าพเจ้า
(Work /
ไม่ก่อให้เกิดปัญหาในการใช้
life
เวลากับชีวิตส่วนตัวและ
balance)
ครอบครัวของข้าพเจ้า

โครงการ/กิจกรรม

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.
ผลการดําเนินงาน

สํานัก/หน่วยงาน

17. โครงการอบรมส่งเสริมคุณภาพ
98.20%
ชีวิต เพื่อสร้างความสุขในการ 
ทํางาน
18. โครงการพัฒนาองค์การ (OD)
                            93.10%
19. การจัดทําแผนสร้างความผาสุก
และความพึงพอใจของบุคลากร
72.60%

ในสังกัด สป. ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2555
20. โครงการจัดทํารายงานผล
การดําเนินงาน ประจําปี
ของสํานัก
                            82.76%
21. กิจกรรมส่งเสริมการวางแผน
การทํางานอย่างมีความสุข

                          86.21%

ใช้กิจกรรมข้อคําถามที่ 16 โครงการ
ที่ 19การจัดทําแผนสร้างความผาสุก
และความพึงพอใจของบุคลากร
ในสังกัด สป. ประจําปีงบประมาณ
พ.ศ. 2555
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ปัจจัย
ประเด็นคําถาม
การสํารวจ (Organization Climate Survey)
Teamwork
11. ความภูมิใจ 20. ส่วนราชการของข้าพเจ้า
ในงานที่ทํา
ส่งเสริมการทํางานเป็นทีม
(Pride in
เพือ่ ให้เกิดความร่วมมือ และ
workmanship)
การทํางานที่มีคุณภาพดี
21. ข้าพเจ้าเชื่อว่าผูร้ ับบริการได้รบั
บริการที่ดีทสี่ ุดจากส่วนราชการ
ของข้าพเจ้า

โครงการ/กิจกรรม

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.
ผลการดําเนินงาน

สํานัก/หน่วยงาน

ใช้กิจกรรมข้อคําถามที่ 7 โครงการ
ที่ 7 โครงการปรับปรุงสภาพภูมิทศั น์
ของหน่วยงาน เพื่อสร้างบรรยากาศ
การทํางาน
22. กิจกรรมการวิเคราะห์คณ
ุ ค่าของ
กระบวนการปฏิบัติงานและ
จัดทําคู่มือการปฏิบัติงานของ                              100%
สํานัก/หน่วยงาน
23. กิจกรรมสํารวจความพึงพอใจ
และไม่พึงพอใจของผู้รับบริการ                             
และผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสีย
41.38%
-นําผลการสํารวจไปปรับปรุงการ
ให้บริการ
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ปัจจัย
ประเด็นคําถาม
การสํารวจ (Organization Climate Survey)
KM
12. การ
22. ข้าพเจ้าได้มโี อกาสในการ
แลกเปลีย่ น
แลกเปลีย่ นเรียนรู้และพัฒนา
เรียนรู้และ
ตนเองในด้านความรู้
พัฒนา
ความสามารถในการทํางาน
(Learning
อย่างสม่ําเสมอ
Sharing &
Challenge)

โครงการ/กิจกรรม

24. กิจกรรมการจัดการความรู้ของ
สํานัก/หน่วยงานในสังกัด สป.
24.1 หน่วยงานที่จัดกิจกรรม
แลกเปลีย่ นเรียนรู้
24.2 หน่วยงานที่ส่ง
องค์ความรู้ที่ได้รับจาก
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้

23. ส่วนราชการของข้าพเจ้าได้นํา
องค์ความรู้ที่ได้จากการ
แลกเปลีย่ นเรียนรู้มาใช้ในการ
พัฒนางานให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง

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

24. ข้าพเจ้ามีความรูส้ ึกว่างาน
ของข้าพเจ้ามีความท้าทาย และ
ช่วยให้ข้าพเจ้าได้เรียนรู้และ
มีประสบการณ์มากขึ้น

26. การสับเปลีย่ นหมุนเวียนการ
ทํางาน ภายในหน่วยงาน
(Job Rotation)

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.
ผลการดําเนินงาน

สํานัก/หน่วยงาน

                             100%

                             100%



ระดับ
5

                             62.07%
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ตารางที่ 6 สรุปรายงานผลการดําเนินงานตามแผนการพัฒนาปรับปรุงวัฒนธรรมองค์การ ของสํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555
ปัจจัย
ประเด็นคําถาม
การสํารวจ (Organization Climate Survey)
Culture
1.ความรู้สึก 1. ข้าพเจ้าเข้าใจทิศทางและ
กลยุทธ์ของส่วนราชการ
เป็นส่วนหนึ่ง
ของส่วน
ราชการ
(A sense of
belonging
and
meaning)

โครงการ/กิจกรรม
1. โครงการสื่อสารทิศทางและ
กลยุทธ์ของ สป.

2. การสอดแทรกความรู้เกีย่ วกับ
ทิศทางขององค์กร กลยุทธ์
บทบาทภารกิจ โครงสร้างและ
ระบบงานของ สป. ในหลักสูตร
การพัฒนาข้าราชการ

ตัวชี้วัด

เป้าหมาย

หน่วยงานและ
กิจกรรมที่หน่วยงานดําเนินการ

ผลการดําเนินงาน

ร้อยละ 80 หน่วยงานที่ดําเนินกิจกรรม
สูงกว่าเป้าหมาย
สอ./ศทก./สคบศ./สกก./สต./ก.ค.ศ./สตผ./สนย./ (ดําเนินการ 29
สน./กศน./สช./กพร./ตสน.ศธ./ตสน.สป./สกพ./ หน่วยงาน=100%)
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
- จัดทําบอร์ดประชาสัมพันธ์
- ถ่ายทอดผ่านการจัดทําตัวชี้วัดรายบุคคล
- จัดอบรมเจ้าหน้าที่แผนฯ ของหน่วยงาน/
สถานศึกษา
- สอดแทรกในการฝึกอบรมหลักสูตรต่าง ๆ/
เอกสารประกอบการฝึกอบรม
จํานวนหลักสูตรทีส่ อดแทรก อย่างน้อย หน่วยงานที่ดําเนินกิจกรรม
เป็นไปตามเป้าหมาย
ความรู้เกี่ยวกับทิศทางของ 1 หลักสูตร - กบค.สอ. สป.
(จํานวน 1 หลักสูตร)
องค์กร กลยุทธ์ บทบาท
สรุปกิจกรรมที่หน่วยงานดําเนินการ
- สอดแทรกในโครงการพัฒนาข้าราชการ
ภารกิจ โครงสร้างและ
บรรจุใหม่ “หลักสูตรการเป็นข้าราชการที่ดี”
ระบบราชการของ สป.
ประจําปี 2555 ดําเนินโครงการเมือ่ วันที่ 28
พ.ค. – 1 มิ.ย. 2555 ณ ศูนย์พัฒนาทรัพยากร
บุคคลงานทาง (กรมทางหลวง) จังหวัดชลบุรี

ร้อยละของหน่วยงาน
ในสังกัดดําเนินการสื่อสาร
ทิศทางและกลยุทธ์
ของส่วนราชการ
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ปัจจัย
ประเด็นคําถาม
การสํารวจ (Organization Climate Survey)
2. ข้าพเจ้ามีความภูมิใจที่ได้
ปฏิบัติงานในส่วนราชการนี้

โครงการ/กิจกรรม
3. โครงการสื่อสารภาพลักษณ์
องค์กร

ตัวชี้วัด
ร้อยละของหน่วยงาน
ในสังกัดดําเนินการสื่อสาร
ภาพลักษณ์องค์กร

เป้าหมาย

หน่วยงานและ
กิจกรรมที่หน่วยงานดําเนินการ

ผลการดําเนินงาน

ร้อยละ 80 หน่วยงานที่ดําเนินกิจกรรม
สูงกว่าเป้าหมาย
สอ./ศทก./สกก./สต./ก.ค.ศ./สตผ./สนย./สน./
(ดําเนินการ 28
กศน./สช./กพร./ตสน.ศธ./ตสน.สป./สกพ./สร./ หน่วยงาน=96.55%)
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
- จัดพิมพ์เอกสารเผยแพร่ภาพลักษณ์การศึกษา
...สู่สาธารณชน
- เผยแพร่ผลงาน/ผลการดําเนินงาน/กิจกรรม/
โครงการทีไ่ ด้รับรางวัลและสังคมยอมรับทาง
โทรทัศน์ วิทยุ วารสาร/จุลสาร หนังสือพิมพ์
แผ่นพับ เว็บไซต์ และแจ้งในที่ประชุม
บุคลากร
- จัดบอร์ดประชาสัมพันธ์กิจกรรมของ
หน่วยงาน
- จัดทําภูมิหลัง/ประวัติ ของ สช. เผยแพร่ขึ้น
Website
- สื่อสารข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องของสํานัก
ให้สาธารณชนได้รับรูผ้ ่านระบบสารสนเทศ
ทางเว็บไซต์ของสํานัก
- จัดประชุมชี้แจง สื่อสารข้อมูลเชิงบวก
และให้ข้อคิดที่ดตี ่อองค์กร
- ปฏิบัติงานให้เป็นที่ยอมรับของหน่วยงาน
ภายนอก
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2. การได้รับ 3. ข้าพเจ้าสามารถขอคําปรึกษา
การสนับสนุน
จากผู้บังคับบัญชาได้ตลอดเวลา
ทั้งจาก
รวมทัง้ ได้รับการสนับสนุน
ผู้บังคับบัญชา
เพื่อให้การทํางานประสบ
และเพื่อน
ความสําเร็จ
ร่วมงาน
(Social and
Supervisory
support)

โครงการ/กิจกรรม

4. โครงการส่งเสริมวัฒนธรรม
การช่วยเหลือซึ่งกันและกัน

ตัวชี้วัด

ร้อยละของหน่วยงาน
ในสังกัดดําเนินการส่งเสริม
วัฒนธรรมการช่วยเหลือ
ซึ่งกันและกัน

เป้าหมาย

หน่วยงานและ
กิจกรรมที่หน่วยงานดําเนินการ

ผลการดําเนินงาน

- จัดกิจกรรมเพื่อสังคม เช่น เลี้ยงอาหารและ
บริจาคสิ่งของ/เงินให้แก่เด็กพิการ ปลูกป่า
ชายเลน
- ดําเนินกิจกรรมการควบคุมภายใน
- การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของหน่วยงาน
- จัดตู้แสดงผลงานที่ประสบความสําเร็จและ
รางวัลที่ได้รับ
- บริการตอบข้อซักถามผ่านโทรศัพท์สายด่วน
(Call Center)
- จัดทํารายงานผลการดําเนินงานประจําปีของ
สํานัก
- เข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการของ
จังหวัดร่วมงานรัฐพิธีในวันสําคัญ ร่วมกับ
หน่วยงานต่าง ๆ
สูงกว่าเป้าหมาย
ร้อยละ 80 หน่วยงานที่ดําเนินกิจกรรม
สอ./ศทก./ สกก./สต./ก.ค.ศ./สตผ./สนย./สน./
(ดําเนินการ 27
กศน./สช./กพร./ตสน.ศธ./ตสน.สป./สกพ./สร./ หน่วยงาน=93.10%)
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
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โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัด

เป้าหมาย

หน่วยงานและ
กิจกรรมที่หน่วยงานดําเนินการ

ผลการดําเนินงาน

- ให้คําปรึกษา แนะนํา ระหว่างหัวหน้ากลุ่ม
งานกับข้าราชการภายในกลุ่มงาน และ
ระหว่างข้าราชการด้วยกันเอง
- ส่งเสริมให้มีการให้ความร่วมมือระหว่างกัน
ในการปฏิบัติงานร่วมกัน
- จัดกิจกรรม/โครงการเพื่อสร้างความรัก
ความสามัคคีและให้ความร่วมมือซึ่งกัน
และกัน
- จัดประชุมเพื่อปรึกษาหารือและรับทราบ
ปัญหา อุปสรรคในการปฏิบัติงานภายใน
หน่วยงาน และระดมความคิดเห็นร่วมกัน
เพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น
จากการปฏิบตั ิงาน ให้คําแนะนําเพื่อพัฒนา
งาน รายงานผลการปฏิบตั ิงานตามที่ได้รับ
มอบหมาย แลกเปลีย่ นเรียนรู้ระหว่าง
บุคลากรภายในหน่วยงานเพื่อให้บคุ ลากร
สามารถปฏิบัติงานได้ตามเป้าหมาย
- จัดกิจกรรมการ/โครงการ บริจาคโลหิต
ทําบุญเลีย้ งพระ และโครงการ “ซ่อมสร้าง
ล้างใหม่ กศน.ทําให้”
- จัดกิจกรรมดูแลบุคลากรภายในหน่วยงาน
ทางด้านการปฏิบตั ิงานและสวัสดิการ
ช่วยเหลือบุคลากรภายในหน่วยงานแบบ
พึ่งพาอาศัยกัน
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โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัด

เป้าหมาย

หน่วยงานและ
กิจกรรมที่หน่วยงานดําเนินการ

ผลการดําเนินงาน

- ปิดประกาศค่านิยม Team Wins และ
รณรงค์ให้เกิดวัฒนธรรมองค์กร “พี่ช่วยน้อง
น้องช่วยพี่”
- การจัดกิจกรรมสานเสวนาของบุคลากรใน
สังกัด เพื่อให้บุคลากรได้พบปะแลกเปลี่ยน
ความรู้เรื่องเกี่ยวกับภารกิจของแต่ละ
หน่วยงาน รวมถึงแนวทางการปฏิบัติหน้าที่
ราชการ ระเบียบวินัย การร้องเรียน การ
ปฏิบัติงานในหน้าความรับผิดชอบ ความ
โปร่งใส การใช้อํานาจหน้าที่โดยมิชอบและ
เสริมสร้างสัมพันธภาพอันดีระหว่างบุคลากร
แต่ละกลุ่มงานในสังกัด
- จัดโครงการส่งเสริมและพัฒนาองค์กรแห่ง
การช่วยเหลือ แบ่งปัน เอื้ออาทร และการ
เสริมสร้างวัฒนธรรมการแลกเปลีย่ นเรียนรู้
ประสบการณ์ในการปฏิบตั ิงานร่วมกัน
- ร่วมงานพิธีต่าง ๆ ที่บุคลากรในสํานักงาน
จัดขึ้น
- จัดระบบพีด่ ูแลน้องเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน
และคอยให้คําปรึกษาปัญหา อุปสรรคในการ
ปฏิบัติงาน
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4. ข้าพเจ้ามีอุปกรณ์และวัสดุที่
จําเป็นเพียงพอต่อการทํางาน
ให้สําเร็จ

โครงการ/กิจกรรม
5. โครงการส่งเสริมสนับสนุนวัสดุ
อุปกรณ์ ในการปฏิบัติงาน

ตัวชี้วัด
ร้อยละของหน่วยงาน
ในสังกัดดําเนินการส่งเสริม
สนับสนุนวัสดุอุปกรณ์
ในการปฏิบัติงาน

เป้าหมาย

หน่วยงานและ
กิจกรรมที่หน่วยงานดําเนินการ

ผลการดําเนินงาน

ร้อยละ 80 หน่วยงานที่ดําเนินกิจกรรม
สูงกว่าเป้าหมาย
สอ./ศทก./สคบศ./สกก./สต./ก.ค.ศ./สตผ./สนย./ (ดําเนินการ 29
สน./กศน./สช./กพร./ตสน.ศธ./ตสน.สป./สกพ./ หน่วยงาน=100%)
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
แต่ละหน่วยงานได้ดําเนินการจัดหาและเบิกจ่าย
วัสดุอุปกรณ์ที่จําเป็นให้เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน
ของบุคลากรในหน่วยงาน สรุปได้ดังนี้
1. สํารวจความต้องการใช้วัสดุ อุปกรณ์ของ
บุคลากรในหน่วยงาน
2. สํารวจวัสดุอุปกรณ์ในการปฏิบัติงานที่มีอยู่
ว่าเพียงพอต่อการปฏิบตั ิงานของบุคลากรใน
หน่วยงานหรือไม่
3. วิเคราะห์ความจําเป็นในการใช้วัสดุอุปกรณ์
4. ดําเนินการจัดซื้อ/จัดหาวัสดุอุปกรณ์ที่จําเป็น
สําหรับการปฏิบตั ิงานไว้ในบริการแก่
บุคลากรในหน่วยงานอย่างเพียงพอ
5. จัดเจ้าหน้าที่ให้บริการในการเบิกจ่ายวัสดุ
ในช่วงเวลาการปฏิบัติงาน
6. ลดขั้นตอนในการเบิกจ่ายวัสดุ
7. ปรับปรุงระบบการเบิกจ่ายงบประมาณและ
วัสดุให้มสี ภาพคล่อง สะดวก รวดเร็ว และลด
ขั้นตอนในกระบวนการที่ไม่จําเป็น
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โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัด

เป้าหมาย

หน่วยงานและ
กิจกรรมที่หน่วยงานดําเนินการ

ผลการดําเนินงาน

8. เปิดโอกาสให้บุคลากรขออนุมัติจดั ซื้อวัสดุ
อุปกรณ์ที่จําเป็นในการปฏิบตั ิงานได้
9. จัดทําทะเบียนคุมวัสดุอุปกรณ์ให้เป็นปัจจุบัน
อยู่เสมอ
10. บํารุงรักษาวัสดุอุปกรณ์ให้อยู่ในสภาพใช้งาน
ได้ดี
3. ความสมดุล 5. ข้าพเจ้ามีความภูมิใจ และมี
ความสุขที่สามารถทํางานให้
ระหว่างความ
พยายาม และ
สําเร็จตรงตามเป้าหมาย
ผลลัพธ์ที่ได้รับ
(Balance
between
effort /
reward)

6. โครงการยกย่องบุคคลากรที่
ปฏิบัติงานสําเร็จตรงตาม
เป้าหมายตัวชี้วัดตามคํารับรอง
การปฏิบัตริ าชการระดับบุคคล

ร้อยละของหน่วยงานใน
สังกัดดําเนินการยกย่อง
บุคคลากรที่ปฏิบัติงาน
สําเร็จตรงตามเป้าหมาย
ตัวชี้วัดตามคํารับรองการ
ปฏิบัติราชการระดับบุคคล

ร้อยละ 80 หน่วยงานที่ดําเนินกิจกรรม
ต่ํากว่าเป้าหมาย
ศทก./สคบศ./สกก./สต./สนย./สช./กพร./สกพ./ / (ดําเนินการ 16
สบย.1/สบย.2/สบย.4/สบย.5/สบย.7/สบย.8/
หน่วยงาน=55.17%)
สบย.9/สบย.11
สรุปกิจกรรมที่หน่วยงานดําเนินการ
- ติดประกาศรายชื่อผู้ที่มีผลงานดีเด่นให้ทราบ
โดยทั่วกัน
- พิจารณาเลื่อนเงินเดือนให้กับข้าราชการที่
ทุมเทในการปฏิบตั ิงาน ในระดับดีเด่น
- ส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้มีผลงานดีเด่นได้เข้ารับ
การอบรมหลักสูตรต่าง ๆ ที่หน่วยงานเป็น
ผู้จัด และหน่วยงานภายนอกเป็นผู้จัด
- จัดบอร์ดประกาศเกียรติคณ
ุ ยกย่องบุคลากร
ที่ปฏิบัติงานสําเร็จตามเป้าหมายตัวชี้วัดตาม
คํารับรองการปฏิบัตริ าชการระดับบุคล
- จัดทําเกียรติบัตรยกย่องบุคลากรที่ปฏิบัติงาน
สําเร็จตรงตามเป้าหมายตามตัวชี้วัดตามคํา
รับรองการปฏิบัติราชการระดับบุคคล (ระดับ
ดีเด่น) ทั้งสองรอบการประเมิน
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โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัด

เป้าหมาย

หน่วยงานและ
กิจกรรมที่หน่วยงานดําเนินการ

ผลการดําเนินงาน

- มีการคัดเลือกพิจารณาบุคคลที่มคี วามรู้
ความสามารถในการปฏิบัติงานและปฏิบัติ
ตนเป็นแบบอย่างที่ เช่น โครงการคัดเลือก
คนดี ศักดิ์ศรีแห่ง สป.
- แสดงความยินดี ยกย่อง ชมเชยบุคลากร
ที่ปฏิบัติงานสําเร็จตามตัวชี้วัดตามคํารับรอง
การปฏิบัตริ าชการระดับบุคคลในที่ประชุม
ประจําเดือนของสํานัก
- มีการคัดเลือกบุคลากร หน่วยงาน เครือข่าย
ที่จัด ส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษา
นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ดีเด่น
ปี 2555
- มอบเข็มเชิดชูเกียรติครู กศน. พร้อม
เกียรติบตั ร
- จัดทําทําเนียบครู กศน. ที่ได้รับมอบเข็มเชิด
ชูเกียรติ
6. ผู้บังคับบัญชาหรือเพื่อนร่วมงาน
เห็นว่างานที่ข้าพเจ้าทํามี
ประโยชน์และมีคณ
ุ ค่า

ใช้กิจกรรมข้อคําถามที่ 3 โครงการ
ที่ 4 โครงการส่งเสริมวัฒนธรรมการ
ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน

-

-

-

-
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โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัด

เป้าหมาย

หน่วยงานและ
กิจกรรมที่หน่วยงานดําเนินการ

ผลการดําเนินงาน

Leadership
4. สภาวะ
แวดล้อมใน
การทํางาน
(Physical
working
condition

7. สภาพแวดล้อมการทํางานใน
ปัจจุบันทําให้ข้าพเจ้าทํางาน
อย่างมีความสุข

7. โครงการปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์
ของหน่วยงาน เพื่อสร้าง
บรรยากาศการทํางาน

ร้อยละของหน่วยงาน
ร้อยละ 80 หน่วยงานที่ดําเนินกิจกรรม
สูงกว่าเป้าหมาย
ในสังกัดดําเนินการปรับปรุง
สอ./ศทก./สคบศ./สกก./สต./ก.ค.ศ./สตผ./สนย./ (ดําเนินการ 29
สภาพภูมิทัศน์ของหน่วยงาน
สน./กศน./สช./กพร./ตสน.ศธ./ตสน.สป./สกพ./ หน่วยงาน=100%)
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 ครุภัณฑ์ที่ทันสมัยให้แก่บุคลากร
- ปรับปรุงห้องประชุมเพื่อเตรียมความพร้อม
สู่ประชาคมอาเซียน

8. ข้าพเจ้ามั่นใจว่าหน่วยงานของ
ข้าพเจ้าไม่มีการละเมิด หรือ
คุกคามทางเพศ

8. การสอดแทรกความรู้เกีย่ วกับ
การละเมิด หรือคุกคามทางเพศ
ในการเสริมสร้างพัฒนาวินัย
ข้าราชการ สป.

จํานวนหลักสูตรทีส่ อดแทรก อย่างน้อย หน่วยงานที่ดําเนินกิจกรรม
ความรู้เกี่ยวกับการละเมิด
สน. สป.
1 หลักสูตร
หรือคุกคามทางเพศ
สรุปกิจกรรมที่หน่วยงานดําเนินการ
สอดแทรกความรู้เกีย่ วกับการละเมิดหรือคุกคาม
ทางเพศ ในหลักสูตรต่อไปนี้

สูงกว่าเป้าหมาย
(จํานวน 2 หลักสูตร)
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โครงการ/กิจกรรม

9. กิจกรรมการเผยแพร่ความรู้
เกี่ยวกับการละเมิด หรือคุกคาม
ทางเพศ

ตัวชี้วัด

จํานวนช่องทางในการ
เผยแพร่ความรู้

เป้าหมาย

อย่างน้อย
2 ช่องทาง

หน่วยงานและ
กิจกรรมที่หน่วยงานดําเนินการ

ผลการดําเนินงาน

1. การเสริมสร้างและพัฒนาวินัยข้าราชการ
สป. ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555
ได้ดําเนินการจัดเมื่อวันที่ 8 – 10 กรกฎาคม
2555 ณ โรงแรมสองพันบุรี จังหวัด
สุพรรณบุรี มีผู้เข้ารับการอบรม
จํานวน 72 คน
2. การพัฒนาจิตเพื่อเพิม่ ประสิทธิภาพ
การทํางาน ได้ดาํ เนินการจัดกิจกรรมที่
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
หน่วยงานที่ดําเนินกิจกรรม
เป็นไปตามเป้าหมาย
(2 ช่องทาง)
- สน. สป.
สรุปกิจกรรมที่หน่วยงานดําเนินการ
ได้ดําเนินการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการละเมิด
หรือคุกคามทางเพศ ทางช่องทาง ดังนี้
27. แผ่นพับ
28. หนังสือแจ้งเวียนแผ่นพับไปยัง
หน่วยงาน
ในสังกัด สป.
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5.การได้มี
9. ข้าพเจ้ามีโอกาสแสดงความ
ส่วนร่วม
คิดเห็นในงานที่รับผิดชอบ
(Meaningful
ได้อย่างเต็มที่
Involvement)

โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัด

10. กิจกรรมสานเสวนา/สภากาแฟ
ภายในหน่วยงาน

ร้อยละของหน่วยงานใน
สังกัดดําเนินการจัดกิจกรรม
สานเสวนา/สภากาแฟ
ภายในหน่วยงาน

เป้าหมาย

หน่วยงานและ
กิจกรรมที่หน่วยงานดําเนินการ

ผลการดําเนินงาน

ต่ํากว่าเป้าหมาย
ร้อยละ 80 หน่วยงานที่ดําเนินกิจกรรม
(ดําเนินการ 23
สอ./สกก./สต./ก.ค.ศ./สตผ./สนย./กศน./สช./
กพร./ตสน.ศธ./ตสน.สป./สบย.1/สบย.2/สบย.3/ หน่วยงาน=79.31%)
สบย.4/สบย.5/สบย.6/สบย.7/สบย.8/สบย.9/
สบย.11/สบย.12/สบย.กทม.
สรุปกิจกรรมที่หน่วยงานดําเนินการ
- จัดกิจกรรมสานเสวนา/สภากาแฟ
เพื่อปรึกษาหารือและแลกเปลีย่ นความ
คิดเห็นเกีย่ วกับการปฏิบัติงาน ความรู้และ
เสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างกัน
- จัดกิจกรรมกลุม่ สัมพันธ์ส่งเสริมการมีสุขภาพ
ดีของบุคลากร
- จัดประชุมปรึกษาหารือข้อราชการของ
ผู้บริหารอย่างไม่เป็นทางการ
- จัดประชุมสัมมนาการขับเคลื่อนกฎหมาย
การศึกษาตลอดชีวิต เพื่อระดมความคิดเห็น
และให้ข้อเสนอแนะในการจัดทําคําชี้แจง
ประกอบคําขอจัดตั้งส่วนราชการในการเสนอ
ร่าง พ.ร.บ.การศึกษาตลอดชีวิต
- การรับฟังความคิดเห็นเกีย่ วกับปัญหา
อุปสรรคการดําเนินการจัดทําคํารับรองการ
ปฏิบัติราชการ ระดับสํานัก
- จัดประชุมกอง
- พูดคุยปัญหาอุปสรรคในการดําเนินงานที่
ผ่านมาและวางแผนการปฏิบตั ิงานต่าง ๆ
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10. ผู้บริหารและผู้บังคับบัญชาให้
ความสนใจกับความคิดเห็นของ
ข้าพเจ้าเสมอ

โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัด

11. กิจกรรมผู้บังคับบัญชารับฟัง
ร้อยละของหน่วยงาน
ความคิดเห็นจากผู้ใต้บังคับบัญชา ในสังกัดดําเนินกิจกรรม
ผู้บังคับบัญชารับฟังความคิดเห็นจากผู้ใต้บังคับบัญชา

เป้าหมาย

หน่วยงานและ
กิจกรรมที่หน่วยงานดําเนินการ

ผลการดําเนินงาน

ทุกเช้าวันจันทร์ระหว่าง ผอ. หัวหน้ากลุ่ม
เพื่อนนํามาถ่ายทอดภายในกลุ่มงาน
- ทุกเย็นวันศุกร์สดุ ท้ายของเดือน บุคลากร
ภายในสํานักงานพูดคุย แลกเปลี่ยนเรียนรู้
จัดทําห้องแลกเปลี่ยนทัศนะและเสวนาร่วมกัน
ร้อยละ 80 หน่วยงานที่ดําเนินกิจกรรม
สูงกว่าเป้าหมาย
สอ./สคบศ./สกก./สต./ก.ค.ศ./สตผ./สนย./สน./
(ดําเนินการ 28
กศน./สช./กพร./ตสน.ศธ./ตสน.สป./สกพ./สร./ หน่วยงาน=96.55%)
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
ได้ตลอดเวลาโดยการเปิดประตูหอ้ งทํางาน
ตลอดเวลา (OPEN DOOR ON TIME
MANAGEMENT) และทางโทรศัพท์
- จัดประชุมสัมมนาการขับเคลื่อนกฎหมาย
การศึกษาตลอดชีวิต เพื่อระดมความคิดเห็น
และให้ข้อเสนอแนะในการจัดทําคําชี้แจง
ประกอบคําขอจัดตั้งส่วนราชการในการเสนอ
ร่าง พ.ร.บ.การศึกษาตลอดชีวิต
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โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัด

เป้าหมาย

หน่วยงานและ
กิจกรรมที่หน่วยงานดําเนินการ

ผลการดําเนินงาน

- การรับฟังความคิดเห็นเกีย่ วกับปัญหาการ
ปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชา
- พูดคุยปัญหาอุปสรรคในการดําเนินงานที่
ผ่านมาและวางแผนการปฏิบตั ิงานต่าง ๆ
ทุกเช้าวันจันทร์ระหว่าง ผอ. หัวหน้ากลุ่ม
เพื่อนนํามาถ่ายทอดภายในกลุ่มงาน
ทุกเย็นวันศุกร์สดุ ท้ายของเดือน บุคลากรภายใน
สํานักงานพูดคุย แลกเปลีย่ นเรียนรู้
6. ความชัดเจน 11. ข้าพเจ้ามีความเข้าใจใน
ในงานที่ทํา
บทบาทหน้าที่ของตนเอง
(Job clarity
อย่างชัดเจนว่าจะต้อง
ปฏิบัติงานอย่างไรจึงจะทําให้
งานประสบความสําเร็จ

12. ข้าพเจ้าปฏิบัติงานโดยคํานึงถึง
ผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายของ
ส่วนราชการ

ใช้กิจกรรมข้อคําถามที่ 1 โครงการ
ที่ 2 กิจกรรมการสอดแทรกความรู้
เกี่ยวกับทิศทางขององค์กร กลยุทธ์
และบทบาทภารกิจของส่วนราชการ
ในหลักสูตรการอบรมพัฒนา
ข้าราชการบรรจุใหม่
ใช้กิจกรรมข้อคําถามที่ 3 โครงการ
ที่ 4 โครงการส่งเสริมวัฒนธรรม
การช่วยเหลือซึ่งกันและกัน
12. กิจกรรมการถ่ายทอดตัวชี้วัด
และค่าเป้าหมายของหน่วยงาน
ลงสู่ระดับกลุ่มงานและระดับ
บุคคล

ร้อยละของหน่วยงาน
ในสังกัดดําเนินการถ่ายทอด
ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย
ของหน่วยงานลงสู่ระดับ
กลุ่มงานและระดับบุคคล

ร้อยละ 80 หน่วยงานที่ดําเนินกิจกรรม
สูงกว่าเป้าหมาย
สอ./ศทก./สคบศ./สกก./สต./ก.ค.ศ./สตผ./สน./
(ดําเนินการ 28
กศน./สช./กพร./ตสน.ศธ./ตสน.สป./สกพ./สร./ หน่วยงาน=96.55%)
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.
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7. ความ
13. ข้าพเจ้าเชื่อมั่นว่าผู้บริหาร
ยุติธรรมในการ มีความยุติธรรม
ทํางาน
(Overall
Fairness)

โครงการ/กิจกรรม

13. กิจกรรมการเผยแพร่ความรู้
เกี่ยวกับการบริหารงาน
ตามหลักธรรมาภิบาล

ตัวชี้วัด

จํานวนช่องทางในการ
เผยแพร่ความรูเ้ กี่ยวกับ
การบริหารงาน
ตามหลักธรรมาภิบาล

เป้าหมาย

อย่างน้อย
2 ช่องทาง

หน่วยงานและ
กิจกรรมที่หน่วยงานดําเนินการ
สรุปกิจกรรมที่หน่วยงานดําเนินการ
- ชี้แจงกรอบการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการระดับสํานักและเกณฑ์การ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการรายบุคคล
- ถ่ายทอดตัวชี้วัดสํานักลงสู่กลุ่มงานและ
บุคคล
- ให้คําปรึกษาแนะนํา ควบคุม กํากับ ติดตาม
ผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัด
- ประเมินผลการปฏิบัติงาน เพื่อเลือ่ น
เงินเดือนประจําปี
- กําหนดเกณฑ์การจัดสรรเงินรางวัลให้ผู้ที่
รับผิดชอบตัวชี้วัดระดับกรม สํานัก
ได้รับคะแนนสูงกว่าตัวชี้วัดตามภารกิจ
หน่วยงานที่ดําเนินกิจกรรม
- กพร. สป.
สรุปกิจกรรมที่หน่วยงานดําเนินการ
1. เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารยุทธศาสตร์ต่อต้าน
การทุจริตคอร์รัปชั่นของรัฐบาล และ
นโยบายการกํากับดูแลองค์การที่ดี
ในวารสาร กพร. สป. เผยแพร่ทางเว็บไซต์
กพร.สป.
2. แจ้งเวียนนโยบายการกํากับดูแลองค์กรที่ดี
ของ สป. ให้หน่วยงานในสังกัดทราบและ
ถือปฏิบัติ

ผลการดําเนินงาน

เป็นไปตามเป้าหมาย
( 2 ช่องทาง)
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14. ข้าพเจ้าเชื่อมั่นว่าส่วนราชการ
ของข้าพเจ้ามีการทํางาน
อย่างซื่อตรง ไม่ทุจริตคอร์รัปชั่น

โครงการ/กิจกรรม
14. โครงการประกวดหน่วยงาน
ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและ
จรรยาข้าราชการ สป. ดีเด่น

ตัวชี้วัด
ร้อยละของหน่วยงาน
ในสังกัดที่ส่งผลงาน
เข้าประกวด

เป้าหมาย

หน่วยงานและ
กิจกรรมที่หน่วยงานดําเนินการ

ร้อยละ 80 หน่วยงานที่ดําเนินกิจกรรม
สอ. สป. เป็นเจ้าภาพ หน่วยงานอื่น
เป็นผู้สนับสนุนส่งกิจกรรมเข้าประกวด
สรุปกิจกรรมที่หน่วยงานดําเนินการ

ผลการดําเนินงาน
สูงกว่าเป้าหมาย
(ดําเนินการ 24
หน่วยงาน=82.76%)

1) ขออนุมัติจัดกิจกรรม

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

ร้อยละของกิจกรรม/
โครงการในแผนฯ มีผลการ
ดําเนินงานเป็นไปตาม
เป้าหมาย

80

2) แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาทบทวน
รายละเอียดและหลักเกณฑ์การประกวด
3) ประชุมคณะกรรมการพิจารณาทบทวน
รายละเอียดและหลักเกณฑ์การประกวด
4) แจ้งให้สํานัก/หน่วยงานดําเนินกิจกรรมฯ
5) กําหนดส่งผลงานเข้าประกวด ภายใน
วันที่ 17 กันยายน 2555
6) สรุปรายงานผลการใช้จ่ายเงินที่ใช้ในการ
จัดทําโครงการ/กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรม
7) สรุปการส่งผลงานเข้าประกวดฯ
8) นําเสนอคณะกรรมการพิจารณาตัดสิน
หน่วยงานที่ดําเนินกิจกรรม
สอ. สป. เป็นเจ้าภาพ หน่วยงานอืน่
เป็นผู้สนับสนุนดําเนินกิจกรรมตามแผนฯ
สรุปกิจกรรมที่หน่วยงานดําเนินการ
จัดทําแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตในภาครัฐ ของสํานักงานปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555
(ภายใต้โครงการพัฒนา สป.ศธ. สูอ่ งค์กรแห่ง

สูงกว่าเป้าหมาย
(88.46%)
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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) แต่งตั้งคณะทํางานจัดทําแผนปฏิบัติการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555
3) เสนอหนังสือเชิญประชุมคณะทํางานฯ
ในวันที่ 30 กรกฎาคม 2555
4) สรุปรายงานการประชุมคณะทํางานจัดทํา
แผนปฏิบัติการฯ
5) จัดทําแผนปฏิบัติการฯ เพื่อเสนอขออนุมัติ
ต่อ ป.ศธ.
6) มอบแผนปฏิบตั ิการฯ ให้หน่วยงานที่
รับผิดชอบโครงการ/กิจกรรมตามแผน
และแจ้งให้รายงานผลการดําเนินงานตาม
แบบฟอร์มที่สํานักงาน ป.ป.ท. กําหนด
ภายในวันที่ 8 ตุลาคม 2555
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Personal Contribution
8. ความ
15. ข้าพเจ้ายินดีที่จะปรับเปลีย่ น
สมดุล
วิธีการทํางาน เพื่อให้งานสําเร็จ
ระหว่างสิ่ง
ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
ที่ต้องทํา
และการ
ควบคุม
(Balanced
between
demands
/control)

โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัด

ใช้กิจกรรมข้อคําถามที่ 3 โครงการ
ที่ 4 โครงการส่งเสริมวัฒนธรรมการ
ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน
16. โครงการสนับสนุนเสริมสร้าง
ร้อยละของหน่วยงาน
ความรู้ ทักษะ และสมรรถนะ
ในสังกัดที่ดําเนินการ
ในการปฏิบัติงาน
สนับสนุนเสริมสร้างความรู้
ทักษะ และสมรรถนะ
ในการปฏิบัติงานของ
บุคลากร

เป้าหมาย

หน่วยงานและ
กิจกรรมที่หน่วยงานดําเนินการ

ผลการดําเนินงาน

-

-

-

สูงกว่าเป้าหมาย
ร้อยละ 80 หน่วยงานที่ดําเนินกิจกรรม
สอ./ศทก./สคบศ./สกก./สต./ก.ค.ศ./สตผ./สนย./ (ดําเนินการ 28
สน./กศน./สช./กพร./ตสน.ศธ./ตสน.สป./สกพ./ หน่วยงาน=96.55%)
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
- จัดอบรมให้ความรูส้ มรรถนะประจํากลุ่มงาน
“ด้านการคิดวิเคราะห์”
- จัดอบรมพัฒนาทักษะการสื่อสาร/การใช้
ภาษาอังกฤษ
- จัดอบรมให้ความรูด้ ้านการนําเสนองาน
- จัดโครงการเสริมสร้างสมรรถนะด้านการเงิน
การคลังภาครัฐ
- จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างความรู้
ความเข้าใจแนวทางการดําเนินการให้
บรรลุผลตามคํารับรองการปฏิบตั ริ าชการ
ระดับสํานัก
- จัดอบรมด้านการวางแผนและการบริหาร
โครงการ
- จัดโครงการพัฒนาบุคลากรด้าน ICT และ
เทคโนโลยี
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โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัด

เป้าหมาย

หน่วยงานและ
กิจกรรมที่หน่วยงานดําเนินการ

ผลการดําเนินงาน

- ส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมหลักสูตร
“การพัฒนานักบริหารระดับต้น”
- ส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมเพือ่ สร้าง
ความรู้ ทักษะในการปฏิบัติงาน ในหลักสูตร
ต่าง ๆ
- สนับสนุนให้บุคลากรฝึกอบรมผ่านระบบ
ออนไลน์ (e-learning)
9. ความ
16. ข้าพเจ้ามีความสุขกับการทํางาน
พึงพอใจ
ที่รับผิดชอบอยู่ในปัจจุบัน
ต่องาน
โดยรวม
(Overall Job
satisfaction)

หน่วยงานที่ดําเนินกิจกรรม
สูงกว่าเป้าหมาย
- กบค.สอ.สป.
(ความพึงพอใจร้อยละ
สรุปกิจกรรมที่หน่วยงานดําเนินการ
98.20)
- จัดโครงการอบรมส่งเสริมคุณภาพชีวิตเพื่อ
สร้างความสุขในการทํางาน ให้แก่ข้าราชการ
สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เมื่อวันที่
26 - 27 เมษายน 2555 ณ โรงแรม
นิวเวิลด์ซติ ี้ กรุงเทพ มีผเู้ ข้ารับการอบรม
จํานวน 105 คน
ร้อยละ 80 หน่วยงานที่ดําเนินกิจกรรม
สูงกว่าเป้าหมาย
สอ./ศทก./สคบศ./สกก./ก.ค.ศ./สตผ./สนย./สน./ (ดําเนินการ 27
กศน./สช./กพร./ตสน.ศธ./ตสน.สป./สกพ./สร./ หน่วยงาน=93.10%)
สบย.1/สบย.2/สบย.3/สบย.4/สบย.5/สบย.6/
สบย.7/สบย.8/สบย.9/สบย.11/สบย.12/
สบย.กทม.

17. โครงการอบรมส่งเสริมคุณภาพ
ชีวิต เพื่อสร้างความสุขในการ
ทํางาน

ร้อยละความพึงพอใจในการ ร้อยละ 85
จัดกิจกรรมสร้างความผาสุก
ของ สป.

18. โครงการพัฒนาองค์การ (OD)

ร้อยละของหน่วยงาน
ในสังกัดดําเนินการพัฒนา
องค์การ
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โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัด

เป้าหมาย

หน่วยงานและ
กิจกรรมที่หน่วยงานดําเนินการ

ผลการดําเนินงาน

สรุปกิจกรรมที่หน่วยงานดําเนินการ
- โครงการอบรมปฏิบตั ิการพัฒนาบุคลากร
เพื่อขับเคลื่อนค่านิยมองค์กร ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2555
- กิจกรรมการส่งเสริมการมีสุขภาพดีของ
บุคลากร
- โครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่มทักษะ
สมรรถนะให้เกิดประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงาน/การมีส่วนร่วม
- กิจกรรมสนับสนุน เสริมสร้างความรู้ ทักษะ
ความผูกพันและความร่วมมือภายใน
หน่วยงาน
- โครงการพัฒนาบุคลากรเรื่อง การจัดทํา
แผนพัฒนารายบุคคล
- กิจกรรมการศึกษาดูงานเพื่อร่วมสร้าง
วิสัยทัศน์และระบบการสื่อสารที่มี
ประสิทธิภาพ
- กิจกรรมส่งเสริมการปรับปรุงและพัฒนา
วัฒนธรรมองค์การ
- โครงการพัฒนาศักยภาพและประสิทธิภาพ
การบริหารจัดการ สร.ศธ.
- โครงการพัฒนาบุคลากร ศึกษาดูงานใน
ประเทศและต่างประเทศ
- จัดการประชุมปฏิบตั ิการจัดทําแผนปฏิบัติ
ราชการประจําปี 2555
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17. ข้าพเจ้าเชื่อมั่นว่าส่วนราชการ
จะสามารถดําเนินงานได้
ประสบความสําเร็จ

โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัด

เป้าหมาย

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

ร้อยละความพึงพอใจของ
บุคลากรในสังกัด สป.
ที่มีต่อการสร้างความผาสุก

ร้อยละ 85

20. โครงการจัดทํารายงานผล
การดําเนินงาน ประจําปี
ของสํานัก

ร้อยละของหน่วยงาน
ในสังกัดที่จัดทํารายงาน
ผลการดําเนินงาน
ประจําปี

หน่วยงานและ
กิจกรรมที่หน่วยงานดําเนินการ

ผลการดําเนินงาน

ต่ํากว่าเป้าหมาย
หน่วยงานที่ดําเนินกิจกรรม
- สอ.
(ความพึงพอใจ
สรุปกิจกรรมที่หน่วยงานดําเนินการ
ร้อยละ 72.60)
จัดทําแผนสร้างความผาสุกและความพึงพอใจ
ของบุคลากรในสังกัด สป. ประจําปีงบประมาณ
พ.ศ. 2555 ประกอบด้วยโครงการ/กิจกรรม ดังนี้
1) กิจกรรมการจัดยาสามัญประจําบ้าน
ให้แต่ละหน่วยงาน
2) กิจกรรมไหว้พระ 9 วัด
3) กิจกรรมการตรวจสุขภาพประจําปี
4) โครงการยกย่องเชิดชูเกียรติ “คนดีศักดิ์ศรี
สป.”
5) กิจกรรมปีใหม่
6) โครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตข้าราชการ
สป.
7) โครงการกิจกรรมเสริมสร้างสัมพันธภาพ
การปฏิบัติงานและความผูกพันภายใน
องค์กร สป. ประจําปี พ.ศ. 2555
ผลจากการดําเนินงานทําให้บุคลากรในสังกัด
มีความผาสุกและพึงพอใจต่อองค์กร คิดเป็น
ร้อยละ 72.60
ร้อยละ 80 หน่วยงานที่ดําเนินกิจกรรม
สูงกว่าเป้าหมาย
ศทก./สคบศ./สกก./สต./ก.ค.ศ./สนย./สน./กศน./ (ดําเนินการ 24
สช./กพร./ตสน.ศธ./ตสน.สป./สกพ./สบย.1/สบย. หน่วยงาน=82.76%)
2/สบย.3/สบย.4/สบย.5/สบย.6/สบย.7/สบย.8/
สบย.9/สบย.11/สบย.12/
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10. ความสมดุล 18. ข้าพเจ้าสามารถกําหนดและ
ระหว่างงาน
ดําเนินการตามแผนในการ
และชีวิต
ทํางานได้ตามความเหมาะสม
ส่วนตัว
(Work / life
balance)

โครงการ/กิจกรรม

21. กิจกรรมส่งเสริมการวางแผน
การทํางานอย่างมีความสุข

ตัวชี้วัด

ร้อยละของหน่วยงาน
ในสังกัดดําเนินการส่งเสริม
การวางแผนการทํางาน
อย่างมีความสุข

เป้าหมาย

หน่วยงานและ
กิจกรรมที่หน่วยงานดําเนินการ

ผลการดําเนินงาน

สรุปกิจกรรมที่หน่วยงานดําเนินการ
- จัดทํารายงานผลการดําเนินงานประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2554
- จัดทํารายงานประจําปีการบริหารงานบุคคล
ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2554
- การรายงานผลการดําเนินงานรายไตรมาส
- การรายงานผลการดําเนินงานตามแผนงาน/
โครงการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555
- สรุปผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติ
ราชการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555
- เผยแพร่ผลการดําเนินงานทางเว็บไซต์
- จัดประชุมชี้แจงการจัดทําแผน/ผลการ
ดําเนินงานในการปฏิบตั ิงานประจําปี
แก่บุคลากรในสํานัก
ร้อยละ 80 หน่วยงานที่ดําเนินกิจกรรม
สูงกว่าเป้าหมาย
(ดําเนินการ 25
สอ./ศทก./สต./ก.ค.ศ./สตผ./สนย./สน./กศน./
สช./กพร./ตสน.ศธ./สกพ./สร./สบย.1/สบย.2/ หน่วยงาน=86.21%)
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
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โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัด

เป้าหมาย

หน่วยงานและ
กิจกรรมที่หน่วยงานดําเนินการ

ผลการดําเนินงาน

- มีแนวปฏิบัติในการทํางานตามภาระหน้าที่
รับผิดชอบ มีการปรึกษาหารือในกรณีที่มี
ปัญหาและทํางานเป็นทีมเมื่อมีงานส่วนรวม
- จัดสรรทรัพยากรสนับสนุนการปฏิบัติงาน
ของบุคลากรอย่างเพียงพอและเหมาะสม
- ปรับปรุงสภาพแวดล้อม/ภูมิทัศน์ในการ
ปฏิบัติงาน
- สอดแทรกกิจกรรมในโครงการพัฒนา
องค์การ
- ส่งเสริมให้บุคลากรจัดทําปฏิทินการ
ปฏิบัติงานของตนเองและติดตามผลการ
ปฏิบัติงานให้เป็นไปตามแผนฯ
- ให้แต่ละกลุ่มงานกําหนดแผนการปฏิบัติงาน
ของกลุ่มได้ตามความเหมาะสม
- จัดกิจกรรมคัดเลือกและมอบรางวัลบุคลากร
ที่มีคุณลักษณะตรงตามค่านิยม TEAMWINS
ของ สป. ในแต่ละเดือน เพื่อให้บคุ ลากรได้
วางแผนการทํางานและปฏิบัตติ นตาม
ค่านิยม TEAMWIN อย่างมีความสุข และ
สร้างขวัญกําลังใจในการทํางาน
- จัดกิจกรรมส่งเสริมให้บุคลากรปฏิบัติงาน
อย่างมีความสุข
- จัดกิจกรรมการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนา
คุณภาพชีวิตเพื่อความผาสุก
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19. การทํางานของข้าพเจ้า
ไม่ก่อให้เกิดปัญหาในการใช้
เวลากับชีวิตส่วนตัวและ
ครอบครัวของข้าพเจ้า
Teamwork
11. ความภูมิใจ 20. ส่วนราชการของข้าพเจ้า
ในงานที่ทํา
ส่งเสริมการทํางานเป็นทีม
(Pride in
เพือ่ ให้เกิดความร่วมมือ และ
workmanship) การทํางานที่มีคุณภาพดี
21. ข้าพเจ้าเชื่อว่าผูร้ ับบริการได้รบั
บริการที่ดีทสี่ ุดจากส่วนราชการ
ของข้าพเจ้า

โครงการ/กิจกรรม

ใช้กิจกรรมข้อคําถามที่ 16 โครงการ
ที่ 19การจัดทําแผนสร้างความผาสุก
และความพึงพอใจของบุคลากร
ในสังกัด สป. ประจําปีงบประมาณ
พ.ศ. 2555

ตัวชี้วัด

-

ใช้กิจกรรมข้อคําถามที่ 7 โครงการ
ที่ 7 โครงการปรับปรุงสภาพภูมิทศั น์
ของหน่วยงาน เพื่อสร้างบรรยากาศ
การทํางาน
22. กิจกรรมการวิเคราะห์คณ
ุ ค่าของ จํานวนคู่มือการปฏิบัติงาน
กระบวนการปฏิบัติงานและ
ของสํานัก/หน่วยงาน
จัดทําคู่มือการปฏิบัติงานของ
สํานัก/หน่วยงาน

เป้าหมาย

หน่วยงานและ
กิจกรรมที่หน่วยงานดําเนินการ

ผลการดําเนินงาน

-

- การสร้างวัฒนธรรมการแต่งกายของบุคลากร
สบย. 7
- การพิจารณามอบหมายงานให้ตรงกับ
ศักยภาพ/สมรรถนะของบุคลากร
- สร้างบรรยากาศในสถานที่ปฏิบัติงานให้เอื้อ
ต่อการปฏิบตั ิงาน
-

-

-

-

-

อย่างน้อย หน่วยงานที่ดําเนินกิจกรรม
3
สอ./ศทก./สคบศ./สกก./สต./ก.ค.ศ./สตผ./
กระบวนการ 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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โครงการ/กิจกรรม

23. กิจกรรมสํารวจความพึงพอใจ
และไม่พึงพอใจของผู้รับบริการ
และผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสีย

ตัวชี้วัด

เป้าหมาย

หน่วยงานและ
กิจกรรมที่หน่วยงานดําเนินการ

ผลการดําเนินงาน

- คัดเลือกกระบวนการ
- จัดทํา/ปรับปรุงคู่มือการปฏิบตั ิงาน
- เสนอผูบ้ ริหารเห็นชอบคู่มือและนําไปสู่
การปฏิบัติ
- เผยแพร่คู่มือทาง Website
ต่ํากว่าเป้าหมาย
ร้อยละของหน่วยงานใน
ร้อยละ 80 หน่วยงานที่ดําเนินกิจกรรม
สังกัด สป. ที่นําผลการสํารวจ
สอ./ศทก./สคบศ./สกก./สต./ก.ค.ศ./สตผ./สนย./ (ดําเนินการทุกสํานัก
แต่ปรับปรุงการ
ความพึงพอใจและความ
สน./กศน./สช./กพร./ตสน.ศธ./ตสน.สป./สกพ./
ไม่พึงพอใจของผู้รับบริการ
สร./สบย.1/สบย.2/สบย.3/สบย.4/สบย.5/สบย.6/ ให้บริการจํานวน 12
และผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสีย
สบย.7/สบย.8/สบย.9/สบย.10/สบย.11/สบย.12/
หน่วยงาน =
สบย.กทม.
41.38%)
ไปปรับปรุงการให้บริการ
สรุปกิจกรรมที่หน่วยงานดําเนินการ
- กําหนดงานบริการ/กลุ่มเป้าหมายที่จะทํา
การสํารวจ
- จัดทําแบบสํารวจความพึงพอใจและ
ไม่พึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มสี ่วนได้เสีย
- ดําเนินการสํารวจความพึงพอใจและ
ไม่พึงพอใจ
- เก็บรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ขอ้ มูล
- จัดทํารายงานสรุปผลการสํารวจ
- นําผลการสํารวจไปปรับปรุงกระบวนการ/
การให้บริการ
- สรุปรายงานผลการปรับปรุงการให้บริการ
เสนอผู้บริหารทราบ
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KM
12. การ
แลกเปลีย่ น
เรียนรู้และ
พัฒนา
(Learning
Sharing &
Challenge)

22. ข้าพเจ้าได้มโี อกาสในการ
แลกเปลีย่ นเรียนรู้และพัฒนา
ตนเองในด้านความรู้
ความสามารถในการทํางาน
อย่างสม่ําเสมอ

โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัด

เป้าหมาย

24. กิจกรรมการจัดการความรู้ของ
สํานัก/หน่วยงานในสังกัด สป.

24.1 จํานวนหน่วยงานใน
สังกัด สป. จัดกิจกรรม
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ภายในหน่วยงาน

29
หน่วยงาน

หน่วยงานและ
กิจกรรมที่หน่วยงานดําเนินการ

ผลการดําเนินงาน

สูงกว่าเป้าหมาย
หน่วยงานที่ดําเนินกิจกรรม
สอ./ศทก./สคบศ./สกก./สต./ก.ค.ศ./สตผ./สนย./ (ดําเนินการ 29
สน./กศน./สช./กพร./ตสน.ศธ./ตสน.สป./สกพ./ หน่วยงาน=100%)
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
- จัดทําแผนการจัดการความรู้
- จัดกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรูภ้ ายใน
หน่วยงาน
- ยกย่องชมเชยกลุ่มเป้าหมาย
- ถอดบทเรียนที่ได้จากการแลกเปลีย่ นเรียนรู้
- รวบรวมคูม่ ือหรือองค์ความรู้ต่าง ๆ ของ
บุคลากรทีผ่ ่านการอบรมในหลักสูตรที่สําคัญ
และเผยแพร่ทางเว็บไซต์
- จัดมุมความรู้ (KM Conner)
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23. ส่วนราชการของข้าพเจ้าได้นํา
องค์ความรู้ที่ได้จากการ
แลกเปลีย่ นเรียนรู้มาใช้ในการ
พัฒนางานให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง

โครงการ/กิจกรรม

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

ตัวชี้วัด

เป้าหมาย

หน่วยงานและ
กิจกรรมที่หน่วยงานดําเนินการ

ผลการดําเนินงาน

24.2 จํานวนองค์ความรู้ที่ได้
29
จากการจัดการ
องค์ความรู้
ความรู้ของสํานัก/
หน่วยงาน

หน่วยงานที่ดําเนินกิจกรรม
เป็นไปตามเป้าหมาย
สอ./ศทก./สคบศ./สกก./สต./ก.ค.ศ./สตผ./
(29 องค์ความรู้)
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
- ถอดบทเรียนที่ได้จากการแลกเปลีย่ นเรียนรู้
ส่งให้ กพร.สป.รวบรวมเป็นฐานข้อมูล KM
ของ สป.สําหรับใช้ในการพัฒนางานให้ดีขึ้น

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

หน่วยงานที่ดําเนินกิจกรรม
เป็นไปตามเป้าหมาย
- กพร. สป.
(ระดับ 5)
สรุปกิจกรรมที่หน่วยงานดําเนินการ
- จัดประชุมเพื่อให้ความรู้แก่บคุ ลากร
ผู้รับผิดชอบในการจัดการความรู้ ของ
ทุกสํานักใน สป. เมื่อวันที่ 3 - 4 พฤษภาคม
2555 ณ โรงแรมมิราม่า กรุงเทพฯ
- มีหนังสือแจ้งให้ทุกสํานักให้ความสําคัญ
กับเรื่องการจัดการความรู้ และนําแนวทาง
หลักการการจัดการความรู้ และวิธีการ
แลกเปลีย่ นเรียนรูไ้ ปสู่การปฏิบตั ิ เพื่อนําองค์
ความรู้ที่ได้รับมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในวัน
KM Day

ระดับ 5
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ปัจจัย
ประเด็นคําถาม
การสํารวจ (Organization Climate Survey)

โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัด

เป้าหมาย

หน่วยงานและ
กิจกรรมที่หน่วยงานดําเนินการ

ผลการดําเนินงาน

- แต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อดําเนินงานทาง
วิชาการ ด้วยการนําเสนอแลกเปลีย่ นเรียนรู้
ในเวทีแลกเปลีย่ นเรียนรู้ (KM DAY) ของ
สป.
- จัดงาน KM DAY ในวันที่ 18 กันยายน
2555
- รายงานผลการดําเนินงานการส่งเสริม
สนับสนุนการดําเนินการจัดการความรู้
ของ สป. ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555
24. ข้าพเจ้ามีความรูส้ ึกว่างาน
ของข้าพเจ้ามีความท้าทาย และ
ช่วยให้ข้าพเจ้าได้เรียนรู้และ
มีประสบการณ์มากขึ้น

26. การสับเปลีย่ นหมุนเวียนการ
ทํางาน ภายในหน่วยงาน
(Job Rotation)

ร้อยละของหน่วยงาน
ในสังกัดดําเนินการ
สับเปลี่ยนหมุนเวียน
การทํางาน

ร้อยละ 80 หน่วยงานที่ดําเนินกิจกรรม
ต่ํากว่าเป้าหมาย
สอ./สคบศ./สต./ก.ค.ศ./สตผ./สนย./สน./กศน./
(ดําเนินการ 18
สช./กพร./สบย.1/สบย.2/สบย.4/สบย.5/สบย.6/ หน่วยงาน=62.07%)
สบย.7/สบย.11/ สบย.กทม.
สรุปกิจกรรมที่หน่วยงานดําเนินการ
- วิเคราะห์อตั รากําลังภายในหน่วยงาน
- ศึกษา ปริมาณงานในแต่ละภารกิจ
- ศึกษาการปฏิบตั ิงานของข้าราชการแต่ละคน
- สับเปลี่ยนหมุนเวียนบุคลากรภายใน
หน่วยงาน/กลุม่ งานตามความเหมาะสม
- มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบตั ิหน้าที่ในงาน
ที่เหมาะสม
- แจ้งเวียนให้บุคลากรขอย้ายไปปฏิบัติงานใน
ตําแหน่งที่ว่าง
- สํารวจความต้องการในการสับเปลีย่ นการ
ทํางาน ในทุกต้นปีงบประมาณ

65

66

บทที่ 4
ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ
ในการดําเนินการพัฒนาปรับปรุงวัฒนธรรมองค์การ ของสํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 พบปัญหา อุปสรรคต่อการดําเนินงาน และมีข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์
ต่อการดําเนินงานเพื่อให้เกิดการพัฒนาปรับปรุงบรรยากาศการทํางานภายในองค์การของสํานักงานปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการ สรุปได้ดังนี้
อุปสรรคต่อการดําเนินงาน :
1. แนวทางในการดําเนินการไม่ชัดเจน ทําให้เสียเวลาดําเนินการสํารวจความคิดเห็นของ
บุคลากรในสังกัดอีกครั้งหนึ่ง เพื่อหาสาเหตุของปัญหา สําหรับนํามากําหนดแนวทาง/กิจกรรมในการแก้ไข
จึงทําให้จัดทําแผนการดําเนินการล่าช้า
2. ข้อคําถามไม่ชัดเจน ทําให้ตีความไม่ตรงกัน และผลของการตอบคําถามคลาดเคลื่อน
3. กําหนดกิจกรรมในการดําเนินการมากเกินไป ไม่มีผู้รับผิดชอบหลัก และบางกิจกรรม
ยังไม่สะท้อนถึงผลสัมฤทธิ์ที่ต้องการอย่างแท้จริง
4. บุคลากรที่มาร่วมจัดทําแผนพัฒนาปรับปรุงวัฒนธรรมองค์การยังขาดความรู้ ความเข้าใจ
ในการพัฒนาปรับปรุงวัฒนธรรมองค์การ
5. โครงการ/กิจกรรมที่กําหนดในแผนฯ มีมากเกินไปและอาจไม่ส่งผลต่อการปรับปรุงวัฒนธรรม
องค์กรอย่างแท้จริง
6. สํานัก/หน่วยงานไม่ให้ความสําคัญกับการดําเนินโครงการ/กิจกรรมตามแผนการพัฒนา
ปรับปรุงวัฒนธรรมองค์การและเห็นว่าเป็นการเพิ่มภาระจากเดิมที่มีงานประจํามากอยู่แล้ว
7. บุคลากรส่วนใหญ่ในสํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการไม่ทราบผลการดําเนินงานพัฒนา
ปรับปรุงวัฒนธรรมองค์การ
ข้อเสนอแนะสําหรับการดําเนินงาน :
1. ควรจัดให้มีเวทีชี้แจงผลการดําเนินงานให้บุคลากรส่วนใหญ่ใน สป. ทราบหลังจากที่ทุกสํานัก
ได้จัดกิจกรรมพัฒนาปรับปรุงบรรยากาศการทํางานภายในองค์การของตนเองแล้ว เพื่อสร้างความเข้าใจก่อนที่
จะมีการประเมินผลในช่วงเดือนพฤศจิกายน 2555 เพื่อช่วยลดส่วนต่างระหว่างความเห็นและความสําคัญ
ต่อความพึงพอใจของบุคลากรในสังกัดเกี่ยวกับบรรยากาศภายในองค์การให้น้อยลง
2. ควรกําหนดกิจกรรมในภาพรวมที่ส่งเสริมให้บุคลากรจากทุกหน่วยงานในสังกัดได้มีส่วนร่วม
อย่างทั่วถึงและเท่าเทียมกัน เช่น โครงการพัฒนาองค์การ (OD) ของ สป. เนื่องจากกิจกรรมที่กําหนดใน
แผนการพัฒนาปรับปรุงวัฒนธรรมองค์การมีความหลากหลายและมากเกินไป
3. ผู้บริหารทุกระดับควรให้ความสําคั ญและมีส่วนร่ วมในกิ จกรรมทุกกิจ กรรมที่ กําหนด
มีการควบคุม กํากับ ดูแลและติดตามการดําเนินงานอย่างใกล้ชิด พร้อมทั้ง เสริมสร้างแรงจูงใจในการมีส่วนร่วม
ของสมาชิกทั้งหมดและให้ขวัญกําลังใจแก่ผู้ปฏิบัติทุกระดับอย่างเท่าเทียมและทั่วถึง
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4. ควรมีการจัดกิจกรรมให้บุคลากรได้มีส่วนร่วมและทํางานเป็นทีม สร้างความรัก ความสามัคคี
และการยอมรับซึ่งกันและกัน การให้อภัย การไม่โกรธ และลดทิฐิของตน ก็จะสามารถสร้างบรรยากาศและ
การทํางานที่ดีในองค์การได้
5. ควรสนับสนุนให้มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมให้กับบุคลากรทุกระดับ
และอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เกิดความตระหนักในเรื่องคุณธรรม จริยธรรม มากขึ้น
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ภาคผนวก
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ไม่ สา ม า รถ แสดงรูปได ้ คอมพิวเตอร์ของคุณ อาจมห
ี น่วยความจําไมเ่ พียงพอทีจ! ะเปิดรูปนี# หรือรูปอาจเสียหาย เริม! การทํางานของคอมพิวเตอร์ข องคุณ ใหม่ จากนัน
# ให ้เปิดแฟ้มอกี ครัง# ถา้ เครื!องหมาย x สีแดงยังคงปรากฏอยู่ คุณ อาจต ้องลบรูปนี# แล ้วจึงแทรกใหม่อีกครัง#
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ไม่ สา ม า รถ แสดงรูปได ้ คอมพิวเตอร์ของคุณ อาจมห
ี น่วยความจําไมเ่ พียงพอทีจ! ะเปิดรูปนี# หรือรูปอาจเสียหาย เริม! การทํางานของคอมพิวเตอร์ข องคุณ ใหม่ จากนัน
# ให ้เปิดแฟ้มอกี ครัง# ถา้ เครื!องหมาย x สีแดงยังคงปรากฏอยู่ คุณ อาจต ้องลบรูปนี# แล ้วจึงแทรกใหม่อีกครัง#
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รายงานผล/รูปเล่ม :
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร สป.
ชั้น 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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บริ หารงานบนหลั กธรรมาภิบาล
เพือประโยชน์ สุขของประชาชน
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