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6. การจัดการ
กระบวนการ

5. การมุ่งเน้น
ทรัพยากรบุคคล

4. การวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้

3.การให้ความสําคัญ
กับผู้รับบริการและ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

1. การนํา
องค์กร

2. การวางแผน
เชิงยุทธศาสตร์
และกลยุทธ์

ลักษณะสําคัญขององค์กร    
สภาพแวดล้อม ความสัมพันธ ์และความท้าทาย

7. ผลลัพธ์
การดําเนินการ

Knowledge 
Management e-government MIS

การปรับกระบวนทัศน ์   
(I am Ready)
แผนแม่บททรัพยากร

บุคคล 3-5 ป ี
(Competency)

การลดขั�นตอนและ
ระยะเวลาการปฏิบัติงาน

Blueprint for 
Change

Capacity Building

Redesign Process

ระบบควบคุมภายใน

Vision 
Mission 
Strategic
 เป้าประสงค์

แผนปฏิบัติราชการ 4 ป ี
(แผนบริหารราชการ

แผ่นดิน)

ประสิทธิภาพ

ประสิทธิผล

คุณภาพ    

คํารับรองการปฏิบัติราชการ 

พัฒนาองค์กร

ความเชื�อมโยงของระบบจัดการเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ

หลักการเศรษฐกิจพอเพียงหลักการเศรษฐกิจพอเพียง

หลักหลัก  4 4 ปป..
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  แผน ปฏิบตัริาชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๔  ของสํานักรัฐมนตรี  
กระทรวงศึกษาธิการ  ไดกาํหนดใหมโีครงการพฒันาคุณภาพการบรหิารจดัการสาํนักงานรฐัมนตร ี 
กระทรวงศึกษาธิการ  ประกอบดวยกิจกรรมในโครงการ  จํานวน  ๖  กิจกรรม   ไดแก (๑)  สงเสริมพัฒนา 
การติดตามงานของสาํนักงานรฐัมนตร ี (๒) ประชาสัมพันธองคกรเพื่อสรางความเขาใจและความพึงพอใจ
แกผูรับบริการ  (๓) ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (๔)  ฝกอบรม พัฒนา
ศักยภาพบุคลากรและสงเสริมภาพลักษณที่ดีของสํานักงานรัฐมนตรี   (๕)  การจดัการความรูของสาํนักงาน
รัฐมนตรี  (๖) ประชุมปฏิบตักิารจดัทาํรายงานผลการดําเนินงานประจาํปของสาํนักงานรฐัมนตรี 

โดยในลาํดับแรกสาํนักงานรฐัมนตร ี กระทรวงศึกษาธิการ  ไดดาํเนินการจัดกิจกรรมการ  
ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA)  ข้ึนเมื่อวันที่ ๑๑ กมุภาพนัธ  ๒๕๕๔   
มีวัตถุประสงคเพื่อใหบุคลากรของสํานักงานรัฐมนตรี  ไดรับความรู ความเขาใจ เกีย่วกบัแนวทางในการ
ดําเนินการพฒันาคุณภาพการบรหิารจดัการภาครฐั  ประจาํปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๔  และระดมความคิดเหน็
เกี่ยวกับแนวทางการดําเนินการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการของสํานักงานรัฐมนตรี ฯ รวมทั้ง รวมกัน
พิจารณามอบหมายผูรับผิดชอบตัวช้ีวัด และกําหนดกรอบการถายทอดตัวช้ีวัดระดับสํานักสูรายบุคคล    

  ผลการจัดกิจกรรมในครั้งน้ี  ไดสรางความรู ความเขาใจใหแกบุคลากรของสํานักงานรัฐมนตรี
เกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ  และแนวทางการถายทอดตัวช้ีวัดระดับสํานักสูรายบุคคล 
ไดมคีวามชัดเจนย่ิงข้ึน  การรวมกนัระดมความคิดเหน็กาํหนดกรอบแนวทางการดําเนินการ จัดทําคํารับรอง
การปฏิบัติราชการของสํานักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ  ปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๔  สําหรับเปนเอกสาร 
ฉบับรางที่จะเสนอตอคณะกรรมการเจรจาคาเปาหมาย นํ้าหนัก ตัวช้ีวัด ในการดําเนินการ ตามคํารบัรองการ
ปฏิบัติราชการของสํานักงานรัฐมนตรี  นอกจากน้ี ผูเขารวมกิจกรรมสวนใหญ  เห็นวา  กิจกรรมที่ไดจัดข้ึน
ไดสรางความรู  ความเขาใจเกีย่วกบัการดําเนินงานพฒันาระบบบรหิารจดัการ ( PMQA) ไดมากข้ึน  
โดยเฉพาะกจิกรรมในชวงเปดโอกาสใหบคุลากรไดแสดงความคิดเหน็  ชวยใหสาํนักงานไดรบัทราบปญหา  
อุปสรรคในการปฏิบัติงานของบุคลากร  ในลักษณะเปนทางการทําใหเพื่อนรวมงานไดเขาใจกันมากข้ึน  
และใหขอเสนอแนะสําหรับการจัดกิจกรรมในโอกาสตอไปวา  ควรกําหนดเวลาสําหรับกิจกรรมใหมากขึ้น     
 
 

คณะทํางานจัดกิจกรรมฯ 
มีนาคม  ๒๕๕๔ 
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สวนที่ ๑  กรอบการดําเนินการกิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพการบริหาร 
            จดัการภาครฐั (PMQA) 

๑ 

สวนที่ ๒  กาํหนดการและกิจกรรมในการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพการบริหาร 
            จดัการภาครฐั (PMQA)    

๓ 

            - การเปดกิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการ ๓ 
            - การบรรยายของวิทยากร ๕ 
            - การระดมความคิดเหน็ ๑๒ 
            - การปฏิบตักิารกาํหนดกรอบการจดัทาํขอตกลงตัวช้ีวัดรายบคุคล ๑๔ 

 - การแลกเปลี่ยนความคิดเห็น  ปญหา อุปสรรคในการปฏิบัติงานของบุคลากร ๑๕ 
สวนที่ ๓  สรุปผลการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ  และขอเสนอสําหรับการดําเนินงานพัฒนา    
            คุณภาพการบรหิารจดัการ ฯ 

๑๗ 

เอกสารผนวก   
             รายละเอียดกิจกรรรมประชุมปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการฯ ๑๙ 
           เอกสารประกอบการบรรยาย  กรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการฯ ๒๑ 
           สาระสําคัญของแผนปฏิบัติราชการ  สํานักงานรัฐมนตรีฯ ป ๒๕๕๔ ๒๖ 
             คําสั่งการมอบหมายหนาที่และความรับผิดชอบใหบุคลากรสํานักงานรัฐมนตรี  ๓๑ 
            คําสั่งแตงต้ังคณะทํางานกิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการฯ  ๓๓ 
            แบบประเมินผลการจัดกิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการ  ๓๕ 
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สวนท่ี ๑ 

กรอบการดําเนินการกิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการ  

พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) 
 
 
 
 ความเปนมา 
  สาํนักงานรฐัมนตร ี กระทรวงศึกษาธิการ  ไดเสนอโครงการ พฒันาประสทิธิภาพการ
บริหารจัดการสํานักงานรัฐมนตรี  กระทรวงศึกษาธิการ   และไดรับการอนุมัติโครงการจากปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการ  เมื่อวันที่   ๒  พฤศจกิายน  ๒๕๕๓   เพื่อดําเนินการจัดกิจกรรมตามโครงการ จํานวน  
๖  กิจกรรม  ไดแก (๑)  สงเสรมิพฒันาการติดตามงานของสาํนักงานรฐัมนตร ี (๒) ประชาสัมพันธองคกร
เพื่อสรางความเขาใจและความพึงพอใจแกผูรับบริการ  (๓) ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพการบริหาร
จดัการภาครฐั (๔)  ฝกอบรม พัฒนาศักยภาพบุคลากรและสงเสริมภาพลักษณที่ดีของสํานักงานรัฐมนตรี  
(๕)  การจัดการความรูของสํานักงานรัฐมนตรี  (๖) ประชุมปฏิบตักิารจดัทาํรายงานผลการดําเนินงาน
ประจําปของสํานักงานรัฐมนตรี    

ดังน้ัน เพื่อใหการดําเนินโครงการดังกลาวบรรลุผลสําเร็จ  สํานักงานรัฐมนตรีฯ  จึงไดกําหนด  
จัดกิจกรรมตามกรอบของโครงการดังกลาว  และไดเริ่มตนดําเนินการเมื่อวันที่ ๑๑ กมุภาพนัธ  ๒๕๕๔ จัด
กิจกรรมที่ ๓  การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพการบริการจัดการภาครัฐ ( PMQA) ข้ึน  โดยมี
วัตถุประสงคของกิจกรรม  ดังน้ี 

วัตถุประสงค 
๑. เพื่อจัดประชุมปฏิบัติการใหบุคลากรของสํานักงานรัฐมนตรี  ไดรับความรู ความเขาใจ  

เกีย่วกบัแนวทางในการดําเนินการพฒันาคุณภาพการบรหิารจดัการภาครฐั  ประจาํปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๔ 
๒. เพื่อระดมความคิดเหน็  รวมกาํหนดแนวทางการดําเนินการพฒันาคุณภาพการบรหิาร 

จัดการของสํานักงานรัฐมนตรี  กระทรวงศึกษาธิการ   
  ๓.  เพื่อกําหนดกรอบการมอบหมายหนาที่ความรับผิดชอบ  การถายทอดตัวช้ีวัดการปฏิบัติ
ราชการของสํานักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ  สูรายบุคคล 

เปาหมาย 
๑. สนับสนุนการดําเนินการโครงการพฒันาประสทิธิภาพการบรหิารจดัการสาํนักงาน 

รัฐมนตรี  กระทรวงศึกษาธิการ  ใหบรรลุผลสําเร็จตามวัตถุประสงคที่ไดกําหนดไว   
๒. สาํนักงานรฐัมนตรฯี  มกีรอบแนวทางในการดําเนินการพฒันาประสทิธิภาพการบริหาร 

จดัการของสํานักงานรัฐมนตรี  กระทรวงศึกษาธิการ  ปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๔    
๓. สํานักงานรัฐมนตรีฯ  ไดถายทอดตัวช้ีวัดการปฏิบัติราชการระดับสํานักสูรายบุคคล   

อยางทั่วถึง  เปนธรรม 
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กลุมเปาหมาย 
บุคลากรสํานักงานรัฐมนตรี  กระทรวงศึกษาธิการ  และผูเกี่ยวของจาํนวน ประมาณ  ๓๐  คน 

วิธีดําเนินการ 
ดําเนินการจัดกิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการ , การรับฟงบรรยาย  และระดมความคิดเห็น   

ผูเขารวมกิจกรรม 
 
ระยะเวลาดําเนินการ  และสถานท่ี 
  กําหนดจัดกิจกรรม ในวันที่  ๑๑   กมุภาพนัธ  ๒๕๕๔   ณ  โรงแรมเฟสท   กรงุเทพ ฯ  

งบประมาณ 
  ใชงบประมาณจาก โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการสํานักงานรัฐมนตรี  
กระทรวงศึกษาธิการ  ซึง่มีวงเงินงบประมาณ  ๗๐๐,๐๐๐  บาท   (เจด็แสนบาทถวน) 
  สําหรับการจัดกิจกรรม ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพการบริการจัดการภาครัฐ 
(PMQA)  ในครัง้น้ี  ไดใชงบประมาณ  จาํนวน   ๓๐,๙๔๗.๕๐ บาท  (สามหมื่นเการอยสี่สิบเจ็ดบาทหาสิบสตางค) 

ผูรับผิดชอบกิจกรรม 
  คณะทํางานกิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพการบริการจัดการภาครัฐ (PMQA) 

ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
๑. สาํนักงานรฐัมนตร ี กระทรวงศึกษาธิการ  ไดจดัทาํแนวทางการพฒันาคุณภาพการ

บริหารจัดการสํานักงานรัฐมนตรีฯ  และมอบหมายผูรับผิดชอบนําสูการปฏิบัติใน
ปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๔ 

๒. บุคลากรของสํานักงานรัฐมนตรี  ไดรับความรูความเขาใจเกี่ยวกับการดําเนินงานพัฒนา 
คุณภาพการบรหิารจดัการภาครฐั  และสามารถนําสูการปฏิบตัไิดอยางเหมาะสม 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
  

 
สํานกังานรัฐมนตรี  กระทรวงศึกษาธิการ  

๓ 
สรุปรายงานกิจกรรมประชมุเชิงปฏิบติัการพฒันาคณุภาพการบริหารจดัการภาครัฐ (PMQA) 

 

สวนท่ี ๒ 

กําหนดการและกิจกรรมในการประชุมเชิงปฏิบตักิาร  

พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) 
 
 
 

กําหนดการจัดกิจกรรมในวันที่  ๑๑  กมุภาพนัธ  ๒๕๕๔  ณ  โรงแรมเฟสท  กรงุเทพฯ   
โดยมีกิจกรรมสําคัญ ๆ  ดังน้ี  

  

 การเปดกิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการ 

  พิธีเปดกิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการ  โดยนายวีระชัย  ถาวรทนต  เลขานุการรัฐมนตรี  
วาการกระทรวงศึกษาธิการ   ไดเปนประธานในพธีิเปดกจิกรรมและมอบนโยบายสาํหรบัการปฏิบตัริาชการ
ของสํานักงานรัฐมนตรี  กระทรวงศึกษาธิการ  ในปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๔  สรุปสาระสําคัญดังน้ี 

  การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ  ที่ไดจัดข้ึนเปนวาระ
เริ่มตนของการจัดกิจกรรมในปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๔  นับเปนเรื่องที่ดีที่ไดเริ่มดวยการกลาวถึง 
“คุณภาพ ”  และจากการทีไ่ดมโีอกาสมาปฏิบตังิานในตําแหนงเลขานุการรฐัมนตรวีาการกระทรวง 
ศึกษาธิการ  เปนเวลาเกือบหน่ึงป  ทําใหไดเขาใจบทบาทหนาที่ในการปฏิบัติงานของสํานักงานรัฐมนตรี  
กระทรวงศึกษาธิการ   และเพื่อใหสอดคลองกับแนวทางการเริ่มตนดําเนินงานในปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๔  
เลขานุการรฐัมนตร ีฯ  ไดกลาวถึงประเด็นคุณภาพ  โดยไดถายทอดแนวคิดทีไ่ดจากประสบการณในการ
ทํางานที่ผานมา  กลาวคือ 

 การพูดถึงคุณภาพ   อยูที่ทุกคนวา  ตนเองมีหนาที่อะไร  ตองทําหนาที่ของตนเองใหดี   
และไมใหมคํีาถามในการปฏิบตังิานมาก  บคุลากรของสาํนักงานรฐัมนตร ี ควรจะตองมพีฒันาการในการ
ปฏิบัติงานเพื่อประโยชนของราชการและผูปฏิบัติงานเอง  

   พัฒนาการที่เกิดจากผูปฏิบัติงานก็จะติดตัวผูปฏิบัติงาน  ดังน้ัน  ในการปฏิบัติงานให
พยายามทาํงานโดยไมตองใหมเีครือ่งหมายคําถามในงานทีต่นเองทาํ 

   ในการทํางานตองรูผูอื่น  เน่ืองจากการทํางานตองสงตองานที่เกี่ยวของใหแกผูอื่นรวม
ดําเนินการ  ดังน้ัน  จึงไมควรใหการปฏิบัติงานมีลักษณะไมเช่ือมตอ  ควรมีการรับรูรวมกันในการทํางาน  
เพื่อใหงานไดบรรลุผลสําเร็จอยางมีประสิทธิภาพและบังเกิดประสิทธิผลของสวนราชการ 

   คุณภาพในการบริหารจัดการ  จะเกิดข้ึนไมได  หากผูปฏิบัติงานไมยึดเปาหมาย
ประโยชนสูงสุดของราชการ  และเพื่อประโยชนของงานในบางกรณีไมควรยึดติดกับกฎระเบียบ  หากเห็นวา
เปนสิ่งที่จําเปนตองดําเนินการก็นาจะมีวิธีในการบริหารจัดการ  เพื่อประโยชนตอราชการและผูรับบริการ 

 



 
  

 
สํานกังานรัฐมนตรี  กระทรวงศึกษาธิการ  

๔ 
สรุปรายงานกิจกรรมประชมุเชิงปฏิบติัการพฒันาคณุภาพการบริหารจดัการภาครัฐ (PMQA) 

 

กลาวโดยสรุปไดวาในการทํางานใหมีประสิทธิภาพน้ัน  ผูปฏิบัติงานควรมีคุณลักษณะ  ๓   
ประการและหากสามารถดําเนินการไดแลว   ประสิทธิภาพและประสิทธิผลก็จะบังเกิดข้ึนในสํานักงาน
รัฐมนตรี  กระทรวงศึกษาธิการ 
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สํานกังานรัฐมนตรี  กระทรวงศึกษาธิการ  

๕ 
สรุปรายงานกิจกรรมประชมุเชิงปฏิบติัการพฒันาคณุภาพการบริหารจดัการภาครัฐ (PMQA) 

 

 การบรรยาย หวัขอ แนวทางการพฒันาคณุภาพการบรหิารจัดการภาครฐัของหนวยงาน 
     ระดับสํานักในปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๔ 
 
 

      สาํนักงานรฐัมนตร ี กระทรวงศึกษาธิการ  ไดเรยีนเชิญ   

ดร.พรอญัชล ี พกุชาญคา   นักวิชาการศึกษาชํานาญการพเิศษ 
กลุมพัฒนาระบบบริหาร  สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เปน
วิทยากร บรรยายใหความรูแกผูเขารวมการประชุม  ซึ่งไดสราง
ความรูความเขาใจใหแกผูเขารวมกิจกรรมเปนอยางมาก   
โดยเฉพาะในประเด็นเกีย่วกบัการถายทอดตัวช้ีวัดการ
ดําเนินการพฒันาคุณภาพการบรหิารจดัการภาครฐัระดับสาํนัก
สูรายบุคคล   จึงประมวลประเด็นสําคัญ ๆ  ในการบรรยายเพื่อ
ประโยชนในการดําเนินงานของสาํนักงานรฐัมนตร ี 
กระทรวงศึกษาธิการ  ดังน้ี 

 

4

ที�มาของการประเมินผลการปฏิบัติราชการ

การประเมินผลการปฏิบัติราชการการประเมินผลการปฏิบัติราชการการประเมินผลการปฏิบัติราชการ

1

1) มาตรา 3/1 แห่ง

พระราชบัญญัติ

ระเบียบราชการ

แผ่นดิน (ฉบับที� 5) 

พ.ศ.2545

2

2) แผนยุทธศาสตร์

การพัฒนา

ระบบราชการไทย

(พ.ศ.2551- พ.ศ.

2555)

3

3) พระราชกฤษฎีกา

ว่าด้วยหลักเกณฑ์

และวิธีบริหาร

กิจการบ้านเมืองที�ดี 

พ.ศ.2546

 

 

 

 



 
  

 
สํานกังานรัฐมนตรี  กระทรวงศึกษาธิการ  

๖ 
สรุปรายงานกิจกรรมประชมุเชิงปฏิบติัการพฒันาคณุภาพการบริหารจดัการภาครัฐ (PMQA) 
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มิติที�มิติที�  11

มิติด้านประสิทธิผล
 ผลสําเร็จตามแผนปฏิบัติราชการกระทรวง นโยบายสําคัญ 

พิเศษของรัฐบาล                           
 ผลสําเร็จตามแผนปฏิบัติราชการของกลุ่มภารกิจ
 ผลสําเร็จตามแผนปฏิบัติราชการ ภารกิจหลัก ของกรม

มิติที�มิติที�  22
มิติด้านคุณภาพการให้บริการ
 ความพึงพอใจ
 การป้องกันการทุจริต

มิติที�มิติที�  33

มิติด้านประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการ
 การรักษามาตรฐานระยะเวลาการให้บริการ
 การบริหารงบประมาณ
 การควบคุมภายใน

มิติที�มิติที�  44
มิติด้านการพัฒนาองค์การ

 การบริหารจัดการองค์การ

กรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ
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มิติที� 1

ร้อยละ 

50

มิติที� 2 ร้อยละ 15

มิติที� 3

ร้อยละ 15

มิติที� 4
ร้อยละ 20

กรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ

ด้านประสิทธิผล

ด้านคุณภาพการให้บริการ

ด้านประสิทธิภาพฯ

ด้านการพัฒนาองค์การ

 

 

 



 
  

 
สํานกังานรัฐมนตรี  กระทรวงศึกษาธิการ  

๗ 
สรุปรายงานกิจกรรมประชมุเชิงปฏิบติัการพฒันาคณุภาพการบริหารจดัการภาครัฐ (PMQA) 

 

  การประเมินผลการปฏิบัติราชการ  ในมิติดานการพัฒนาองคการ  ไดกาํหนดประเด็น
การประเมินผล การบริหารจัดการองคการ  โดยมีตัวช้ีวัดสําคัญ  คือ  ระดับความสําเร็จของการพัฒนา
คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA)    นํ้าหนักรอยละ ๒๐ 

  ในการดําเนินการไดมุงเนนการดําเนินการทีเ่ช่ือมโยงแนวคิดของการพฒันาระบบราชการ
กับเกณฑคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ   ใหบรรลเุปาหมายทีก่าํหนดไวตามพระราชกฤษฎีกา  วาดวย
การบริหารกิจการบานเมืองที่ดี  พ.ศ.  ๒๕๔๖  มาตรา ๖  ที่ไดกําหนดใหการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี  
ไดแกการบริหารราชการเพื่อบรรลุเปาหมาย  ดังตอไปนี ้

(๑) เกดิประโยชนสขุของประชาชน 
(๒) เกิดผลสัมฤทธ์ิที่ดีตอภารกิจภาครัฐ 
(๓) มีประสิทธิภาพเกิดความคุมคาในเชิงภารกิจของรัฐ 
(๔) ไมมีข้ันตอนการปฏิบัติงานเกินความจําเปน 
(๕) มีการปรับปรุงภารกิจของสวนราชการใหทันตอสถานการณ 
(๖) ประชาชนไดรบัการอาํนวยความสะดวกและไดรบัการตอบสนองความตองการ 
(๗) มีการประเมินผลการปฏิบัติราชการอยางสม่ําเสมอ 

ความเชื่อมโยงของการพัฒนาระบบราชการกับเกณฑคุณภาพความเชื่อมโยงของการพัฒนาระบบราชการกับเกณฑคุณภาพ  PMQA PMQA

ประสิทธิผล

คุณภาพ

ประสิทธิภาพ

พัฒนาองค์กร

ผลลัพธ์

การจัดการ
กระบวนการ

การมุ่งเน้น
ทรัพยากร
บุคคล

การวัด การวิเคราะห ์และการจัดการความรู้

การนํา
องค์กร

การวางแผน
เชิงยุทธศาสตร์
และกลยุทธ์

การให้ความ สําคัญ
กับผู้รับ บริการและ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

ตัวผลักดันให้เกิดผลลัพธ์

1.เกิดประโยชน์สุขของ 
ประชาชน

2.เกิดผลสัมฤทธิ�ต่อ
ภารกิจของรัฐ

3.ประสิทธิภาพและคุ้มค่า
4.ลดขั�นตอนการ
ปฏิบัติงาน

5.ปรับปรุงภารกิจ
ของส่วนราชการ

6.อํานวยความสะดวก
ให้กับประชาชน

7.ประเมินผลการปฏิบัติ 
ราชการ

พรฎ.
การจัดการบ้านเมืองที�ดี

องค์กรพัฒนา

เป้าหมาย วิธีการ ผล

 

 
  เพือ่ใหการดําเนินการบรรลตุามเปาหมายดังกลาว  สาํนักงานพฒันาระบบราชการ 
สาํนักงาน ก.พ.ร.  ไดนาํแนวทางการพฒันาคุณภาพการบรหิารจดัการภาครฐั  PMQA  เปนกลไกสําหรับ
หนวยงานภาครฐั  ไดเปนแนวทางในการดําเนินการ  ๗  หมวด   ไดแก  (๑)  การนําองคการ  (๒)  การ
วางแผนเชิงยุทธศาสตร  (๓)  การใหความสําคัญกับผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย  (๔)  การวัด การ
วิเคราะหและการจัดการความรู  (๕)  การมุงเนนทรัพยากรบุคคล  (๖)  การจัดการกระบวนการ  และ  
 (๗) ผลลพัธการดําเนินการ  



 
  

 
สํานกังานรัฐมนตรี  กระทรวงศึกษาธิการ  

๘ 
สรุปรายงานกิจกรรมประชมุเชิงปฏิบติัการพฒันาคณุภาพการบริหารจดัการภาครัฐ (PMQA) 

 

แผนภาพความเชื่อมโยงแนวทางการดําเนินงาน PMQA  Model 
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6. การจัดการ
กระบวนการ

5. การมุ่งเน้น
ทรัพยากรบุคคล

4. การวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้

3. การให้ความสําคัญ
กับผู้รับบริการและ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

1. การนํา
องค์กร

2. การวางแผน
เชิงยุทธศาสตร์

P. ลักษณะสําคัญขององค์กร สภาพแวดล้อม 

ความสัมพันธ์และความท้าทาย

7. ผลลัพธ์
การดําเนินการ

 

 

 

6. การจัดการ
กระบวนการ

5. การมุ่งเน้น
ทรัพยากรบุคคล

4. การวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้

3.การให้ความสําคัญ
กับผู้รับบริการและ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

1. การนํา
องค์กร

2. การวางแผน
เชิงยุทธศาสตร์
และกลยุทธ์

ลักษณะสําคัญขององค์กร                              
สภาพแวดล้อม ความสัมพันธ ์และความท้าทาย

7. ผลลัพธ์
การดําเนินการ

Knowledge 
Management e-government MIS

การปรับกระบวนทัศน ์       
(I am Ready)
แผนแม่บททรัพยากร

บุคคล 3-5 ป ี
(Competency)

การลดขั�นตอนและ
ระยะเวลาการปฏิบัติงาน

Blueprint for 
Change

Capacity Building

Redesign Process

ระบบควบคุมภายใน

Vision 
Mission 
Strategic
 เป้าประสงค์

แผนปฏิบัติราชการ 4 ป ี
(แผนบริหารราชการ

แผ่นดิน)

ประสิทธิภาพ

ประสิทธิผล

คุณภาพ     

คํารับรองการปฏิบัติราชการ 

พัฒนาองค์กร

ความเชื�อมโยงของระบบจัดการเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ

หลักการเศรษฐกิจพอเพียงหลักการเศรษฐกิจพอเพียง

หลักหลัก  4 4 ปป..

 

 

 



 
  

 
สํานกังานรัฐมนตรี  กระทรวงศึกษาธิการ  

๙ 
สรุปรายงานกิจกรรมประชมุเชิงปฏิบติัการพฒันาคณุภาพการบริหารจดัการภาครัฐ (PMQA) 

 

ประเด็นการถายทอดตัวชี้วัดและเปาหมายของระดับองคกรสูระดับบุคคล 
Individual  Scorecard 

  แนวทางการถายทอดตัวช้ีวัดสูรายบคุคล  ไดถูกกาํหนดไวในการพฒันากระบวนการพฒันา
คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ หมวด ๒  การวางแผนเชิงยุทธศาสตร  ในประเด็นยอย SP5  ได
กาํหนดให   “สวนราชการมกีารถายทอด ( Cascading) ตัวช้ีวัดและเปาหมายระดับองคการลงสูระดับ
หนวยงาน(สํานัก/กอง) ทกุหนวยงาน (ทั้งที่เปนสํานัก /กองที่มีโครงสรางรองรับตามกฎหมาย และสํานัก/
กองที่จัดตั้ง เพื่อรองรับการบริหารจัดการภายในสวนราชการเอง) และระดับบุคคลอยางเปนระบบ” 

 4

เป้าประสงค ์ตัวชี�วัด 
ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์

แผนการบริหาร       
ราชการแผ่นดิน           

(4 ป)ี
Corporate Scorecard

แผนปฏิบัติราชการ (4 ป)ี
• กระทรวง/กรม
• กลุ่มจังหวัด/จังหวัด

Strategic Business Unit 
Scorecard (SBU)
• กระทรวง/ กรม

•กลุ่มจังหวัด /จังหวัด   

แผนปฏิบัติราชการ (รายป)ี
• กระทรวง กรม
• กลุ่มจังหวัด/จังหวัด

Team & Individual Scorecard

ทีมงานและบุคคล

การวางแผนการวางแผน การวัดผลสัมฤทธิ�การวัดผลสัมฤทธิ�

Sub-unit Scorecard/

สํานัก/กอง 

ยุทธศาสตร์กระทรวง           
ยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด

การงบประมาณการงบประมาณ

เป้าประสงค์ ตัวชี�วัด
ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์

ภาพรวมการแปลงระบบประเมินผลลงสู่ระดับบุคคล

 
 

  แนวทางในการดําเนินการ  
  การถายทอดตัวช้ีวัดระดับบคุคลสามารถดําเนินการโดย  พจิารณาบทบาทหนาทีข่อง
หนวยงาน  และนําเครื่องมือ  OS  Matrix  (Owner – Supporter Matrix)  ตารางแสดงความรบัผดิชอบ  
เปนกรอบในการดําเนินการ   โดยมลีกัษณะการจดัทาํดังตัวอยาง   
 

ตัวอยางตาราง  OS Matrix 

ตัวช้ีวัด 
ผูรับผิดชอบ (O) / ผูสนับสนุน (S) 

กลุมงาน A กลุมงาน B กลุมงาน C 
a b c d e f g h i j k l m n o P q R 

๑.  รอยละของความสําเรจ็ในการ 
     กลั่นกรองเรื่องเสนอรัฐมนตรี 

O O O O  O O O   O    O O O O 

๒.  ระดบัความสําเรจ็ในการ 
     ประสานการเดนิทางไป 
     ราชการตางจังหวัดของ รมต. 

O O O O     s s         



 
  

 
สํานกังานรัฐมนตรี  กระทรวงศึกษาธิการ  

๑๐ 
สรุปรายงานกิจกรรมประชมุเชิงปฏิบติัการพฒันาคณุภาพการบริหารจดัการภาครัฐ (PMQA) 

 

    การถายทอดตัวชี้วัดรายบุคคล   สามารถนําภารกจิทีส่วนราชการดําเนินการไปถายทอด
ใหผูปฏิบตังิานรบัผดิชอบ  โดยดําเนินการตามประกาศแนวทางการประเมนิผลการปฏิบตัริาชการ  ได
กําหนดภารกิจที่จะถายทอดใหแกผูปฏิบัติงานไว  ๓  ลกัษณะ   ไดแก 
    งานสนับสนุนยุทธศาสตร  เปาหมายขององคกร 
    งานตามหนาที ่

 งานที่ไดรับมอบหมาย 
   ลักษณะการถายทอดตัวช้ีวัดรายบุคคล  มีรูปแบบในการกําหนดตัวช้ีวัด  ดังน้ี คือ 
 

ถายทอดโดยตรง  
 

ผูถายทอดและผูปฏิบัติกําหนดตัวช้ีวัด 
เหมือนกัน  คานาหนักตัวช้ีวัดเทากัน 

ถายทอดโดยแบงคาเปาหมาย  ผูถายทอดและผูปฏิบัติกําหนดคาเปาหมาย 
ตัวช้ีวัดตางกนัโดยแบงตามระดับ 

การถายทอดตัวช้ีวัดในงาน 
ที่แตกตางกัน 

 กําหนดช่ือตัวช้ีวัด  และการวัดที่ตางกัน
ตามลกัษณะงาน   
เชน  การกาํหนดตัวช้ีวดัหมวด ๖ 

การถายทอดโดยกาํหนดจาก
ความตองการของผูรับบริการ 

 พจิารณาความตองการของผูรบับรกิาร 
เปนตัวกําหนดตัวช้ีวัดและคาเปาหมาย 

 

    ขอซกัถาม  
     ตัวช้ีวัดรายบุคคลที่ผูปฏิบัติสามารถดําเนินการไดสําเร็จ ๑๐๐ %  แลว  
สามารถนํามาวัดอกีในรอบการประเมนิตอไปหรอืไม ? 
         คําแนะนําของวิทยากร  :    -  ไมควรนํามาวัดในมิติน้ันอีก  แตสามารถวัด  

ในมิติอื่นไดโดยการวัดเชิงคุณภาพ     
        -  การกาํหนดคาเปาหมายตัวช้ีวัดตามมาตรฐาน 
 เกณฑที่สามารถดําเนินการได  ใหอยูในระดับ  

๓ สําหรับคาเปาหมายระดับที่ ๔  และ  ๕   
ตองเปนเปาหมายในระดับทาทาย 

                         -  ควรกําหนดตัวช้ีวัดที่สําคัญ  เปนภารกิจที่  
        สามารถกาํหนดระดับคะแนนไดเหมาะสม  
       กรณีเปนงานยอย ๆ  ไมควรนํามากาํหนด   

เปนตัวช้ีวัด (..ลูกหลานตัวช้ีวัด..ไมควรนํามาเขยีน)  
 
 
 
 
 



 
  

 
สํานกังานรัฐมนตรี  กระทรวงศึกษาธิการ  

๑๑ 
สรุปรายงานกิจกรรมประชมุเชิงปฏิบติัการพฒันาคณุภาพการบริหารจดัการภาครัฐ (PMQA) 

 

     การกาํหนดตัวช้ีวัดคาเปาหมายทีด่ ี ควรกาํหนดอยางไร ? 
        คําแนะนําของวิทยากร  :    การกําหนดตัวช้ีวัดคาเปาหมายที่ดี   

        ควรประกอบดวยลกัษณะ  ดังน้ี 
         Specific  เจาะจง  
         Measurement วัดได 
         Agreement  เห็นชอบ 
         Realistic  เปนจริงได 
         Time Round    ภายใตกรอบเวลา  

ที่เหมาะสม 
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ข้อควรคํานึงในการกําหนดตัวชี�วัด
และค่าเป้าหมายผลสัมฤทธิ�ของงาน

เจาะจง (Specific) มีความเจาะจง ว่าต้องการทําอะไร และ 
ผลลัพธ์ที�ต้องการคืออะไร

วัดได้ (Measurable) ต้องวัดผลที�เกิดขึ�นได้ ไม่เป็นภาระ 
ตัวชี�วัดไม่มากเกินไป

เห็นชอบ (Agreed Upon) ต้องได้รับการเห็นชอบซึ�งกันและกัน 
ระหว่างผู้ใต้บังคับบัญชา และ 
ผู้บังคับบัญชา

เป็นจริงได้ (Realistic) ต้องท้าทาย และสามารถทําสําเร็จได้

ภายใต้กรอบเวลาที�
เหมาะสม (Time Bound)

มีระยะเวลาในการทํางานที�เหมาะสม 
ไม่สั�นไม่ยาวเกินไป

22

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
  

 
สํานกังานรัฐมนตรี  กระทรวงศึกษาธิการ  

๑๒ 
สรุปรายงานกิจกรรมประชมุเชิงปฏิบติัการพฒันาคณุภาพการบริหารจดัการภาครัฐ (PMQA) 

 

 การระดมความคดิเหน็กาํหนดกรอบแนวทางการพฒันาคณุภาพการบรหิารจัดการ 
     ภาครัฐ   ของสํานักงานรัฐมนตรี ศธ.  ในปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๔ 
   
  เน่ืองจากการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ  ไดจัดอยูในมิติที่ ๔  ของคํารบัรอง
การปฏิบัติราชการของสวนราชการ  ดังน้ัน ในการประชุมปฏิบัติการฯ  จึงไดเริ่มตนดวยการกําหนดใหผูเขา 
รวมประชุมไดรวมกนัระดมความคิดเหน็กาํหนดกรอบแนวทางการดําเนินการจดัทาํคํารบัรองการปฏิบตัิ
ราชการของสาํนักงานรฐัมนตร ี กระทรวงศึกษาธิการ  ปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๔  และพิจารณา
ผูรับผิดชอบตัวช้ีวัด  สรุปไดดังน้ี  
 
  ราง คํารับรองการปฏิบัติราชการของสํานักงานรัฐมนตรี  
   ที่ประชุมไดพิจารณาตัวช้ีวัดทั้ง  ๔  มิติ  ดังน้ี  

  มิติดานประสิทธิผลการปฏิบัติราชการ   ตามกรอบแนวทางที ่ก.พ.ร. 
      กาํหนด    ประกอบดวย 
       มิติดานประสิทธิผลการปฏิบัติราชการ  ไดแก 
         ตัวชีวั้ดท่ี..  ระดับความสําเร็จของรอยละเฉลี่ยถวงนํ้าหนักในการบรรล ุ

   เปาหมายตามนโยบายสาํคัญ/แผนปฏิบตัริาชการ/ ตัวช้ีวดั 
   ตามคํารบัรองการปฏิบตัริาชการของกระทรวง/สป.ศธ. 

         ตัวชีวั้ดท่ี..  ระดับความสําเร็จของรอยละเฉลี่ยถวงนํ้าหนักในการบรรล ุ
   เปาหมายตามแผนปฏิบตัริาชการ   

         ความเห็นท่ีประชุม :   
ที่ประชุมเห็นควรเสนอตัวช้ีวัดตามแผนปฏิบัติราชการและภารกิจของ 
สํานักงานรัฐมนตรี  ดังน้ี 

      - รอยละของความสาํเรจ็ในการดําเนินโครงการตามแผนปฏิบตัริาชการ 
       - รอยละของความสําเร็จในการประสานการประชุมคณะรัฐมนตรี  
       - รอยละของความสําเร็จในการกลั่นกรองเรื่องเสนอรัฐมนตรี  

ที่ประชุมพิจารณากําหนดผูรับผิดชอบในแตละตัวช้ีวัด 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 
 



 
  

 
สํานกังานรัฐมนตรี  กระทรวงศึกษาธิการ  

๑๓ 
สรุปรายงานกิจกรรมประชมุเชิงปฏิบติัการพฒันาคณุภาพการบริหารจดัการภาครัฐ (PMQA) 

 

       มิติดานประสิทธิผลการปฏิบัติราชการ  เปนตัวช้ีวัดบังคับ  ไดแก 
          ตัวชีวั้ดท่ี..  รอยละของระดับความพึงพอใจของผูรับบริการ 

ตัวชี้วัดท่ี.. ระดับความสาํเรจ็ของการดําเนินการตามมาตรการ 
         ปองกนัและปราบปรามการทจุรติ  

ความเห็นท่ีประชุม :   
ที่ประชุมพิจารณากําหนดผูรับผิดชอบในแตละตัวช้ีวัด   
- ตัวช้ีวัดระดับความสาํเรจ็ของการดําเนินการตามมาตรการ 

       ปองกนัและปราบปรามการทจุรติ  ในระดับสาํนักจะดําเนินการ  
                       สนับสนุนกจิกรรมสงเสรมิคุณธรรม  จรยิธรรม  และจรรยาของ 
                       ขาราชการ  

 

       มิติดานประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการ  เปนตัวช้ีวัดบังคับ  ไดแก 
ตัวชี้วัดท่ี..  ระดับความสําเร็จของรอยละเฉลี่ยถวงนํ้าหนักในการ   

       รกัษามาตรฐานระยะเวลาการใหบรกิาร 
ตัวชี้วัดท่ี..  รอยละของการเบกิจายเงนิงบดําเนินงาน 
ตัวชี้วัดท่ี..  ระดับความสาํเรจ็ในการควบคุมภายใน 
ความเห็นท่ีประชุม :   
ที่ประชุมพิจารณากําหนดผูรับผิดชอบในแตละตัวช้ีวัด   

 

       มิติดานการพัฒนาองคการ  เปนตัวช้ีวัดบังคับ  ไดแก 
ตัวชี้วัดท่ี.. ระดับความสาํเรจ็ของการสนับสนุนการดําเนินงาน 
    พัฒนาการบริหารจัดการภาครัฐ 

 ประกอบดวยตัวช้ีวัดยอย  ดังน้ี 
หมวด ๑  การนําองคการ 
            (LD6 ระดับความสาํเรจ็ของการควบคุมภายใน)  
หมวด ๓  การใหความสําคัญกับผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย 

  (CS6 ระดับความสาํเรจ็ในการใชผลการวัดความพงึพอใจฯ) 
หมวด ๔  การวัด การวิเคราะห และการจัดการความรู  

  (IT7 ระดับความสาํเรจ็ในการจดัการความรู) 
หมวด ๖

 

  การจัดการกระบวนการ  (PM1 – PM 6) 
ความเห็นท่ีประชุม :   
ที่ประชุมพิจารณากําหนดผูรับผิดชอบในแตละตัวช้ีวัด     
 

 
 

 

 

 

 

 

 



 
  

 
สํานกังานรัฐมนตรี  กระทรวงศึกษาธิการ  

๑๔ 
สรุปรายงานกิจกรรมประชมุเชิงปฏิบติัการพฒันาคณุภาพการบริหารจดัการภาครัฐ (PMQA) 

 

 การปฏิบัติการกําหนดกรอบการจัดทําขอตกลงตัวช้ีวัดรายบุคคลของขาราชการ 
     สํานักงานรัฐมนตรี  รอบการประเมินครั้งที่ ๑ ในปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๔ 
 
  แนวทางการจดัทาํขอตกลงตัวช้ีวัดรายบคุคลของขาราชการพลเรอืนสามญั  สาํนักงาน
รัฐมนตรี  ในรอบการประเมินครั้งที่ ๑  ปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๔  (๑  ตุลาคม ๒๕๕๓ – ๓๑  มีนาคม  
๒๕๕๔)  โดยฝายเลขานุการคณะทาํงานกจิกรรม ฯ   ไดนาํเสนอขอสงัเกตของคณะกรรมการพจิารณา
มาตรฐานตัวช้ีวัดของสํานักงานรัฐมนตรี  ศธ.  (ตามคําสั่งที่ ๒๑/๒๕๕๓  ลงวันที่  ๒๗  กนัยายน ๒๕๕๓)  
เพือ่ประกอบการพจิารณากาํหนดกรอบตัวช้ีวัดการประเมนิผลการปฏิบตัริาชการของขาราชการ สาํนักงาน
รัฐมนตรี ฯ  ดังน้ี 
 

   
   

ความเห็นท่ีประชุม :   
เนื่องจากการประเมินผลการปฏิบัติราชการในรอบที่ ๑ ปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๔  ได 

กําหนดใหประเมินผลการปฏิบัติราชการ  ต้ังแตวันที่ ๑  ตุลาคม ๒๕๕๓  ถึงวันที่  ๓๑  มีนาคม  ๒๕๕๔  
ซึ่งปจจุบันใกลครบระยะเวลาการประเมินผล ดังน้ัน  จึงใหนําขอสังเกตดังกลาวสําหรับประกอบการพิจารณา 
กําหนดตัวช้ีวัดรายบุคคลในการประเมินรอบที่ ๒ ปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๔ (๑  เมษายน ๒๕๕๔ – ๓๐  
กนัยายน ๒๕๕๔) 
   
 
 
 
 
 
 
 

 
     การกาํหนดตวัช้ีวดัรว่ม  ควรกาํหนดตวัช้ีวดัการเขา้รว่ม 

         กิจกรรมใหเ้ป็นตวัช้ีวดัสําหรบัขา้ราชการทกุคน 
 
 การกาํหนดตวัช้ีวดัการดําเนินการโครงการ  ควรกาํหนด 
     ผ ูร้บัผิดชอบหลกัเป็นรายกิจกรรมยอ่ยและวดัเป็นรายคน 

 
     การกาํหนดตวัช้ีวดัเชิงปรมิาณ  ควรมีการตรวจเช็คผล  
            การดําเนินการท่ีชดัเจน  เพ่ือใหเ้กิดความเป็นธรรม   



 
  

 
สํานกังานรัฐมนตรี  กระทรวงศึกษาธิการ  

๑๕ 
สรุปรายงานกิจกรรมประชมุเชิงปฏิบติัการพฒันาคณุภาพการบริหารจดัการภาครัฐ (PMQA) 

 

 การแลกเปลี่ยนความคิดเห็น  ปญหา  อุปสรรคในการปฏิบัติงานของบุคคลากร 
 
    นางสาวนงศิลินี   โมสิกะ   หัวหนาคณะทํางานกิจกรรมประชุมเชิง  

ปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ  ไดเปดโอกาสให 
ผูเขารวมกิจกรรมไดใหขอคิดเห็น  แสดงปญหาอุปสรรคในการ 
ปฏิบัติงาน  เพื่อเปนขอมูลประกอบในการพัฒนาคุณภาพการบริหาร 
จัดการของสํานักงานรัฐมนตรี ใหมีประสิทธิภาพมากย่ิงข้ึน  และมุงเนน 
การสรางความสขุ  สรางขวัญกาํลงัใจในการปฏิบตังิานของบคุลากร 
สรุปประเด็นสําคัญ  ที่บุคลากรไดใหความคิดเห็น  ปญหาอุปสรรคใน 
การปฏิบัติงานในสํานักงานรัฐมนตรี  กระทรวงศึกษาธิการ  ดังน้ี 
 

 

 
 

ความคิดเห็น  ปญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงาน : 
 
กลาวถึงการปฏิบัติงานที่สํานักงานรัฐมนตรี  วา  ไมไดมีปญหาใน
การปฏิบตังิานแต ประการใด  แตในอนาคต อาจจะตองยายเพือ่ไป
ปฏิบัติงานในภูมิลําเนาที่จังหวัดสุรินทร 
 
 

นายเชาวลติ   รมัพณีนลิ 
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ 

 

  
 

 
 

ความคิดเห็น  ปญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงาน :   
กลาวถึงการปฏิบัติงานที่สํานักงานรัฐมนตรี  วา  ปจจุบันเจาหนาที่
สารบรรณ  ประสบปญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงานเปนอยางมาก  
กลาวคือ 
- จํานวนเจาหนาที่มีนอย  ภาระงานมีมาก  ตองปฏิบัติงานลงรับ สง   
  เอกสาร  และเดินไปสงเรื่องเองภายในกระทรวงวันละหลายรอบ     

น.ส.วรรณา   ภัทรเกียรติเจริญ 
เจาพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 

รับผิดชอบงานสารบรรณ 

  ทําใหปฏิบัติงาน ไมคอยทัน  เกิดปญหาในการทํางาน 
- สถานทีป่ฏิบตังิานมคีวามคับแคบ  ไมสะดวกในการทาํงาน    
  เนื่องจากงานสารบรรณ  เปนจดุทีม่เีอกสาราจาํนวนมาก  แตการ  
  ปรับปรุงหองทํางานกําหนดพื้นที่งานสารบรรณจํากัดมาก  
  

 
 
 



 
  

 
สํานกังานรัฐมนตรี  กระทรวงศึกษาธิการ  

๑๖ 
สรุปรายงานกิจกรรมประชมุเชิงปฏิบติัการพฒันาคณุภาพการบริหารจดัการภาครัฐ (PMQA) 

 

 

 
 

ความคิดเห็น  ปญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงาน :   
- ในการปฏิบตังิานสารบรรณ  ไดพยายามทาํงานอยางเต็มที่  แต
เน่ืองจากปจจุบัน  ตองดําเนินการสแกนเรื่องเพื่อจัดเก็บในระบบ 
อิเล็กทรอนิกดวย  ทําใหตองใชเวลาในการดําเนินการ  ซึ่งเจาหนาที่ 
ในงานสารบรรณมีเพียง  ๓  คน  และทาํงานไมคอยทนั   
- จึงขอใหสํานักงาน ฯ  สนับสนุนเจาหนาที่เพิ่ม เพื่อปฏิบัติหนาที่  

นางวีระวัลย   พรหมมานุวตั ิ
เจาพนักงานธุรการชํานาญงาน 

  ออกเลขหนังสือและสแกนเรื่องจัดเก็บในระบบอิเล็กทรอนิก 

  

 

ความคิดเห็น  ปญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงาน :   
    ไดกลาวถึงบรรยากาศในการปฏิบตังิาน วา มคีวามสขุกบัการ
ทํางานดานประชาสัมพันธ เพราะไดใชความรูที่ไดสําเร็จการศึกษา
ในดานนิเทศศาสตร  ซึ่งตรงกับหนาที่ความรับผิดชอบที่ไดรับ
มอบหมายใหปฏิบัติ   และหากจะมีการโยกยายสถานที่ทํางานก็มี 
ความสนใจในการปฏิบตังิานดานประชาสมัพนัธ  โดยอาจจะยายไป
ปฏิบัติหนาที่ในภูมิลําเนาที่จังหวัดสงขลา  เพื่อดูแลบิดา 

นางสาวนวรตัน  รามสตู 
นักวิเทศสัมพันธปฏิบัติการ 

-  สิ่งที่ตองการไดรับการสนับสนุนสําหรับอํานวยความสะดวกใน 
   การปฏิบัติงาน คือ  กลองถายรูปที่ทันสมัยมีสมรรถนะสูง  และ  
   ขอรบัการสนับสนุนการจดัรถ  เพือ่อาํนวยความสะดวกในการ 
   เดินทางไปปฏิบัติงานติดตามรัฐมนตรี  เน่ืองจากปจจุบันรถ  
   ไมเพียงพอ  ทําใหตองพึ่งพาสวนราชการอื่นบอยครั้ง 
 

           

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
  

 
สํานกังานรัฐมนตรี  กระทรวงศึกษาธิการ  

๑๗ 
สรุปรายงานกิจกรรมประชมุเชิงปฏิบติัการพฒันาคณุภาพการบริหารจดัการภาครัฐ (PMQA) 

 

สวนท่ี ๓ 
สรุปผลการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ  และขอเสนอแนะ  
สําหรับการดําเนินงานพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ  
สํานักงานรัฐมนตรี 

 
 
 

 ผลการประชุมเชิงปฏิบัติการ 
 การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ  ของสํานักงานรัฐมนตรี 

กระทรวงศึกษาธิการ  ที่ไดจัดข้ึนในวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ ๒๕๕๔ นับเปนกิจกรรมแรกของปงบประมาณ 
๒๕๕๔  โดยมีเลขานุการรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ เปนประธานในพิธีเปดกิจกรรม  และได
ถายทอดแนวคิดหลกัในการทาํงาน วา  “รูตนเอง  รูคนอื่นบาง  คํานึงถึงประโยชนของราชการ” 
   

 การบรรยายของวิทยากร  โดย ดร.พรอญัชล ี พกุชาญคา  นักวิชาการศึกษาชํานาญการ 
พิเศษ  กลุมพัฒนาระบบบริหาร  สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ   ไดเปนวิทยากร  บรรยายใหความรู 
แกผูเขารวมการประชุม  ซึ่งไดสรางความรูความเขาใจใหแกผูเขารวมกิจกรรมเปนอยางมาก  ในเรื่องเกี่ยวกับ
แนวทางการดําเนินการพฒันาคุณภาพการบรหิารจดัการภาครฐัระดับสาํนัก  การถายทอดตัวช้ีวัดการ
ดําเนินการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐระดับสํานักสูรายบุคคล ซึ่งไดถูกกําหนดไวในการพัฒนา
คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ หมวด ๒ การวางแผนเชิงยุทธศาสตร  ในประเด็นยอย SP5  ไดกาํหนดให  
“สวนราชการมกีารถายทอด (Cascading) ตัวช้ีวัดและเปาหมายระดับองคการลงสูระดับหนวยงาน(สํานัก/
กอง) ทกุหนวยงาน (ทั้งที่เปนสํานัก /กองที่มีโครงสรางรองรับตามกฎหมาย และสํานัก/กองที่จัดต้ัง เพื่อ
รองรับการบริหารจัดการภายในสวนราชการเอง) และระดับบุคคลอยางเปนระบบ

 ที่ประชุมไดรวมกันระดมความคิดเห็นกําหนดกรอบแนวทางการดําเนินการจัดทํา 

”  ซึ่งในการประเมินผล
การปฏิบตัริาชการของขาราชการพลเรอืนสามญัในปตอไป  ทกุสาํนักจะตองดําเนินการถายทอดตัวช้ีวัดของ
สํานักสูรายรายบุคคล   
  แนวทางในการดําเนินการถายทอดตัวช้ีวัดระดับบคุคล  สามารถดําเนินการโดยพจิารณา
บทบาทหนาที่ของหนวยงาน  และอาจจะนําเครื่องมือ  OS  Matrix  (Owner – Supporter Matrix  : 
ตารางแสดงความรบัผดิชอบ)  ประกอบในการพจิารณามอบหมายความรบัผดิชอบการดําเนินการตามตัวช้ีวัด  
ใหแกขาราชการพลเรือนสามัญในสํานักงานรัฐมนตรี  กระทรวงศึกษาธิการ    
 

คํารับรองการปฏิบัติราชการของสํานักงานรัฐมนตรี  กระทรวงศึกษาธิการ  ปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๔  
สําหรับเปนเอกสารฉบับราง  ที่จะเสนอตอคณะกรรมการเจรจาคาเปาหมาย  น้ําหนัก   ตัวช้ีวัด ในการ
ดําเนินการตามคํารบัรองการปฏิบตัริาชการของสาํนักงานรฐัมนตร ี 

 ที่ประชุมไดเห็นชอบใหนําขอสังเกตเกี่ยวกับการจัดทําตัวช้ีวัดรายบุคคล  ในเรื่องการ 
กําหนดตัวช้ีวัดการเขารวมกิจกรรม  ใหเปนตัวช้ีวัดสําหรับทุกคนในสํานักงาน  โดยเห็นควรใหมกีารกาํหนด 



 
  

 
สํานกังานรัฐมนตรี  กระทรวงศึกษาธิการ  

๑๘ 
สรุปรายงานกิจกรรมประชมุเชิงปฏิบติัการพฒันาคณุภาพการบริหารจดัการภาครัฐ (PMQA) 

 

ตัวช้ีวัดดังกลาว  ในการประเมินรอบที่ ๒ ปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๔ (๑  เมษายน ๒๕๕๔ – ๓๐  กนัยายน 
๒๕๕๔) 
    ประเด็นความคิดเหน็  ปญหาอปุสรรคในการปฏิบตังิานของบคุลากร  สาํนักงาน
รัฐมนตรี  กระทรวงศึกษาธิการ  สรุปประเด็นปญหา  อุปสรรคในการปฏิบัติงานของเจาหนาที่  ดังน้ี 

- เจาหนาที่สารบรรณมีจํานวนไมเพียงพอตอการปฏิบัติงาน  ทําใหผูปฏิบัติงาน 
ตองรบัภาระงานมาก  (Workload)   

- สถานที่ปฏิบัติงานสารบรรณคับแคบ  ทําใหไมสะดวกในการปฏิบัติงาน 
- งานประชาสัมพันธ  มีขอจํากัดดานวัสดุอุปกรณในการปฏิบัติงานไมเพียงพอ 

(ขาดกลองกลองถายรูปที่มีประสิทธิภาพ)   
- ยานพาหนะไมเพยีงพอทาํใหการปฏิบตังิานในการเดินทางติดตามรฐัมนตร ี 

เพื่อจัดทําขาวนโยบายและภารกิจ  ไมไดรับความสะดวกและตองพึ่งพาสวน
ราชการอื่นบอยครั้ง 

 
 ขอเสนอแนะสําหรับการดําเนินการในโอกาสตอไป 
  จากการประเมินผลการจัดกิจกรรม  จากแบบสอบถามความพึงพอใจของผูเขารวม
กิจกรรม  ปรากฏวา  ผูเขารวมกิจกรรมสวนใหญมีความพึงพอใจในระดับดี  คิดเปนรอยละ ๘๘.๘๙  ของ
และระดับดีมาก  คิดเปนรอยละ  ๑๑.๑๑  ของแบบสอบถามที่ไดรับคืนทั้งหมด  จํานวน ๒๐ ฉบบั   
นอกจากน้ี  ยังมีความคิดเห็นจากวิทยากร  และผูเขารวมกิจกรรม ดังน้ี  

 วิทยากรเห็นวา  เวลาสําหรับจัดกิจกรรมมีนอย  ทําใหวิทยากรไมสามารถใหรายละเอียด  
และรวมดําเนินการจดัทาํแนวทางการดําเนินงานใหแลวเสรจ็ได   แตไดใหกรอบแนวทางสาํหรบัการดําเนินการ  
และหากมีประเด็นที่ตองการปรึกษาเพิ่มเติม  ใหประสานไปที่วิทยากรไดโดยตรง 

 ผูเขารวมกิจกรรม  เห็นวา  กิจกรรมที่ไดจัดข้ึน  ไดสรางความรู  ความเขาใจเกี่ยวกับ 
การดําเนินงานพฒันาระบบบรหิารไดมากข้ึน  กจิกรรมในชวงเปดโอกาสใหบคุลากรไดแสดงความคิดเหน็  
นําเสนอปญหา  อปุสรรคในการทาํงาน  ชวยใหสาํนักงานไดรบัทราบปญหา  อปุสรรคในการปฏิบตังิานของ
บุคลากร  ในลักษณะเปนทางการ  ทําใหเพื่อนรวมงานไดเขาใจกันมากข้ึน  และใหขอเสนอสําหรับการจัด
กิจกรรมในโอกาสตอไป  โดยเสนอใหมีเวลาสําหรับกิจกรรมเพิ่มขึ้น     

 
 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 



สํานกังานรัฐมนตรี  กระทรวงศึกษาธิการ  

สรุปรายงานกิจกรรมประชมุเชิงปฏิบติัการพฒันาคณุภาพการบริหารจดัการภาครัฐ (PMQA) 

àÍ¡ÊÒÃ¼¹Ç¡ 

 ÃÒÂÅÐàÍÕÂ´¡Ô¨¡ÃÃÃÁ»ÃÐªØÁ» Ô̄ºÑµÔ¡ÒÃ¾Ñ²¹Ò¤Ø³ÀÒ¾¡ÒÃºÃÔËÒÃ¨Ñ´¡ÒÃÏ 
 àÍ¡ÊÒÃ»ÃÐ¡Íº¡ÒÃºÃÃÂÒÂ  ¡ÃÍº¡ÒÃ»ÃÐàÁÔ¹¼Å¡ÒÃ» Ô̄ºÑµÔÃÒª¡ÒÃÏ 
 ÊÒÃÐÊíÒ¤ÑÞ¢Í§á¼¹» Ô̄ºÑµÔÃÒª¡ÒÃ  ÊíÒ¹Ñ¡§Ò¹ÃÑ°Á¹µÃÕÏ »‚ òõõô 
 ¤íÒÊÑè§¡ÒÃÁÍºËÁÒÂË¹ŒÒ·ÕèáÅÐ¤ÇÒÁÃÑº¼Ô´ªÍºãËŒºØ¤ÅÒ¡ÃÊíÒ¹Ñ¡§Ò¹ÃÑ°Á¹µÃÕ 
 ¤íÒÊÑè§áµ‹§µÑé§¤³Ð·íÒ§Ò¹¡Ô¨¡ÃÃÁ»ÃÐªØÁàªÔ§» Ô̄ºÑµÔ¡ÒÃ¾Ñ²¹Ò¤Ø³ÀÒ¾¡ÒÃºÃÔËÒÃ 
   ¨Ñ´¡ÒÃÏ 
 áºº»ÃÐàÁÔ¹¼Å¡ÒÃ¨Ñ´¡Ô¨¡ÃÃÁ»ÃÐªØÁàªÔ§» Ô̄ºÑµÔ¡ÒÃ 



สํานกังานรัฐมนตรี  กระทรวงศึกษาธิการ  

สรุปรายงานกิจกรรมประชมุเชิงปฏิบติัการพฒันาคณุภาพการบริหารจดัการภาครัฐ (PMQA) 

¤³Ð¼ÙŒ Ñ̈´·íÒÃÒÂ§Ò¹ 

¼ÙŒ¨Ñ´·íÒ 
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