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รายงานผลการปฏิบัตริาชการตามค ารับรองการปฏิบัตริาชการ ระดบัส านัก  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน  

ก 

 

ค ำน ำ 

ตามที่ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ได้ก าหนดให้ส านัก/หน่วยงานในสังกัดจัดท าค ารับรอง 
การปฏิบัติราชการ ระดับส านัก ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของส านักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สป.  
โดยผู้อ านวยการส านักและปลัดกระทรวงศึกษาธิการได้ลงนามในค ารับรองฯ ซึ่งค ารับรองฯ ได้ก าหนดเกณฑ์
ประเมินผล และเงื่อนไขให้หน่วยงานด าเนินงานเพ่ือบรรลุเป้าหมายที่ก าหนดไว้  

ส านักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สป. จึงได้จัดท ารายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรอง 
การปฏิบัติราชการ ระดับส านัก ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 
2563) เพ่ือทราบความก้าวหน้าการด าเนินงานโครงการ/กิจกรรมของหน่วยงานที่เป็นตัวชี้วัดตามค ารับรองฯ  
รวมทั้งเป็นประโยชน์ส าหรับการตรวจประเมินผลการปฏิบัติราชการของหน่วยงานต่อไป  

 

 

 
ส ำนักควำมสัมพันธ์ต่ำงประเทศ 
ส ำนักงำนปลัดกระทรวงศึกษำธิกำร 
30 ตุลำคม 2563 
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ข 
 

สารบัญ 
 

 
หน้า 

ค าน า ก 
สารบัญ ข 
ตารางสรุปผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
ส านักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สป.  

1 

ประเมินประสิทธิผล (น  าหนักร้อยละ 50)  
ตัวชี วัดที่ ๑ ความส าเร็จในการบรรลุเป้าหมายตามนโยบายส าคัญ/แผนปฏิบัติราชการ/ตัวชี วัดตาม 
ค ารับรองการปฏิบัติราชการของกระทรวง/ส านักงานปลัดกระทรวงและแผนปฏิบัติราชการของ
หน่วยงาน 

3 

            ตวัชี้วัดที่ 1.1 ร้อยละความส าเร็จของโครงการที่มีผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายของโครงการ 
                              ตามแผนปฏิบัติราชการของหน่วยงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

3 

            ตวัชี้วัดที่ ๑.๒ ระดับความส าเร็จในการด าเนินการด้านการศึกษาร่วมกับประเทศคู่เจรจา 10 
            ตวัชี้วัดที่ ๑.3 ระดับความส าเร็จในการด าเนินการความร่วมมือการศึกษาในกรอบอาเซียน 13 
            ตวัชี้วัดที่ ๑.4 ระดับความส าเร็จในการสนับสนุนทุนส าหรับนักศึกษาต่างประเทศที่เข้ามาฝึกอบรม 
                              ในประเทศไทย 

17 

            ตวัชี้วัดที่ ๑.5 ระดับความส าเร็จในการด าเนินการพัฒนาและผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ 
                              เกี่ยวกับการศึกษาในอาเซียนโดยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง 

20 

            ตวัชี้วัดที่ ๑.6 ระดับความส าเร็จของการด าเนินการแลกเปลี่ยนเจ้าหน้าที่คณะกรรมการแห่งชาติ 
                             ว่าด้วยการศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติกับประเทศ 
                             สมาชิกยูเนสโก  

24 

การประเมินประสิทธิภาพ (น  าหนักร้อยละ 20)  
ตัวชี วัดที่ ๒  ความส าเร็จในการสนับสนุนการพัฒนาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของส านักงาน
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 

31 

          ตัวชี้วัดที่ ๒.๑ ระดับความส าเร็จในการลดพลังงาน 31 
          ตัวชี้วัดที่ 2.2 ระดับความส าเร็จในการประหยัดงบประมาณ 35 
          ตัวชี้วัดที่ 2.3 ระดับความส าเร็จในการลดและคัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงานภาครัฐ 40 
การพัฒนาองค์การ (น  าหนักร้อยละ 3๐)   

   ตัวชี้วัดที่ ๓  ระดับความส าเร็จในการจัดท าสารสนเทศผู้รับบริการ 44 
   ตัวชี้วัดที่ ๔  ระดับความส าเร็จของการส ารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการและหรือผู้มีส่วนได้ 
                   ส่วนเสีย 

47 

   ตัวชี้วัดที่ 5  ระดับความส าเร็จในการบูรณาการการท างาน 52 
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1 

ตารางสรุปผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
ส านักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สป. 

                          รอบ  9 เดือน 
                    รอบ 12 เดือน 

ตัวชี้วัดผล 
การปฏิบัตริาชการ 

หน่วยวัด 
น้ าหนัก 
(ร้อย
ละ) 

เกณฑ์การให้คะแนน ผลการด าเนินงาน 

1 2 3 4 5 
ผลการ
ด าเนิน 
งาน 

ค่า
คะแนนที่

ได้ 

คะแนน
ถ่วง

น้ าหนัก 
 การประเมินประสิทธิผล (ร้อยละ 50) 1.9833 1.2020 

ตัวชี้วัดที่ 1 ความส าเร็จในการ
บรรลุ เป้ าหมายตามนโยบาย
ส าคัญ /แผนปฏิบั ติ ราชการ/
ตัวชี้วัดตามค ารับรองการปฏิบัติ
ราชการของกระทรวง/ส านักงาน
ปลัดกระทรวงและแผนปฏิบั ติ
ราชการของหน่วยงาน 

 50         

ตัวช้ีวัดที่ 1.1 ร้อยละความส าเร็จ
ข อ ง โค ร งก า รที่ มี ผ ล สั ม ฤ ท ธิ์ 
ต าม เป้ าห ม าย ข อ งโค ร งก า ร 
ตาม แผ น ป ฏิ บั ติ ร าชก ารขอ ง
หน่วยงาน ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2563 

ร้อยละ 18 

ร้อ
ยล

ะ 
60

 

ร้อ
ยล

ะ 
70

 

ร้อ
ยล

ะ 
80

 

ร้อ
ยล

ะ 
90

 

ร้อ
ยล

ะ 
10

0 

89.00 3.9000 0.7020 

ตัวช้ีวัดที่ ๑.๒ ระดับความส าเร็จ
ในการด าเนินการด้านการศึกษา
ร่วมกับประเทศคู่เจรจา 

ระดับ
ความ 
ส าเรจ็ 

6 
 

1 2 3 4 5 1 1.0000 0.0600 

ตัวช้ีวัดที่ ๑.3 ระดับความส าเร็จ
ในการด าเนินการความร่วมมือ
การศึกษาในกรอบอาเซียน 

ระดับ
ความ 
ส าเรจ็ 

6 1 2 3 4 5 3 3.0000 0.1800 

ตัวช้ีวัดที่ ๑.4 ระดับความส าเร็จ
ใน ก า รส นั บ ส นุ น ทุ น ส าห รั บ
นักศึกษาต่ างประเทศที่ เข้ามา
ฝึกอบรมในประเทศไทย 

ระดับ
ความ 
ส าเรจ็ 

7 1 2 3 4 5 1 1.0000 0.0700 

ตัวช้ีวัดที่ ๑.5 ระดับความส าเร็จ
ในการด าเนินการพัฒนาและผลิต
สื่ อ ป ร ะ ช า สั ม พั น ธ์ เกี่ ย ว กั บ
การศึกษาในอาเซียนโดยไม่ทิ้งใคร
ไว้ข้างหลัง 

ระดับ
ความ 
ส าเรจ็ 

6 1 2 3 4 5 2 2.0000 0.1200 

ตัวช้ีวัดที่ ๑.6 ระดับความส าเร็จ
ของการด าเนินการแลกเปลี่ยน
เจ้าหน้าที่คณะกรรมการแห่งชาติ
ว่าด้วยการศึกษา วิทยาศาสตร์ 
และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ
กับประเทศสมาชิกยูเนสโก  

ระดับ
ความ 
ส าเรจ็ 

 

7 1 2 3 4 5 1 1.0000 0.0700 
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2 

ตารางสรุปผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
ส านักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สป. 

                          รอบ  9 เดือน 
                    รอบ 12 เดือน 

ตัวชี้วัดผล 
การปฏิบัตริาชการ 

หน่วยวัด 
น้ าหนัก 
(ร้อย
ละ) 

เกณฑ์การให้คะแนน ผลการด าเนินงาน 

1 2 3 4 5 
ผลการ
ด าเนิน 
งาน 

ค่า
คะแนนที่

ได้ 

คะแนน
ถ่วง

น้ าหนัก 
การประเมินประสิทธิภาพ (ร้อยละ 20) 4.3333 0.0870 

ตัวชี้วัดที่ 2 ความส าเร็จในการ
ส นั บ ส นุ น ก า ร พั ฒ น า
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 
ของส านักงานปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการ 

 20         

ตัวช้ีวัดที่ 2.1 ระดับความส าเร็จ
ในการลดพลังงาน 

ระดับ
ความ 
ส าเร็จ 

6 1 2 3 4 5 4 4.0000 0.2400 

ตัวช้ีวัดที่ 2.2 ระดับความส าเร็จ
ในการประหยัดงบประมาณ 

ระดับ
ความ 
ส าเร็จ 

7 1 2 3 4 5 5 5.0000 0.3500 

ตัวช้ีวัดที่ 2.3 ระดับความส าเร็จ
ในการลดและคัดแยกขยะมูลฝอย
ในหน่วยงานภาครัฐ 

ระดับ
ความ 
ส าเร็จ 

7 1 2 3 4 5 4 4.0000 0.2800 

การพัฒนาองค์การ (ร้อยละ 30) 3.6667 1.0400 

ตัวชี้วัดที่ 3 ระดับความส าเร็จใน
การจัดท าสารสนเทศผู้รับบริการ 

ระดับ
ความ 
ส าเร็จ 

8 1 2 3 4 5 5 5.0000 0.4000 

ตัวชี้วัดที่  4 ระดับความส าเร็จ
ของการส ารวจความพึงพอใจ
ของผู้รับบริการและหรือผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสีย 

ระดับ
ความ 
ส าเร็จ 

10 1 2 3 4 5 4 4.0000 0.4000 

ตัวชี้วัดที่  5 ระดับความส าเร็จ 
ในการบูรณาการการท างาน 

ระดับ
ความ 
ส าเร็จ 

12 1 2 3 4 5 2 2.0000 0.2400 

รวม 100  3.1120 

 
รายงาน ณ วันที่  30 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2563 
ผู้รายงาน นายจิรัฎฐ์  แสนด ี  หน่วยงาน ส านักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สป. 
ต าแหน่ง นักวิเทศสัมพันธ์ช านาญการ โทรศัพท์   ๐ 2628 5646 ต่อ 107 

 

 



รายงานผลการปฏิบัตริาชการตามค ารับรองการปฏิบัตริาชการ ระดบัส านัก  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน 

๓ 
 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
ส านักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สป.                                             

                                                                                                     รอบ  9 เดือน 
                                                                                                       รอบ 12 เดือน 
ตัวชี้ วั ดที่  1  ความส า เร็ จ ในการบรรลุ เป้ าหมายตามนโยบายส าคัญ/แผนปฏิบั ติ ร าชการ/ 
                    ตัวชี้ วัดตามค ารับรองการปฏิบัติราชการของกระทรวง/ส านักงานปลัดกระทรวง 
                    และแผนปฏิบัติราชการของหน่วยงาน 
ตัวช้ีวัดที่ 1.1 ร้อยละความส าเร็จของโครงการที่มีผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายของโครงการตามแผน 
                  ปฏิบัติราชการของหน่วยงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
ผู้ก ากับดูแลตัวชี้วัด: ผู้อ านวยการส านักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สป. ผู้จัดเก็บข้อมูล :  

  1. นางสาววิมล ลุมพิกานนท์                             
  2. นายจิรัฎฐ์  แสนดี 

โทรศัพท์  :  ๐ ๒๖๒๘ ๕๖๔๖ ต่อ ๑๒๐ โทรศัพท์ :0 2628 5646 ตอ่ 107  
ค าอธิบาย :  

ร้อยละความส าเร็จของโครงการที่มีผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายของโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ
ของหน่วยงาน พิจารณาจากจ านวนโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓  
ของหน่วยงานที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ และมีผลการด าเนินงานบรรลุตามเป้าหมายโครงการที่ก าหนดไว้
ของแต่ละโครงการคิดเทียบเป็นร้อยละจากจ านวนโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๓ ทั้งหมดแล้วน าผลการค านวณท่ีได้เทียบกับเกณฑ์การให้คะแนน 

ในกรณีที่โครงการตามแผนปฏิบัติราชการมีลักษณะเป็นโครงการใหญ่ที่ประกอบด้วยโครงการย่อย
หรือกิจกรรมย่อย ให้นับจ านวนกิจกรรมย่อยเหล่านั้นเป็นจ านวนโครงการด้วย เช่น ส านัก ก. มีโครงการตาม
แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ รวม ๑๐ โครงการ แต่ในจ านวนนี้ มีหนึ่งโครงการที่มี
ลักษณะเป็นโครงการใหญ่ประกอบด้วยกิจกรรมย่อยรวม ๕ กิจกรรม ซึ่งแต่ละกิจกรรมมีลักษณะเป็นโครงการที่
ด าเนินการแยกจากกันแต่อยู่ภายใต้โครงการใหญ่ ให้นับจ านวนโครงการตามแผนรวม เท่ากับ ๑๔ โครงการ  
(๙ โครงการเดี่ยว + ๕ โครงการย่อย) แล้วจึงพิจารณาผลการด าเนินงานเป็นรายโครงการตามเกณฑ์การให้
คะแนน 
ข้อมูลผลการด าเนินงาน  :  ส านักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สป. มีโครงการตามแผนท้ังหมด 27 โครงการ 
 

ล าดับ
ที ่

โครงการ 
ค่าเป้าหมาย 
ตามแผนฯ 

ผลการด าเนินงาน 
บรรลุ

เป้าหมาย 
หมายเหตุ 

1 การประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสด้าน
การศึกษาของอาเซียน ครั้งท่ี 14 
และการประชุมที่เกี่ยวข้อง 

สรุปผลการเข้าร่วม
การประชุม 

สรุปผลการเข้าร่วม
การประชุม 

   

2 การประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสของ 
ซีมีโอ ครั้งท่ี 42 

สรุปผลการเข้าร่วม
การประชุม 

สรุปผลการเข้าร่วม
การประชุม 

   

3 ก า ร ป ร ะ ชุ ม เ ชิ ง ป ฏิ บั ติ ก า ร 
เ พื่ อ ติ ด ต า ม ค ว า ม ก้ า วห น้ า 
การด าเนินงานภายใต้ 7 ประเด็น
ส าคัญด้านการศึกษาของซีมีโอ 

สรุปผลการเข้าร่วม
การประชุม 

สรุปผลการเข้าร่วม
การประชุม 

   



รายงานผลการปฏิบัตริาชการตามค ารับรองการปฏิบัตริาชการ ระดบัส านัก  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน 

๔ 
 

ล าดับ
ที ่

โครงการ 
ค่าเป้าหมาย 
ตามแผนฯ 

ผลการด าเนินงาน 
บรรลุ

เป้าหมาย 
หมายเหตุ 

4 โครงการพัฒนาประสิทธิภาพ
และเสรมิสร้างศักยภาพบุคลากร     

ร้อยละความพึง
พอใจของผู้เข้าร่วม 
โครงการไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80 

ร้อยละความพึงพอใจ
ของผู้เข้าร่วม 
โครงการไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 83.13 

   

5 โครงการจัดท าวารสารความ
ร่ วมมื อกับต่ า งประ เทศของ
กระทรวงศึกษาธิการ ประจ าปี
งบประมาณ 2563 

จ านวนสื่อวารสาร 4 
ฉบับ  

จ านวนสื่อวารสาร 4 
ฉบับ  

  โครงการจัดท า
วารสาร
อิเล็กทรอนิกส์ 
(e-book) 

6 การประชุมหารือกับผู้บริหารของ
สหพันธ์ฟุตบอลระหว่างประเทศ 
(Federation International de 
Football Association : FIFA) 
และการประชุมหารือกับผู้แทน 
Swiss Education Group 

สรุปผลการเข้าร่วม
การประชุม 

สรุปผลการเข้าร่วม
การประชุม 

 ร ม ว . ศ ธ . เ ดิ น
ท า ง เ ข้ า ร่ ว ม
ประชุมโดยไม่มี
เจ้าหน้าที่ติดตาม 

7 การประชุมภายใต้อนุสัญญาว่าด้วย
การสงวนรักษามรดกวัฒนธรรม 
ที่จับต้องไม่ได้(Intergovernmental 
Committee for the Safeguarding 
of the Intangible Cultural 
Heritage - ICH) 

สรุปผลการเข้าร่วม
การประชุม 

สรุปผลการเข้าร่วม
การประชุม 

   

8 ก า ร ป ร ะ ชุ ม ร ะ ดั บ โ ล ก 
ด้านการศึกษา (The  Education 
World Forum 2020) 

สรุปผลการเข้าร่วม
การประชุม 

สรุปผลการเข้าร่วม
การประชุม 

   

9 การประชุมคณะท างานด้ าน
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ภายใต้
กรอบเอเปค (APEC HRDWG 
Meeting) แ ล ะ ก า ร ป ร ะ ชุ ม
เครือข่ายการศึกษาของเอเปค 
(Ednet) 

สรุปผลการเข้าร่วม
การประชุม 

สรุปผลการเข้าร่วม
การประชุม 

  

10 การประชุมเจ้าหน้าท่ีอาวุโสด้าน
การศึกษาของ 
อาเซม (ASEM SOM) 

สรุปผลการเข้าร่วม
การประชุม 

สรุปผลการเข้าร่วม
การประชุม 

   

11 การประชุมคณะกรรมการบริหาร
ศูนย์ CELLL 

สรุปผลการเข้าร่วม
การประชุม 

สรุปผลการเข้าร่วม
การประชุม 

   

12 การประชุมคณะกรรมการบริหาร
ศูนย์ INNOTECH 

สรุปผลการเข้าร่วม
การประชุม 

สรุปผลการเข้าร่วม
การประชุม 

   

13 การประชุมคณะกรรมการบริหาร
ศูนย์ RELC 

สรุปผลการเข้าร่วม
การประชุม 

สรุปผลการเข้าร่วม
การประชุม 

   

14 การประชุมคณะกรรมการบริหาร
ศูนย์ CECCEP 

สรุปผลการเข้าร่วม
การประชุม 

สรุปผลการเข้าร่วม
การประชุม 

   

15 การประชุมคณะกรรมการบริหาร
ศูนย์ BIOTROP 

สรุปผลการเข้าร่วม
การประชุม 

สรุปผลการเข้าร่วม
การประชุม 

    



รายงานผลการปฏิบัตริาชการตามค ารับรองการปฏิบัตริาชการ ระดบัส านัก  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน 

๕ 
 

ล าดับ
ที ่

โครงการ 
ค่าเป้าหมาย 
ตามแผนฯ 

ผลการด าเนินงาน 
บรรลุ

เป้าหมาย 
หมายเหตุ 

16 ก า ร ป ร ะ ชุ ม  ASEAN-Russia 
Forum on Education และการ
ประชุมโต๊ะกลมรัสเซีย - ไทย 
ครั้งท่ี 2 

สรุปผลการเข้าร่วม
การประชุม 

สรุปผลการเข้าร่วม
การประชุม 

  

17 การประชุม The 2nd AICHR 
Regional Dialogue on 
Mainstreaming of the Right 
to Education in the ASEAN 
Community  

สรุปผลการเข้าร่วม
การประชุม 

สรุปผลการเข้าร่วม
การประชุม 

 ป รั บ จ า ก ง บ ก า ร
ป ร ะ ชุ ม  ASEAN-
Russia Forum on 
Education และการ
ป ร ะ ชุ ม โ ต๊ ะ ก ล ม
รัสเซีย - ไทย ครั้งที่ 
2 

18 การประชุม 10 th Regional 
Policy Dialogue on TVET 

สรุปผลการเข้าร่วม
การประชุม 

สรุปผลการเข้าร่วม
การประชุม 

 ป รั บ จ า ก ง บ ก า ร
ป ร ะ ชุ ม  ASEAN-
Russia Forum on 
Education และการ
ป ร ะ ชุ ม โ ต๊ ะ ก ล ม
รัสเซีย - ไทย ครั้งที่ 
2 

19 การประชุ ม 1 st Drafting Team 
Meeting for the Development of 
ASEAN Declaration on Human 
recourses Development for the 
Changing World of Work  

สรุปผลการเข้าร่วม
การประชุม 

สรุปผลการเข้าร่วม
การประชุม 

 ป รั บ จ า ก ง บ ก า ร
ป ร ะ ชุ ม  ASEAN-
Russia Forum on 
Education และการ
ป ร ะ ชุ ม โ ต๊ ะ ก ล ม
รัสเซีย - ไทย ครั้งที่ 
2 

20 การประชุม Seminar on 
"Unleashing the Power of 
Data and Evidence For 
Equity And Equality in 
Education in ASEAN"  

สรุปผลการเข้าร่วม
การประชุม 

สรุปผลการเข้าร่วม
การประชุม 

 ภายใต้การประชุม
เ พื่ อ ด า เ นิ น ก า ร 
ติ ด ต า ม  แ ล ะ
ป ร ะ เ มิ น ผ ล ก า ร
ด า เ นิ น ง า น ต า ม
แผนงานการศึกษา
ข อ ง อ า เ ซี ย น  
พ.ศ. 2559-2563 

21 การประชุมเจรจาหารือเรื่องการ
พั ฒ น า ค ว า ม ร่ ว ม มื อ 
ด้ า น ปั ญ ญ า ป ร ะ ดิ ษ ฐ์  (AI)  
และเทคโนโลยีเพื่อการศึกษากับ
หน่วยงานต่าง ๆ ของสาธารณรัฐ
ประชาชนจีน   

สรุปผลการเข้าร่วม
การประชุม 
หารือความร่วมมือ 

สรุปผลการเข้าร่วม
การประชุม 
หารือความร่วมมือ 

 ปรับจากรายการการ
ประชุมหารือความ
ร่ ว ม มื อ ด้ า น
ก า ร ศึ ก ษ า ร ะ ดั บ 
ทวิภาคีกับสหพันธ์
สาธารณรัฐเยอรมนี 

22 การประชุมสมัยสามัญของ
ยูเนสโก ครั้งท่ี 40  
(40th General Conference)  
 

สรุปผลการเข้าร่วม
การประชุม 

สรุปผลการเข้าร่วม
การประชุม 

   

23 โครงการแลกเปลี่ยนเยาวชน  
ณ ประเทศญี่ปุ่น (JENESYS) 

 ร้อยละความพึง
พอใจของผู้เข้าร่วม
โครงการฯ  ไม่น้อย
กว่าร้อยละ 80 
 
 

ร้อยละความพึงพอใจ
ข อ ง ผู้ เ ข้ า ร่ ว ม
โครงการฯ เป็นร้อยละ 
95.12 

   



รายงานผลการปฏิบัตริาชการตามค ารับรองการปฏิบัตริาชการ ระดบัส านัก  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน 

๖ 
 

ล าดับ
ที ่

โครงการ 
ค่าเป้าหมาย 
ตามแผนฯ 

ผลการด าเนินงาน 
บรรลุ

เป้าหมาย 
หมายเหตุ 

24 โครงการแข่งขันกล่าวสุนทรพจน์
ภ า ษ า อั ง ก ฤ ษ ใ น ที่ ชุ ม ช น
ระดับชาติ ประจ าปี 2563 

ร้ อ ย ล ะ ค ว า ม พึ ง
พอใจผู้ร่วมโครงการ 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 
80 

ร้อยละความพึงพอใจ
ผู้ร่วมโครงการ ไม่น้อย
กว่าร้อยละ 95.36 

   

25 โครงการพัฒนาและผลิตสื่อ
ประชาสมัพันธ์เกี่ยวกับการศึกษา
ในอาเซียนโดยไม่ทิ้งใครไว้ข้าง
หลัง 

ระดับความส าเร็จในการ
พั ฒ น า แ ล ะ ผ ลิ ต สื่ อ
ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับ
การศึกษาในอาเซียน
โดยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง 

ระดับความส าเร็จในการ
พั ฒ น า แ ล ะ ผ ลิ ต สื่ อ
ป ร ะ ช า สั ม พั น ธ์ เ กี่ ย ว 
กับการศึกษาในอาเซียน
โดยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง 

    

26 โครงการประชุมเชิงปฏิบตัิการ
เพื่อจัดท าข้อเสนอแนะเชิง
นโยบายเพื่อก าหนดแนวทางจัด
การศึกษาท่ีมุ่งผลสมัฤทธ์ิใน
ภูมิภาคสู่การบรรลุเป้าหมาย
การศึกษาเพื่อการพัฒนาอย่าง
ยั่งยืน 

ข้ อ เ ส น อ แ น ะ เ ชิ ง
นโยบาย เพื่ อก าหนด
แนวทางจัดการศึกษาที่
มุ่งผลสัมฤทธิ์ในภูมิภาค
สู่การบรรลุ เป้ าหมาย
ก า ร ศึ ก ษ า เ พื่ อ ก า ร
พัฒนาอย่างยั่งยืน 

ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
เพื่อก าหนดแนวทางจัด
การศึกษาที่มุ่งผลสัมฤทธิ์ 
ในภู มิ ภ าคสู่ ก า รบรรลุ
เป้าหมายการศึกษาเพื่อ
การพัฒนาอย่างยั่งยืน 

   

27 โ ค ร ง ก า ร จั ด ท า เ อ ก ส า ร
ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายเพื่อ
ก าหนดแนวทางดารจัดการศึกษา
ที่ มุ่ งผลสัมฤทธิ์ และ เอกสาร
เผยแพร่ ความรู้ และวีดิ ทั ศน์
เพื่อให้ความรู้ และสร้างความ
ตระหนักเกี่ยวกับแนวทางการจัด
การศึกษาสู่การบรรลุเป้าหมาย
การศึกษาเพื่อการพัฒนาอย่าง
ยั่งยืน 

1.เอกสารข้อเสนอแนะ
เ ชิ ง น โ ย บ า ย แ ล ะ
แ น ว ท า ง ใ น ก า ร จั ด
ก า ร ศึ ก ษ า เ พื่ อ ก า ร
พั ฒ น า ที่ ยั่ ง ยื น ข อ ง
ประเทศไทยในอาเซียน 
แ ล ะ ต า ม ข้ อ ผู ก พั น 
กั บ ป ร ะ ช า ค ม โ ล ก
(ภาษาไทย-อังกฤษ) 
2. ระดับความส าเร็จใน
การจัดท าวีดิทัศน์เพื่อให้
ความรู้ และสร้างความ
ต ร ะ ห นั ก ใ น ก า ร
ด า เนินการเพื่อบรรลุ
เป้าหมายการพัฒนาที่
ยั่งยืน เพื่อน าเสนอต่อ
เวทีการประชุมอาเซียน 
และการประชุมระหว่าง
ป ร ะ เ ท ศ อื่ น  ๆ 
(ภาษาอังกฤษและมีค า
บรรยายไทย) 

1.เอกสารข้อเสนอแนะ
เชิงนโยบาย และแนวทาง
ในการจัดการศึกษาเพื่อ
การพัฒนาที่ยั่ งยืนของ
ประเทศไทยในอาเซียน 
และตามข้ อ ผู กพั นกั บ
ประชาคมโลก (ภาษาไทย-
อังกฤษ) 
2. ระดับความส าเร็จใน
การจัดท าวีดิทัศน์เพื่อให้
ความรู้ และสร้างความ
ตระหนักในการด าเนินการ
เพื่อบรรลุเป้าหมายการ
พั ฒ น า ที่ ยั่ ง ยื น  เ พื่ อ
น า เ ส น อ ต่ อ เ ว ที ก า ร
ประชุมอาเซียน และการ
ประชุมระหว่างประเทศ
อื่น ๆ (ภาษาอังกฤษและมี
ค าบรรยายไทย) 

    

จ านวนโครงการทีบ่รรลุเป้าหมาย 24  

คิดเป็นร้อยละ  89.00  
 
หมายเหตุ :   หมายถึง บรรลุค่าเป้าหมาย 
                หมายถึง ไม่บรรลุค่าเป้าหมาย  
 



รายงานผลการปฏิบัตริาชการตามค ารับรองการปฏิบัตริาชการ ระดบัส านัก  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน 

๗ 
 

เกณฑ์การให้คะแนน  :  
ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 

ร้อยละ 60 ร้อยละ 70 ร้อยละ 80 ร้อยละ 90 ร้อยละ 100 
      

การค านวณคะแนนจากผลการด าเนินงาน  : 

 
ตัวช้ีวัด 

 

น้ าหนัก 
(ร้อยละ) 

ผลการ 
ด าเนินงาน 

ค่าคะแนนที่ได้ 
ค่าคะแนน 
ถ่วงน้ าหนัก 

ร้อยละความส าเร็จของโครงการที่มีผลสัมฤทธิ์
ตามเป้าหมายของโครงการตามแผนปฏิบัติ
ราชการของหน่วยงาน ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2563 

18 89.00 3.9000 0.7020 

 
 
 

    

ค าชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ด าเนินการ 
ส านักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สป. ขอรายงานสรุปผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดในรอบ 12 เดือน

ที่ผ่านมา ดังนี้   
1. จัดประชุมคณะกรรมการก ากับดูแลและติดตามการด าเนินงานตัวชี้วัดตามค ารับรองการปฏิบัติ

ราชการของหน่วยงาน ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันศุกร์ที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ห้องประชุมหม่อมหลวง มานิจ
ชุมสาย สต.สป. เพ่ือพิจารณาประเด็นการด าเนินงานขับเคลื่อนตัวชี้วัดตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ  
ระดับส านัก ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของส านักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สป. ให้บรรลุตามเป้าหมาย 
รายละเอียดตามรายงานการประชุมและหนังสือบันทึกข้อความที่ สต 23/2563 ลงวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 
2563  

2. จัดส่งหนังสือแจ้งรายชื่อกระบวนการหลัก/โครงการเข้ารับการประเมินตามเกณฑ์ตัวชี้วัด 
ตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ ระดับส านัก ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของส านักความสัมพันธ์ต่างประเทศ 
สป. ตามหนังสือบันทึกข้อความที ่ศธ 0205/775 ลงวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 

3. จัดท าและเสนอค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการก ากับดูแลและคณะท างานรับผิดชอบตัวชี้วัด  
ตามค ารับรองการปฏิบัติราชการของส านักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สป. ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
ตามบันทึกข้อความที่ สต 37/2563 ลงวันที่ 4 มีนาคม 2563 และค าสั่ง สต.สป. ที่ 7/2563 สั่ง ณ วันที่  
5 มีนาคม 2563 

4. จัดท าและจัดส่งคู่มือการประเมินผลการปฏิบัติตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ ระดับส านัก 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ส านักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สป. โดยจัดส่งให้กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 
สป. จ านวน 1 เล่มรวมทั้งส่งไฟล์ข้อมูลไปยังอีเมล psdgmoe@hotmail.co.th รายละเอียดตามหนังสือ 
บันทึกข้อความด่วนที่สุด ที่ ศธ 0205/1187 ลงวันที่ 5 มีนาคม 2563   

5. ด าเนินงานโครงการ/กิจกรรมตามตัวชี้วัดตามค ารับรองฯ และแผนปฏิบัติราชการของหน่วยงาน 
6. จัดประชุมผู้แทนกลุ่มงานต่าง ๆ ของหน่วยงาน เพ่ือติดตามความก้าวหน้าการด าเนินงาน 

ตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ/โครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติราชการ ระดับส านัก ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2563 เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2563 เวลา 10.00 – 11.20 น. ห้องประชุมหม่อมหลวงมานิจ  
ชุมสาย สต.สป. พบว่า โครงการ/กิจกรรมของหน่วยงานไม่สามารถด าเนินโครงการ/กิจกรรมได้ครบ 



รายงานผลการปฏิบัตริาชการตามค ารับรองการปฏิบัตริาชการ ระดบัส านัก  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน 

๘ 
 

ตามค ารับรองฯ และตามที่ระบุไว้ในแผนปฏิบัติราชการประจ าปีของหน่วยงานโดยได้รับผลกระทบจากการ 
แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) มาตรการในการป้องกันและควบคุมโรคของรัฐบาลไทย
และรัฐบาลประเทศต่าง ๆ และสถานการณ์ปัจจุบันยังไม่มีแนวโน้มที่จะสามารถกลับมาด าเนินการได้ตามปกติ 
จากผลกระทบข้างต้นเป็นเหตุที่ได้รับผลกระทบจากปัจจัยภายนอกซึ่งเข้าเงื่อนไขการเสนออุทธรณ์ตัวชี้วัด 
ของส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ที่ประชุมได้พิจารณาเห็นควรยื่นอุทธรณ์ตัวชี้วัดตามขั้นตอน  
และเสนอปลัดกระทรวงศึกษาธิการทราบ รายละเอียดตามหนังสือบันทึกข้อความที่ ศธ 0205/2859 ลงวันที่  
21 กรกฎาคม 2563   

7. กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร สป. มีหนังสือแจ้งผลการพิจารณาข้ออุทธรณ์ตัวชี้วัดตามค ารับรองฯ
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของส านักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สป. ปรากฏตามหนังสือบันทึกข้อความ
ที่ ศธ 0212/13487 ลงวันที่ 19 สิงหาคม 2563 ทั้งนี้ หน่วยงานได้แจ้งเวียนหนังสือฉบับดังกล่าว 
ให้กลุ่มงานต่าง ๆ รับทราบผลการพิจารณาและด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2563  

8. ติดตามประเมินผลการด าเนินงานโครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติราชการโดยรวบรวม 
และสรุปผลการด าเนินงานของหน่วยงานในรอบ 12 เดือน ซึ่งสามารถด าเนินการบรรลุเป้าหมาย จ านวน  
24 โครงการ/กิจกรรม จาก 27 โครงการ/กิจกรรมที่มีการเบิกจ่ายงบประมาณด าเนินโครงการจริง คิดเป็นร้อย
ละ 89.00  
 
ปัจจัยสนับสนุนต่อการด าเนินงาน  :   

๑. ผู้บริหารมีนโยบายที่ให้ความส าคัญโดยสนับสนุนการด าเนินงานโครงการ/กิจกรรมเพ่ือแสวงหา
ความร่วมมือด้านการศึกษาระหว่างประเทศ/หน่วยงานคู่เจรจา ซึ่งจะส่งผลต่อการพัฒนาศักยภาพบุคลากร
ทางด้านการศึกษาและเยาวชน ตลอดจนยกระดับคุณภาพการศึกษาของประเทศไทย   

๒. บุคลากรภายในหน่วยงานตระหนักและให้ความส าคัญต่อการพัฒนาโครงการและกิจกรรมผลักดัน 
ให้บรรลุตามเป้าหมายอย่างเต็มศักยภาพ  

3. งบประมาณสนับสนุนการด าเนินงานทีม่ีความเพียงพอและเหมาะสม 
 

อุปสรรคต่อการด าเนินงาน  :     
1. สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) มาตรการในการป้องกัน 

และควบคุมโรคของรัฐบาลไทยและรัฐบาลประเทศต่าง ๆ  ส่งผลกระทบโดยตรงต่อการด าเนินงานความร่วมมือ
กับต่างประเทศ โดยเฉพาะโครงการกิจกรรมที่ต้องเดินทางไปต่างประเทศในลักษณะ  (face to face)  
ไม่สามารถด าเนินการได้ตามแผน 

2. อุปกรณ์ที่ใช้ประกอบการจัดการประชุมทางไกลยังไม่เพียงพอรองรับการจัดประชุมช่วงเวลาพร้อม
กัน 

3. ระบบเครือข่ายสัญญาณอินเตอร์เน็ทยังไม่เสถียรเท่าที่ควร  
4. ข้อจ ากัดด้านเวลาสากล (Time Zone) ทีแ่ตกต่างกันระหว่างทวีปส่งผลต่อการจัดประชุม  
5. หน่วยงาน/องค์การระหว่างประเทศที่เป็นเจ้าภาพการจัดการประชุมไม่พร้อมจัดประชุม และหรือ

เลื่อนก าหนดการจัดประชุมโดยไม่มีก าหนด  
6. กระบวนการเสนอค าขอตั้งงบประมาณเป็นการด าเนินการล่วงหน้า 1 ปี ซึ่งอาจท าให้ข้อมูล 

การด าเนินงานจริงมีความคลาดเคลื่อนจึงส่งผลให้ไม่เป็นไปตามแผนที่เสนอ 
7. ระเบียบข้อปฏิบัติที่ไม่ทันสมัยส่งผลกระทบต่อการด าเนินงาน 

 



รายงานผลการปฏิบัตริาชการตามค ารับรองการปฏิบัตริาชการ ระดบัส านัก  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน 

๙ 
 

ข้อเสนอแนะส าหรับการด าเนินงานในปีต่อไป  :    
1. การตรวจประเมินตัวชี้วัดโครางการตามแผนปฏิบัติราชการควรมุ่งเน้นผลลัพธ์การด าเนินงาน 

ที่ส าคัญอาจก าหนดมาตรฐานเอกสาร/ข้อมูลที่เป็นมาตรฐานกลางในการตรวจประเมิน โดยพิจารณาหลักฐาน
อ่ืน ๆ ประกอบเพื่อลดปริมาณเอกสารที่ไม่จ าเป็น เนื่องจากปัจจุบันมีเทคโนโลยีในการจัดเก็บบันทึกข้อมูล  

2. งบประมาณของส านักความสัมพันธ์ต่างประเทศ  สป. มีลักษณะเฉพาะที่แตกต่างจาก 
ส านัก/หน่วยงานอ่ืน ๆ ในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ โดยเฉพาะงบประมาณรายจ่ายอ่ืน  
รายการค่าใช้จ่ายในการเจรจาและประชุมนานาชาติ และค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศ
ชั่วคราว และเงินอุดหนุนองค์การระหว่างประเทศ  

3. ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการควรพัฒนาระบบการรายงานผลการด าเนินงานตัวชี้วัด 
โดยรายงานผ่านระบบออนไลน์เพ่ือให้สามารถติดตามความก้าวหน้าการด าเนินงานที่ถูกต้อง  รวดเร็วและ 
ลดปริมาณการใช้กระดาษ 

 
หลักฐานอ้างอิง  : 

1.  ค าสั่งแต่งตั้ งคณะกรรมการก ากับดูแลและคณะท างานรับผิดชอบตัวชี้วัดตามค ารับรอง 
การปฏิบัติราชการ ส านักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สป. ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ค าสั่ง สต.สป.ที่ 
7/2563 สั่ง ณ วันที่ 5 มีนาคม 2563)   

2. หนังสือรายงานสรุปผลการประชุมคณะกรรมการก ากับดูแลและติดตามการด าเนินงานตัวชี้วัด  
ตามค ารับรองการปฏิบัติราชการของส านักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สป. ครั้งที่ 1/2563 (หนังสือบันทึก
ข้อความที่ สต 23/2563 ลงวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563)    

3. หนังสือแจ้งรายชื่อกระบวนการหลัก/โครงการเข้ารับการประเมินตามเกณฑ์ตัวชี้วัดตามค ารับรองการ
ปฏิบัติราชการ ระดับส านัก ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของส านักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สป.  
(หนังสือบันทึกข้อความที ่ศธ 0205/775 ลงวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563) 

4. หนังสือรายงานผลการติดตามความก้าวหน้าการด าเนินงานตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ  
ระดับส านัก ของส านักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สป. ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (หนังสือบันทึก
ข้อความที ่ศธ 0205/2859 ลงวันที่ 21 กรกฎาคม 2563)  

5. หนังสืออุทธรณ์ตัวชี้วัดตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ ระดับส านักของส านักความสัมพันธ์
ต่างประเทศ สป. ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (หนังสือบันทึกข้อความที่ ศธ 0205/2882 ลงวันที่  
22 กรกฎาคม 2563) 

6. หนังสือผลการพิจารณาข้ออุทธรณ์ตัวชี้วัดตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2563 (หนังสือบันทึกข้อความที่ ศธ 0212/13487 ลงวันที่ 19 สิงหาคม 2563)  

7. หนังสือส่งหลักฐานการปรับแผนปฏิบัติราชการของส านักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สป.  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (หนังสือบันทึกข้อความด่วนที่สุด ที่ ศธ 0205/3592 ลงวันที่ 3 กันยายน 
2563) 

8. ตารางสรุปผลการส ารวจความคิดเห็น  
9. หนังสือบันทึกข้อความ/รายงานสรุปผลการด าเนินงานเสนอผู้บริหาร/หนังสืออ านวยความสะดวก

ผู้บริหารระดับสูง  
10. ผลการประเมินความพึงพอใจ 
11. ประมวลภาพข่าว/กิจกรรมประชาสัมพันธ์ตามช่องทางต่าง ๆ ของหน่วยงาน เช่น เว็บไซต์

กระทรวงศึกษาธิการ เว็บไซต์ส านักความสัมพันธ์ต่างประเทศ  



รายงานผลการปฏิบัตริาชการตามค ารับรองการปฏิบัตริาชการ ระดบัส านัก  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน 

๑๐ 
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
ส านักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สป. 

                                                                                                          รอบ  9 เดือน 
                                                                                                          รอบ 12 เดือน 
ชื่อตัวชี้วัด  : 1.2  ระดับความส าเร็จในการด าเนนิการดา้นการศึกษาร่วมกับประเทศคู่เจรจา 
ผู้ก ากับดูแลตัวชี้วัด : ผู้อ านวยการส านักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สป. ผู้จัดเก็บข้อมูล  :  

1. นางสาวจิตรลดา จันทร์แหยม 
2. นางภัสศรี ศิริประภา 

โทรศัพท์  :  ๐ ๒๖๒๘ ๕๖๔๖ ต่อ ๑๒๐ โทรศัพท์  :  02 6285646 ต่อ 108 
ค าอธิบาย  :  

การด าเนินการด้านการศึกษาร่วมกับประเทศคู่เจรจา หมายถึง การจัดประชุมคณะท างานร่วม
ด้านการศึกษากับประเทศคู่เจรจา ซึ่งเป็นการจัดการประชุมเพ่ือหารือความร่วมมือด้านการศึกษาในระดับทวิภาคี
กับประเทศคู่เจรจาที่ได้ลงนามในความตกลงระหว่างประเทศ อาทิ บันทึกความเข้าใจ (MOU) บันทึกความตกลง 
(MOA) หรืออ่ืน ๆ ที่ก าหนดให้มีการจัดตั้งคณะท างานร่วมด้านการศึกษา (Joint Working Group Meeting)  
เพ่ือใช้เป็นกลไกการหารือความร่วมมือระหว่างกัน โดยเฉพาะการก าหนดแนวทางความร่วมมือในอนาคต  
ที่ครอบคลุมประเด็นด้านการศึกษาที่หลากหลาย โดยประเทศไทยและประเทศคู่เจรจาจะผลัดกันเป็นเจ้าภาพ  
ในแต่ละปีขึ้นอยู่กับความเหมาะสม และความพร้อมของประเทศที่จะเป็นเจ้าภาพ ทั้งนี้ โครงการ/กิจกรรม 
เป็นผลจากการประชุมคณะท างานร่วมด้านการศึกษากับประเทศคู่เจรจาที่มีแนวทางหรือแผนงานที่จะด าเนินการ
ในอนาคต 

 
การด าเนินงาน  : 
ระดับคะแนน การด าเนินงานในแต่ละขั้นตอน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

1 
มีรายงานผลการทบทวนความร่วมมือกับประเทศที่จะจัดการประชุมคณะท างานร่วม 
ด้านการศึกษา และประเด็นการเจรจา 

2 จัดประชุมคณะท างานร่วมด้านการศึกษาระหว่างไทยและประเทศคู่เจรจา ไม่น้อยกว่า  
1 ประเทศ 

3 มีโครงการ/กิจกรรมที่เป็นผลจากการประชุมคณะท างานร่วมด้านการศึกษากับประเทศคู่เจรจา 
จ านวน 1 โครงการ/กิจกรรม และรายงานความก้าวหน้าการด าเนินงาน  

4 มีโครงการ/กิจกรรมที่เป็นผลจากการประชุมคณะท างานร่วมด้านการศึกษากับประเทศคู่เจรจา 
จ านวน 2 โครงการ/กิจกรรม และรายงานความก้าวหน้าการด าเนินงาน 

5 มีโครงการ/กิจกรรมที่เป็นผลจากการประชุมคณะท างานร่วมด้านการศึกษากับประเทศคู่เจรจา 
จ านวน 3 โครงการ/กิจกรรม และรายงานความก้าวหน้าการด าเนินงาน 

   
เกณฑ์การให้คะแนน  :  

ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 
1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 คะแนน  



รายงานผลการปฏิบัตริาชการตามค ารับรองการปฏิบัตริาชการ ระดบัส านัก  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน 
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การค านวณคะแนนจากผลการด าเนินงาน  : 
ตัวช้ีวัด 

 
น้ าหนัก 
(ร้อยละ) 

ผลการ 
ด าเนินงาน 

ค่าคะแนนที่ได้ 
ค่าคะแนน 
ถ่วงน้ าหนัก 

ร ะ ดั บ ค ว า ม ส า เร็ จ ใน ก า ร ด า เนิ น ก า ร 
ด้านการศึกษาร่วมกับประเทศคู่เจรจา 

6 1 1.0000 0.0600 

 

ค าชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ด าเนินการ 
ส านักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สป. ขอรายงานสรุปผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดฯ ในรอบ 12 เดือน 

ที่ผ่านมาโดยก าหนดขั้นตอนด าเนินการไว้ ๕ ขั้นตอน แบ่งเกณฑ์การให้คะแนนเป็น ๕ ระดับ ซึ่งสามารถด าเนินการ
ตามข้ันตอนได้ ดังนี้ 

ขั้นตอนที่ 1  ส านักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สป. ได้จัดประชุมคณะท างานทบทวนความร่วมมือกับ
ประเทศที่จะจัดการประชุมคณะท างานร่วมด้านการศึกษา และประเด็นการเจรจา  เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2562 
เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมหม่อมหลวงมานิจ  ชุมสาย สต.สป. รายละเอียดตามรายงานการประชุมฯ  
ทั้งนี้ หน่วยงานได้ยื่นอุทธรณ์ตัวชี้วัดต่อคณะกรรมการ ขอให้พิจารณายกเว้นการตรวจประเมินผลในขั้นตอนที่  
2 - 5 จากตารางเกณฑ์การประเมิน พบว่า สามารถด าเนินการได้ในขั้นตอนที่ 1 ไม่สามารถจัดประชุม
คณะท างานร่วมด้านการศึกษาระหว่างไทยและประเทศคู่เจรจาซึ่งได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของ 
โรคติ ด เชื้ อ ไวรัส โคโรนา (COVID-19) มาตรการในการป้ องกันและควบคุม โรคของรัฐบาลไทย 
และรัฐบาลประเทศต่าง ๆ ซึ่งเกณฑ์ในระดับขั้นตอนที่ 2 – 5 เป็นเกณฑ์ที่เชื่อมโยงกันหากไม่สามารถ 
จัดประชุมได้ ก็ไม่สามารถด าเนินการในขั้นตอนต่อไปได้ ถึงแม้ว่าจะพยายามมีการปรับรูปแบบการด าเนินงาน
โดยน าระบบเทคโนโลยีมาใช้แต่ก็สามารถด าเนินการได้ในบางส่วนโดยมีข้อจ ากัดด้านเวลาสากล  
(Time Zone) ที่แตกต่างกันส่งผลต่อการจัดประชุม และประเทศคู่เจรจาไม่พร้อมจัดการประชุม ซึ่งปัจจุบัน
ยังไม่สามารถกลับเข้าสู่สถานการณ์ปกติได้ที่เอ้ือต่อการด าเนินงานได้ รายละเอียดตามหนังสือบันทึกข้อความที่ 
ศธ 0205/2859 ลงวันที่  21 กรกฎาคม 2563 ซึ่งกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร สป. ได้มีหนังสือแจ้งผล 
การพิจารณาข้ออุทธรณ์ตัวชี้วัดตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รายละเอียด
หนังสือบันทึกข้อความที่ ศธ 0212/13487 ลงวันที่ 19 สิงหาคม 2563 แจ้งว่า คณะกรรมการ เห็นชอบ 
ตามข้ออุทธรณ์ข้างต้น 
 
ปัจจัยสนับสนุนต่อการด าเนินงาน  : 

1. ความพร้อมของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
2. งบประมาณสนับสนุนการด าเนินงาน  
 

อุปสรรคต่อการด าเนินงาน  :  
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) มาตรการในการป้องกันและควบคุม

โรคของรัฐบาลไทยและรัฐบาลประเทศต่าง ๆ  ส่งผลกระทบโดยตรงต่อการด าเนินงานความร่วมมือกับต่างประเทศ 
โดยเฉพาะโครงการกิจกรรมที่ต้องเดินทางไปต่างประเทศในลักษณะ( face to face) ไม่สามารถด าเนินการได้ 
ตามแผน 
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ข้อเสนอแนะส าหรับการด าเนินงานในปีต่อไป  : 
ควรปรับรูปแบบการด าเนินโครงการให้สอดคล้องกับสถานการณ์ในอนาคต 
 

หลักฐานอ้างอิง  :  
1. รายงานการประชุมหารือเพ่ือทบทวนการด าเนินความร่วมมือด้านการศึกษาในกรอบทวิภาคี  

และการเตรียม วันที่ 10 ตุลาคม 2562  
2 . หนังสืออุทธรณ์ตัวชี้วัดตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ ระดับส านักของส านักความสัมพันธ์

ต่างประเทศ สป. ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (หนังสือบันทึกข้อความที่ ศธ 0205/2882 ลงวันที่  
22 กรกฎาคม 2563) 

3. หนังสือผลการพิจารณาข้ออุทธรณ์ตัวชี้วัดตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2563 (หนังสือบันทึกข้อความที่ ศธ 0212/13487 ลงวันที่ 19 สิงหาคม 2563)  

4. เอกสารอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง  
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
ส านักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สป. 

                                                                                                    รอบ  9 เดือน 
 รอบ 12 เดือน 

ชื่อตัวชี้วัด  : 1.3 ระดับความส าเร็จในการด าเนินการความร่วมมือการศึกษาในกรอบอาเซียน 
ผู้ก ากับดูแลตัวชี้วัด: ผู้อ านวยการส านักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สป. ผู้จัดเก็บข้อมูล  :  

1. นางสาววิไลลักษณ์ ผดุงกิตติมาลย์ 
2. นางสาวรุ่งกานต์ พันธุ์ภักดี 

โทรศัพท์  :  ๐ ๒๖๒๘ ๕๖๔๖ ต่อ ๑๒๐ โทรศัพท์ : 02 6285646 ต่อ 108 
ค าอธิบาย  :  
  1. กลไกการขับเคลื่อนการด าเนินงานการศึกษาภายใต้กรอบอาเซียน  ประกอบด้วย 
การประชุม 2 ระดับ ได้แก่ การประชุมระดับเจ้าหน้าที่อาวุโส (ระดับปลัดกระทรวง) และการประชุมระดับ
รัฐมนตรี ซึ่งประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมระดับเจ้าหน้าที่อาวุโสปีเว้นปี 
  2. เป้าหมายของการจัดประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสด้านการศึกษาของอาเซียนมุ่งเน้นการติดตาม
ความก้าวหน้าตามแผนงานการศึกษาอาเซียน พ.ศ.  ๒๕๕๙ - ๒๕๖๓ รับทราบปัญหา/อุปสรรค 
ที่ เกิดจากการด าเนินการ เสนอแนะแนวทางการแก้ปัญหา และจัดเตรียมประเด็นส าหรับเสนอต่อ 
ที่ประชุมรัฐมนตรีศึกษาอาเซียนเพ่ือก าหนดแนวทางการด าเนินการร่วมกันในอนาคต (การประชุมรัฐมนตรี
ศึกษาอาเซียนครั้งต่อไปมีก าหนดจัดในช่วงสัปดาห์แรกของเดือนสิงหาคม ๒๕๖๓ ณ สาธารณรัฐฟิลิปปินส์) 
  3. การขับเคลื่อนการด าเนินความร่วมมือด้านการศึกษาในกรอบอาเซียนเพ่ือประโยชน์ 
ของประเทศไทยจ าเป็นต้องมีการจัดท าข้อเสนอการพัฒนาการศึกษาของอาเซียนเพ่ือเป็นข้อมูลประกอบ 
การตัดสินใจของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการในการด าเนินนโยบายด้านการศึกษาเพ่ือปวงชนชาวไทย 

 
การด าเนินงาน  : 
ระดับคะแนน การด าเนินงานในแต่ละขั้นตอน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

1 จัดท าสรุปผลการทบทวนความร่วมมือของประเทศไทยในกรอบอาเซียน 
2 จัดประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสด้านการศึกษาในกรอบอาเซียน 
3 สรุปสาระส าคัญ และแจ้งผลการประชุมฯ ไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
4 ประชุมเตรียมการเพ่ือจัดเตรียมข้อมูลประกอบการประชุมรัฐมนตรีศึกษาอาเซียน 
5 จัดท าข้อเสนอการพัฒนาการศึกษาของอาเซียนเสนอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ  
   

เกณฑ์การให้คะแนน  :  
ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 

1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 คะแนน  
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การค านวณคะแนนจากผลการด าเนินงาน  : 
ตัวช้ีวัด 

 
น้ าหนัก 
(ร้อยละ) 

ผลการ 
ด าเนินงาน 

ค่าคะแนนที่ได้ 
ค่าคะแนน 
ถ่วงน้ าหนัก 

ระดับความส าเร็จในการด าเนินการความ
ร่วมมือการศึกษาในกรอบอาเซียน 

6 3 3.0000 0.1800 

      
ค าชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ด าเนินการ 

ส านักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สป. ขอรายงานสรุปผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดฯ ในรอบ 12 เดือน
ที่ผ่านมาโดยก าหนดขั้นตอนด าเนินการไว้ ๕ ขั้นตอน แบ่งเกณฑ์การให้คะแนนเป็น ๕ ระดับ ซึ่งสามารถ
ด าเนินการตามข้ันตอนได้ ดังนี้ 

ขั้นตอนที่ 1 จัดสรุปผลการทบทวนความร่วมมือด้านการศึกษาของประเทศไทยในกรอบอาเซียน  
โดยน าแผนงานการศึกษาของอาเซียน พ.ศ. 2559 – 2563 เป็นกรอบในการด าเนินงานโดยรวบรวมโครงการ/
กิจกรรมที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งมีหนังสือขอความอนุเคราะห์ข้อมูลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  ได้แก่ ส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ส านักงานส่งเสริมการศึกษานอก
ระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ส านักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ส านัก
นโยบายและยุทธศาสตร์ สป.  ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา และกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ 
วิจัยและนวัตกรรม โดยรวบรวมเป็นเอกสาร “ประเด็นการด าเนินความร่วมมือด้านการศึกษาในกรอบอาเซียน” 
ซึ่งมีการเตรียมการเสนอองค์ประกอบคณะผู้แทนไทยในการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุสาด้านการศึกษาของอาเซียน 
ครั้งที่ 14 และการประชุมที่เกี่ยวข้อง (หนังสือบันทึกข้อความด่วนที่สุด ที่ ศธ 0205/6072 ลงวันที่   
12 พฤศจิกายน 2562) 

ขั้นตอนที่ 2 จัดประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสด้านการศึกษาของอาเซียน ครั้งที่  14 และการประชุม 
ที่เกี่ยวข้อง ระหว่างวันที่  27 – 29 พฤศจิกายน 2562 ณ โรงแรม The Berkeley Hotel ประตูน้ า  
ซึ่งอนุมัติการจัดประชุมฯ รายละเอียดตามหนังสือหนังสือบันทึกข้อความด่วนที่สุด ที่ ศธ 0205/6086 ลงวันที่ 
13 พฤศจิกายน2562 

ขั้นตอนที่ 3 สรุปสาระส าคัญ และแจ้งผลการประชุมฯ ไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
จัดท าสรุปผลการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสด้านการศึกษาของอาเซียน ครั้งที่ 14 และการประชุมที่

เกี่ยวข้อง (เจ้าหน้าที่อาวุโสด้านการศึกษาอาเซียนบวกสาม ครั้งที่ 10) รายละเอียดตามหนังสือบันทึกข้อความ
ด่วนที่สุด ที่ ศธ 0205/6712 ลงวันที่ 19 ธันวาคม 2562 และน าเรียนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
เพ่ือพิจารณาทราบ และลงนามถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการสาธารณารัฐแห่ งสหภาพเมียนมา 
ในฐานะประธานที่ประชุมรัฐมนตรีศึกษาอาเซียน รายละเอียดตามหนังสือบันทึกข้อความด่วนที่สุด ที่ ศธ 
0205/21421 ลงวันที่ 20 ธันวาคม 2562       

ขั้นตอนที่ 4-5 ประชุมเตรียมการเพื่อจัดเตรียมข้อมูลประกอบการประชุมรัฐมนตรีศึกษาอาเซียน 
ส านักเลขาธิการอาเซียนแจ้งเลื่อนการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสด้านการศึกษาอาเซียน และการประชุม

รัฐมนตรีด้านการศึกษาของอาเซียนจากเดิม วันที่ 9 – 10 กันยายน 2563 เป็นวันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 
และ 20 พฤศจิกายน 2563 (ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ ลงวันที่ 25 สิงหาคม 2563 แจ้งก าหนดการประชุม
ระดับรัฐมนตรีด้านการศึกษาของอาเซียน) ซึ่งส านักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สป. ได้มีหนังสือน าเรียน
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการทราบ ตามหนังสือที่ ศธ 0205/14395 ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2563  
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ทั้งนี้ หน่วยงานได้ยื่นอุทธรณ์ตัวชี้วัดต่อคณะกรรมการขอให้พิจารณายกเว้นการตรวจประเมินผล 
ในขั้นตอนที่ 4 - 5 หากปรากฏภายหลังไม่สามารถด าเนินการได้ภายในเดือนกันยายน 2563 เนื่องมาจาก 
การได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) มาตรการในการป้องกัน 
และควบคุมโรคของรัฐบาลไทยและรัฐบาลประเทศต่าง ๆ อีกทั้ง ก าหนดการจัดประชุมรัฐมนตรีศึกษาอาเซียน
ยังไม่มีก าหนดที่แน่ชัด ส าหรับการประชุมเตรียมการเป็นการประชุมหน่วยงานทั้งภายในและภายนอก
กระทรวงศึกษาธิการ ที่มีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเป็นประธาน จึงต้องมีความชัดเจนของก าหนดการ
ประชุมรัฐมนตรีศึกษาอาเซียนและวาระการประชุมต่าง ๆ เพ่ือเตรียมการให้มีประเด็นการด าเนินงานที่
ครอบคลุมครบถ้วนและสามารถจัดท าข้อเสนอการพัฒนาการศึกษาของอาเซียนเสนอรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงศึกษาธิการที่มีสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน  รายละเอียดตามหนังสือบันทึกข้อความที่ 
ศธ 0205/2859 ลงวันที่ 21 กรกฎาคม 2563 ซึ่งกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร สป. ได้มีหนังสือแจ้งผลการ
พิจารณาข้ออุทธรณ์ตัวชี้วัดตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รายละเอียด
หนังสือบันทึกข้อความที่ ศธ 0212/13487 ลงวันที่ 19 สิงหาคม 2563 แจ้งว่า คณะกรรมการเห็นชอบ 
ตามข้ออุทธรณ์ข้างต้น  

ขณะนี้  อยู่ระหว่างการประสานงานวาระการประชุมฯ และจดหมายเชิญเข้าร่วมการประชุม 
อย่างเป็นทางการจากส านักเลขาธิการอาเซียนซึ่งไม่สามารถจัดประชุมได้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  
 
ปัจจัยสนับสนุนต่อการด าเนินงาน  : 

1. ผู้บริหารให้ความส าคัญและสนับสนุนการจัดประชุมฯ 
๒. ความมีส่วนร่วมของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
 

อุปสรรคต่อการด าเนินงาน  :  
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) มาตรการในการป้องกันและ

ควบคุมโรคของรัฐบาลไทยและรัฐบาลประเทศต่าง ๆ  ส่งผลกระทบโดยตรงต่อการด าเนินงานความร่วมมือกับ
ต่างประเทศ โดยเฉพาะโครงการกิจกรรมที่ต้องเดินทางไปต่างประเทศในลักษณะ( face to face) ไม่สามารถ
ด าเนินการได้ตามแผน 

 
ข้อเสนอแนะส าหรับการด าเนินงานในปีต่อไป  : 

ควรปรับรูปแบบการด าเนินโครงการให้สอดคล้องกับสถานการณ์ในอนาคต 
 

หลักฐานอ้างอิง  :  
1. รายละเอียดประเด็นการด าเนินความร่วมมือด้านการศึกษาในกรอบอาเซียน 
2.หนังสือเห็นชอบองค์ประกอบคณะผู้แทนไทยในการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุสาด้านการศึกษาของ

อาเซียน ครั้งที่ 14 และการประชุมที่เกี่ยวข้อง (หนังสือบันทึกข้อความด่วนที่สุด ที่ ศธ 0205/6072 ลงวันที่ 
12 พฤศจิกายน 2562) 

3. หนังสืออนุมัติโครงการการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุสาด้านการศึกษาของอาเซียน ครั้งที่ 14 และการ 
ประชุมที่เก่ียวข้อง (หนังสือบันทึกข้อความด่วนที่สุด ที่ ศธ 0205/6086 ลงวันที่ 13 พฤศจิกายน 2562) 

4. หนังสือขออนุมัติไปราชการ (หนังสือบันทึกข้อความที่ ศธ 0205/ 6360 ลงวันที่ 27 พฤศจิกายน  
2562 
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5. สรุปสาระส าคัญการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสด้านการศึกษาของอาเซียน ครั้งที่ 14 และการประชุม 
เจ้าหน้าที่อาวุโสด้านการศึกษาอาเซียนบวกสาม ครั้งที่ 10 (หนังสือบันทึกข้อความด่วนที่สุด ที่ ศธ 0205/ 
6712 ลงวันที่ 19 ธันวาคม 2562) 

6. ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ ลงวันที่ 25 สิงหาคม 2563 แจ้งก าหนดการประชุมระดับรัฐมนตรีด้าน 
การศึกษาของอาเซียน 

7. หนังสือการเปลี่ยนแปลงก าหนดการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสด้านการศึกษาอาเวียน ครั้งที่ 15 และ 
การประชุมรัฐมนตรีด้านการศึกษาอาเซียน ครั้งที่ 13  ที่ ศธ 0205/14395  ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2563 

8. หนังสืออุทธรณ์ตัวชี้วัดตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ ระดับส านักของส านักความสัมพันธ์
ต่างประเทศ สป. ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (หนังสือบันทึกข้อความที่ ศธ 0205/2882 ลงวันที่  
22 กรกฎาคม 2563) 

9. หนังสือผลการพิจารณาข้ออุทธรณ์ตัวชี้วัดตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2563 (หนังสือบันทึกข้อความที่ ศธ 0212/13487 ลงวันที่ 19 สิงหาคม 2563)  

10. เอกสารอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง  
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
ส านักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สป. 

                                                                                                           รอบ  9 เดือน 
                                                                                                           รอบ 12 เดือน 
ชื่อตัวชี้วัด  : 1.4 ระดับความส าเร็จในการสนับสนุนทุนส าหรับนักศึกษาต่างประเทศที่เข้ามาฝึกอบรม 
                         ในประเทศไทย 
ผู้ก ากับดูแลตัวชี้วัด : ผู้อ านวยการส านักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สป. ผู้จัดเก็บข้อมูล  :  

1. นางสาวจิตรลดา จันทร์แหยม 
2. นางภัสศรี ศิริประภา 

โทรศัพท์  :  ๐ ๒๖๒๘ ๕๖๔๖ ต่อ ๑๒๐ โทรศัพท์ : ๐๒ ๒๘๑ ๖๓๗๐ ต่อ 108 
ค าอธิบาย  :  
                     การสนับสนุนทุนส าหรับนักศึกษาต่างประเทศเข้ ารับการฝึกอบรมในประเทศไทย 
เป็นโครงการที่ส านักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สป. ด าเนินการโดยมีวัตถุประสงค์ เพ่ือส่งเสริมความสัมพันธ์อันดี
ร ะ ห ว่ า ง ป ร ะ เ ท ศ  แ ล ะ ส ร้ า ง ค ว า ม รู้ ค ว า ม เ ข้ า ใ จ ใ น ห ลั ก สู ต ร ก า ร ฝึ ก อ บ ร ม ที่ ป ร ะ เ ท ศ ไ ท ย 
มีความเชี่ยวชาญให้แก่กลุ่มประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้  และประเทศที่ให้ทุนการศึกษา 
แก่นักเรียน นักศึกษา และบุคลากรทางการศึกษาของไทยมาอย่างต่อเนื่อง โดยมีก าหนดการด าเนินงาน 
เป็นระยะเวลา 1 สัปดาห์ ซึ่งการฝึกอบรมประกอบด้วยการให้ความรู้ด้านวิชาการและการศึกษาดูงาน 
ที่เกี่ยวข้อง 
        กลุ่มเป้าหมายของโครงการได้แก่ นักศึกษาจากกลุ่มประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 
รวมทั้งประเทศจีน เกาหลีใต้ และญี่ปุ่น จ านวน 30 คน 
 
การด าเนินงาน  : 
ระดับคะแนน การด าเนินงานในแต่ละขั้นตอน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

1 โครงการได้รับการอนุมัติและหลักสูตรการฝึกอบรมได้รับความเห็นชอบจากปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการ 

2 ด าเนินการฝึกอบรม 
3 จัดท ารายงานสรุปผลการฝึกอบรมเสนอปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 
4 ผู้เข้ารับการอบรมมีผลการทดสอบหลังการฝึกอบรมเฉลี่ยรวมไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
5 ผู้เข้ารับการอบรมมีผลการทดสอบหลังการฝึกอบรมเฉลี่ยรวมไม่น้อยกว่าร้อยละ 85  

เกณฑ์การให้คะแนน  :  
ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 

1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 คะแนน  
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การค านวณคะแนนจากผลการด าเนินงาน  : 

ตัวช้ีวัด 
น้ าหนัก 
(ร้อยละ) 

ผลการ 
ด าเนินงาน 

ค่าคะแนนที่ได้ 
ค่าคะแนน 
ถ่วงน้ าหนัก 

ระดับความส าเร็จในการสนับสนุนทุนส าหรับ
นักศึกษาต่างประเทศที่ เข้ ามาฝึกอบรม 
ในประเทศไทย 

7 1 1.0000 0.0700 

 

ค าชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ด าเนินการ 
  ส านักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สป. ขอรายงานสรุปผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดฯ ในรอบ 12 เดือน 

ที่ผ่านมาก าหนดขั้นตอนด าเนินการไว้ ๕ ขั้นตอน แบ่งเกณฑ์การให้คะแนนเป็น ๕ ระดับ ซึ่งสามารถด าเนินการ 
ตามข้ันตอนได้ ดังนี้ 

ขั้นตอนที่ 1 จากปัญหาการได้รับการจัดสรรงบประมาณประจ าปี พ.ศ. 2563 ที่ล่าช้ากว่าปกติ 
และโครงการมีรูปแบบปรับเปลี่ยนจากปีที่ผ่านมาส่งผลกระทบให้ต้องชะลอการด าเนินการออกไป ซึ่งต่อมา 
ในช่วงปลายเดือน กุมภาพันธ์ 2563 เกิดการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  
ส่งผลท าให้ไม่สามารถจัดโครงการใด ๆ ในช่วงดังกล่าวได้ เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2563 ได้จัดมีประชุมหารือ 
กับผู้แทนศูนย์ SEAMEO-SEPS ณ ห้องประชุมหม่อมหลวงมานิจ  ชุมสาย ส านักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สป.  
เพ่ือพิจารณาวิธีการและรูปแบบการด าเนินโครงการฯ ในรูปแบบออนไลน์ ซึ่งเป็นวิธีการด าเนินการอาจ 
ขัดกับวัตถุประสงค์ของการเสนอของบประมาณไว้แต่เดิม โดยมีรายละเอียดตามหนังสือบันทึกข้อความที่  
ศธ 0205/2887 ลงวันที่ 22 กรกฎาคม 2563 ทั้งนี้ หน่วยงานได้ยื่นอุทธรณ์ตัวชี้วัดต่อคณะกรรมการ 
ขอให้พิจารณายกเว้นการประเมินในขั้นตอนที่ 2 – 5 เนื่องจากไม่สามารถจัดกิจกรรมจากผลกระทบ 
การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) มาตรการในการป้องกันและควบคุมโรคของรัฐบาล
ไทยและรัฐบาลประเทศต่าง ๆ ทั้งนี้ โครงการข้างต้นใช้งบประมาณหมวดเงินอุดหนุน ซึ่งมีเจตนารมณ์ 
ในการน านักศึกษาต่างประเทศที่เข้ามาฝึกอบรมเดินทางมาแลกเปลี่ยนในประเทศไทย (face to face)  
และจากสถานการณ์ข้างต้นจึงไม่สามารถด าเนินการจัดประชุมได้ รายละเอียดตามหนังสือบันทึกข้อความที่   
ศธ 0205/2859 ลงวันที่ 21 กรกฎาคม 2563 ซึ่งกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร สป. ได้มีหนังสือแจ้งผลการพิจารณา
ข้ออุทธรณ์ตัวชี้วัดตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.  2563 รายละเอียดหนังสือบันทึก
ข้อความที่ ศธ 0212/13487 ลงวันที่ 19 สิงหาคม 2563 แจ้งว่า คณะกรรมการ เห็นชอบตามข้ออุทธรณ์
ข้างต้น จากปัญหาข้างต้นท าให้ไม่สามารถอนุมัติและหลักสูตรการฝึกอบรบที่ได้ต้องได้รับความเห็นชอบจาก
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการได ้
 
ปัจจัยสนับสนุนต่อการด าเนินงาน  : 

1. ความพร้อมของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
2. งบประมาณสนับสนุนการด าเนินงาน 

อุปสรรคต่อการด าเนินงาน  :  
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) มาตรการในการป้องกันและควบคุม

โรคของรัฐบาลไทยและรัฐบาลประเทศต่าง ๆ  ส่งผลกระทบโดยตรงต่อการด าเนินงานความร่วมมือกับต่างประเทศ 
โดยเฉพาะโครงการกิจกรรมที่ต้องเดินทางไปต่างประเทศในลักษณะ( face to face) ไม่สามารถด าเนินการได้ 
ตามแผน 
ข้อเสนอแนะส าหรับการด าเนินงานในปีต่อไป  : 
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ควรปรับรูปแบบการด าเนินโครงการให้สอดคล้องกับสถานการณ์ในอนาคต  
 

หลักฐานอ้างอิง :  
1. หนังสือรายงานผลการหารือผู้แทนศูนย์ SEAMEO-SEPS (หนังสือบันทึกข้อความที่ ศธ 0205/2887 

ลงวันที่ 22 กรกฎาคม 2563)  
2. หนังสืออุทธรณ์ตัวชี้วัดตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ ระดับส านักของส านักความสัมพันธ์

ต่างประเทศ สป. ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (หนังสือบันทึกข้อความที่ ศธ 0205/2882 ลงวันที่  
22 กรกฎาคม 2563) 

3. หนังสือผลการพิจารณาข้ออุทธรณ์ตัวชี้วัดตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2563 (หนังสือบันทึกข้อความที่ ศธ 0212/13487 ลงวันที่ 19 สิงหาคม 2563)  

4. เอกสารอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง  
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
ส านักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สป. 

                                                                                                           รอบ  9 เดือน 
                                                                                                           รอบ 12 เดือน 
ชื่อตัวช้ีวัด  : 1.5 ระดับความส าเร็จในการด าเนินการพัฒนาและผลิตสื่อประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการศึกษา 
                      ในอาเซียนโดยไม่ท้ิงใครไว้ข้างหลัง  
ผู้ก ากับดูแลตัวชี้วัด : ผู้อ านวยการส านักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สป. ผู้จัดเก็บข้อมูล  :  

1. นางสาววิไลลักษณ์ ผดุงกิตติมาลย์ 
2. นางสาวรุ่งกานต์ พันธุ์ภักดี 

โทรศัพท์  :  ๐ ๒๖๒๘ ๕๖๔๖ ต่อ ๑๒๐ โทรศัพท์ : ๐๒ ๒๘๑ ๖๓๗๐ ต่อ 108 
ค าอธิบาย  :  

๑. ประเทศไทยเป็นผู้น าในการด าเนินความร่วมมือด้านการศึกษาในกรอบความร่วมมืออาเซียนโดยนับแต่
การก่อตั้งประชาคมอาเซียน กระทรวงศึกษาธิการไทยได้มีบทบาทน าในการจัดท าปฏิญญา/ความตกลง
ด้านการศึกษาท่ีได้รับการรับรองจากผู้น าของประเทศสมาชิกอาเซียน จ านวน ๓ ใน ๔ ฉบับ ได้แก่ 

(ไทย)  ๑.  ปฏิญญาชะอ า-หัวหิน ว่าด้วยการเสริมสร้างความร่วมมือด้านการศึกษาเพ่ือบรรลุประชาคม
อาเซียนที่เอ้ืออาทรและแบ่งปัน  

(มาเลเซีย) ๒.ปฏิญญากัวลาลัมเปอร์ว่าด้วยการอุดมศึกษา  
(ไทย)   ๓. ปฏิญญาอาเซียนว่าด้วยการเสริมสร้างความเข้มแข็งด้านการศึกษาให้แก่เด็กและเยาวชนที่ตก

หล่น (ASEAN Declaration on Strengthening Education for Out-of-School and Youth: 
OOSCY) 

(ไทย)   ๔. ปฏิญญากรุงเทพ ฯ ว่าด้วยการเสริมสร้างความเป็นหุ้นส่วนทางการศึกษาเพ่ือบรรลุเป้าหมาย
ตามวาระการพัฒนาที่ยั่งยืน ค.ศ. ๒๐๓๐ ในอาเซียน (Bangkok Declaration on Advancing 
Partnership in Education for 2030 Agenda for Sustainable Development in ASEAN) 

 ต่อมาภายหลังจากได้มีแต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าหนังสือเกี่ยวกับปฏิญญาด้านการศึกษาและสาขาที่เกี่ยวข้อง
ภายใต้กรอบประชาคมสังคมและวัฒนธรรมของอาเซียน โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ กระทรวงการพัฒนา
สังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม กรมประชาสัมพันธ์ 
กระทรวงแรงงาน กระทรวงวัฒนธรรม กระมหาดไทย กระทรวงสาธารณสุข ที่ประชุมพิจารณาเห็นควรเพ่ิม
ปฏิญญาที่เก่ียวข้องอ่ืน ๆ เพื่อให้เกิดความครอบคลุมภายใต้กรอบประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน ดังนี้ 

1. ปฏิญญาบันดาร์เสรีเบกาวันว่าด้วยการประกอบการและการจ้างงานของเยาวชนในอาเซียน 
2. ปฏิญญาอาเซียนว่าด้วยการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ส าหรับโลกที่เปลี่ยนแปลงไปของงาน 
3. ปฏิญญาฮานอยว่าด้วยการเสริมสร้างสวัสดิการและการพัฒนาของสตรีและเด็กอาเซียน 
4. ปฏิญญาอาเซียนว่าด้วยการรับรองดัชนีการพัฒนาเยาวชนอาเซียน 
5. ปฏิญญาบาหลีว่าด้วยการขยายบทบาท และการมีส่วนร่วมของคนพิการในประชาคมอาเซียน 
6. ปฏิญญาว่าด้วยขจัดความรุนแรงต่อสตรี และการขจัดความรุนแรงต่อเด็กในอาเซียน 
7. ฉันทามติอาเซียนด้วยการคู้มครองและส่งเสริมสิทธิของแรงงานต่างด้าว 
8. ปฏิญญาว่าด้วยกรอบความร่วมมือเพ่ือลดผลกระทบจากข่าวลวง 
9. ปฏิญญาอาเซียนว่าด้วยมรดกทางวัฒนธรรม 
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10. ปฏิญญาว่าด้วยเอกภาพของอาเซียนในความหลากหลายทางวัฒนธรรม : สู่ความมั่นคงของ
ประชาคมอาเซียน 

11. ปฏิญญาเวียงจันทน์ว่าด้วยการเสริมสร้างความร่วมมือทางด้านมรดกทางวัฒนธรรมในอาเซียน 
๒. การผลิตสื่อเป็นการรวบรวมเอกสารส าคัญดังกล่าวในรูปแบบสองภาษา (ภาษาไทย-อังกฤษ) เพ่ือ

เผยแพร่ความตกลงร่วมกันของผู้น าสู่สาธารณะให้ผู้ปฏิบัติงานด้านอาเซียนของกระทรวงศึกษาธิการได้
ยึดถือเป็นแนวทางการขับเคลื่อนกิจกรรมด้านการศึกษาที่เก่ียวข้อง กอปรกับประชาสัมพันธ์เรื่องดังกล่าว
ไปยั งสถานศึ กษา ส่ วนราชการ  และชุ มชนที่ เ กี่ ย วข้ อง เ พ่ือรับทราบการด า เนิน งานของ
กระทรวงศึกษาธิการไทยในการเสริมสร้างความร่วมมือเพ่ือสร้างโอกาสและการเรียนรู้ส าหรับทุกคนอย่าง
มีคุณภาพโดยไม่ท้ิงใครไว้ข้างหลัง 

๓. สื่อ หมายถึง เอกสารที่ใช้สื่อสารข้อความ/องค์ความรู้ที่เกี่ยวกับความตกลงที่ได้รับความเห็นชอบ
จากผู้น าอาเซียนในรูปแบบต่าง ๆ ไปยังผู้รับเพ่ือให้สามารถเข้าใจและใช้ประโยชน์ได้ ในรูปแบบต่าง ๆ 
อาทิ สิ่งพิมพ์ สื่อออนไลน์ และ ฯลฯ 

 
การด าเนินงาน  : 
ระดับคะแนน การด าเนินงานในแต่ละขั้นตอน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

1 
รวบรวมปฏิญญา/ข้อตกลงด้านการศึกษาท่ีได้รับการรับรองจากผู้น าอาเซียน และจัดท าต้นฉบับ
สื่อ 

2 แปลสื่อต้นฉบับและตรวจทานโดยผู้เชี่ยวชาญด้านภาษาต่างประเทศ 
3 ผลิตสื่อ และจัดส่งไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
4 ติดตามหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมตามเจตนารมณ์ของผู้น าอาเซียน 

จ านวน 3 แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 
5 ติดตามหน่วยงานที่ เ กี่ ยวข้องมีแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมตามเจตนารมณ์ของ 

ผู้น าอาเซียน ไม่น้อยกว่า 4 แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม  

เกณฑ์การให้คะแนน  :  
ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 

1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 คะแนน  

การค านวณคะแนนจากผลการด าเนินงาน  : 

ตัวช้ีวัด 
น้ าหนัก 
(ร้อยละ) 

ผลการ 
ด าเนินงาน 

ค่าคะแนนที่ได้ 
ค่าคะแนน 
ถ่วงน้ าหนัก 

ระดับความส าเร็จ ในการด าเนินการพัฒนา 
และผลิตสื่อประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการศึกษา 
ในอาเซียนโดยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง 

6 2 2.0000 0.1200 
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ค าชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ด าเนินการ 
ส านักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สป. ขอรายงานสรุปผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดฯ ในรอบ 12 เดือน 

ที่ผ่านมาก าหนดขั้นตอนด าเนินการไว้ ๕ ขั้นตอน แบ่งเกณฑ์การให้คะแนนเป็น ๕ ระดับ ซึ่งสามารถด าเนินการ 
ตามข้ันตอนได้ ดังนี้ 

ขั้นตอนที่ 1 ศึกษาข้อมูลปฏิญญา/ข้อตกลงที่เกี่ยวข้องกับด้านการศึกษา รวมทั้งจัดประชุมหารือกับ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายใต้ประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน เพ่ือรับฟังความคิดเห็น และร่วมตัดสินใจ
เกี่ยวกับการคัดเลือกปฏิญญา/ข้อตกลงที่เหมาะสมเพ่ือจัดท าต้นฉบับ โดยมีหนังสือขอความอนุเคราะห์หน่วยงาน 
ที่เก่ียวข้องตามหนังสือบันทึกข้อความที่ ศธ 0205/1806 ลงวันที่ 22 เมษายน 2563  

ขั้นตอนที่ 2  แปลสื่อต้นฉบับและตรวจทานโดยผู้เชี่ยวชาญด้านภาษาต่างประเทศ  
ขั้นตอนที่ 3  ผลิตสื่อ และจัดส่งไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

    เสนอขออนุมัติโครงการเพ่ือสนับสนุนบทบาทการเป็นประธานอาเซียนของไทย เมื่อวันที่  
18 พฤษภาคม 2563 ซึ่งโครงการพัฒนาและผลิตสื่อประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการศึกษาในอาเซียนโดยไม่ทิ้งใครไว้
ข้างหลังเป็นโครงการย่อยของโครงการดังกล่าว โดยใช้งบประมาณจ านวน 500,000 บาท (หนังสือบันทึก
ข้อความที่ ศธ 0205/2016 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2563)  และขออนุมัติจัดพิมพ์หนังสือดังกล่าวเมื่อวันที่ 26 
สิงหาคม 2563 (หนังสือบันทึกความที่ ศธ 0205/3413 ลงวันที่ 26 สิงหาคม 2563)  ซึ่งได้มีการประชุม
คณะกรรมการจัดท า TOR และราคากลาง เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2563 ซึ่งปลัดกระทรวงศึกษาธิการได้ให้ความ
เห็นชอบเมื่อวันที่ 17 กันยายน 2563 (ตามหนังสือบันทึกความที่ ศธ 0205/3735 ลงวันที่ 17 กันยายน 
2563) จากผลการด าเนินงานข้างต้น กระบวนการผลิตสื่อไม่สามารถด าเนินการผลิตและจัดส่งไปยังหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องได้ตามเป้าหมาย      

 
ปัจจัยสนับสนุนต่อการด าเนินงาน  : 

1. ผู้บริหารให้ความส าคัญและสนับสนุนการด าเนินงาน 
2. งบประมาณสนับสนุนการด าเนินงานความร่วมมือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
 

อุปสรรคต่อการด าเนินงาน  :  
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  ส่งผลต่อการบริหารจัดการ 

ด้านเอกสารต่าง ๆ ที่เก่ียวข้องเกิดความล่าช้ากว่าปกติ  
 

ข้อเสนอแนะส าหรับการด าเนินงานในปีต่อไป  : 
ควรแนวทาง/มาตรการแผนงานส่งเสริมปฏิบัติงานในสถานการณ์วิกฤตที่ชัดเจนเพ่ือรองรับเหตุการณ์ใน

กรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติงานภายในส านักงานได้โดยก าหนดรูปแบบการท างานผ่านระบบออนไลน์ในลักษณะ
ปฏิบัติงานที่บ้าน (Work Form Home) เพ่ือให้เกิดความต่อเนื่องในการปฏิบัติงาน  

 
หลักฐานอ้างอิง  :  

1. หนังสือขอความอนุเคราะห์ข้อมูลหน่วยงานที่เกี่ยวข้องการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ปฏิญญา/ความตกลง
ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาภายใต้กรอบประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน (หนังสือบันทึกข้อความที่   
ศธ 0205/1803 ลงวันที่ 22 เมษายน 2563) 

2. หนังสือขออนุมัติโครงการเพื่อสนับสนุนบทบาทการเป็นประธานอาเซียนของประเทศไทย (หนังสือ 
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บันทึกข้อความที่ ศธ 0205/2016 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2563) 
3. ค าสั่งกระทรวงศึกษาธิการที่ สป 636/2563 แต่งตั้งคณะกรรมการการจัดท าหนังสือเกี่ยวกับ

ปฏิญญาด้านการศึกษาและสาขาที่เกี่ยวข้องภายใต้กรอบประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน ลงวันที่  
7 สิงหาคม 2563 

4. หนังสือการประชุมคณะกรรมการจัดท าหนังสือเกี่ยวกับปฏิญญาด้านการศึกษาและสาขาที่เก่ียวข้อง 
ภายใต้กรอบประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน ที่ ศธ 0205/3196 ลงวันที่ 13 สิงหาคม 2563 

5. หนังสือขออนุมัติการจัดพิมพ์หนังสือภายใต้โครงการพัฒนาและผลิตสื่อประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับ
การศึกษาและสาขาที่เกี่ยวข้องในอาเซียนโดยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง ที่ ศธ 0205/3413 ลงวันที่ 26 สิงหาคม 
2563 

6. หนังสือขอความเห็นชอบร่างขอบเขตงานการจัดพิมพ์หนังสือภายใต้โครงการพัฒนาและผลิ ตสื่อ
ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการศึกษาในอาเซียนโดยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง หนังสือเรื่อง “ร่วมมือ ร่วมใจ ก้าวไกล ยั่งยืน : 
การศึกษาเพ่ือสร้างสังคมและวัฒนธรรมอย่างยั่งยืนของอาเซียน ที่ ศธ 0205/3735 ลงวันที่ 17 กันยายน 
2563 

7. หนังสือขออนุมัติค่าแปลเอกสารส าหรับโครงการพัฒนาและผลิตสื่อประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการศึกษา 
ในอาเซียนโดยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง ด่วนที่สุด ที่ ศธ 0205/3877 ลงวันที่ 24 กันยายน 2563 

8. เอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง  
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
ส านักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สป. 

                                                                                                       รอบ  9 เดือน 
                                                                                                       รอบ 12 เดือน 
ชื่อตัวชี้วัด  : 1.6 ระดับความส าเร็จของการด าเนินการแลกเปลี่ยนเจ้าหน้าที่คณะกรรมการแห่งชาติ 
                        ว่าด้วยการศึกษา วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติกับประเทศสมาชิก 
ผู้ก ากับดูแลตัวชี้วัด: ผู้อ านวยการส านักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สป. ผู้จัดเก็บข้อมูล  :  

 1. นางสาวสุปราณ ีค ายวง 
 2. นางสาวกุณฑิกา พัชรชานนท์ 

โทรศัพท์  :  ๐ ๒๖๒๘ ๕๖๔๖ ต่อ ๑๒๐ โทรศัพท์ :0 2628 5646 ต่อ 114 
ค าอธิบาย  :  

คณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยการศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ   
(National Commission for UNESCO) หมายถึง หน่วยงานที่ตั้งขึ้นตามธรรมนูญขององค์การยูเนสโก เพ่ือ
ท าหน้าที่ประสานงานของรัฐสมาชิกแต่ละประเทศกับองค์การเพ่ือเป็นตัวแทนรัฐบาลและหน่วยงานส าคัญ ๆ 
ของประเทศ ใน 5 สาขา ได้แก่ การศึกษา วิทยาศาสตร์ วัฒนธรรม สังคมศาสตร์ และสื่อสารมวลชน ตลอดจน
เผยแพร่ข่าวสาร ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการ โดยส านักความสัมพันธ์ต่างประเทศ ส านักงานปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการ ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะส านักเลขาธิการคณะกรรมการแห่งชาติฯ เพ่ือขับเคลื่อนการจัดกิจกรรมต่าง ๆ 
ในกรอบงานยูเนสโกของประเทศไทย 

กิจกรรมการด าเนินการแลกเปลี่ยนเจ้าหน้าที่คณะกรรมการแห่งชาติฯ มีรูปแบบลักษณะ
กิจกรรม ประกอบด้วย การน าเสนอผลการด าเนินงาน/กิจกรรม การหารือและแลกเปลี่ยนประสบการณ์กา ร
ด าเนินงาน/กิจกรรมของผู้แทนส านักเลขาธิการคณะกรรมการแห่งชาติฯ แต่ละประเทศ และการศึกษาดูงาน
สถานที่ส าคัญที่มีการด าเนินงานในกรอบยูเนสโก  

ถอดบทเรียนจากการแลกเปลี่ยน หมายถึง การสกัด กลั่นกรองข้อมูลจากประสบการณ์ของ
เจ้าหน้าที่ผู้เข้าร่วมกิจกรรม เพ่ือสรุปบทเรียนและน าไปพัฒนาการด าเนินงาน/กิจกรรมภายใต้ กรอบงาน
ยูเนสโกของส านักเลขาธิการคณะกรรมการแห่งชาติฯ ของประเทศไทย   

องค์ความรู้และข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย หมายถึง หลักการ/วิธีการ/เทคนิคในการ
ด าเนินงาน/กิจกรรมจากการด าเนินการแลกเปลี่ยนเจ้าหน้าที่ โดยจัดท าเป็นข้อเสนอแนะเชิงนโยบายเสนอต่อ
ผู้บริหาร เพื่อน ามาประยุกต์ใช้ในการด าเนินงานของส านักเลขาธิการคณะกรรมการแห่งชาติฯ ประเทศไทย) 
การด าเนินงาน  : 

ระดับคะแนน การด าเนินงานในแต่ละขั้นตอน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
1 จัดท ารายละเอียดและเสนอขออนุมัติด าเนินการ  
2 ด าเนินการตามแผน 
3 จัดท ารายงานสรุปผลการด าเนินงานเสนอปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 
4 ถอดบทเรียนจากการแลกเปลี่ยนเจ้าหน้าที่คณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยการศึกษา 

วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติกับประเทศสมาชิกยูเนสโก  
5 สรุปองค์ความรู้และข้อเสนอแนะเชิงนโยบายเสนอปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 
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เกณฑ์การให้คะแนน  :  
ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 

1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 คะแนน  

การค านวณคะแนนจากผลการด าเนินงาน  : 
ตัวช้ีวัด 

 
น้ าหนัก 
(ร้อยละ) 

ผลการ 
ด าเนินงาน 

ค่าคะแนนที่ได้ 
ค่าคะแนน 
ถ่วงน้ าหนัก 

ระดับความส า เ ร็ จ ของการด า เ นิ นการ
แลกเปลี่ยนเจ้าหน้าที่คณะกรรมการแห่งชาติ
ว่าด้วยการศึกษา วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรม
แห่งสหประชาชาติกับประเทศสมาชิก 

7 1 1.0000 0.0700 

      
ค าชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ด าเนินการ 

ส านักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สป. ขอรายงานสรุปผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัด ในรอบ 12 เดือน 
ที่ผ่านมาก าหนดขั้นตอนในการด าเนินการไว้ ๕ ขั้นตอน แบ่งเกณฑ์การให้คะแนนเป็น ๕ ระดับ ซึ่งสามารถ
ด าเนินการตามข้ันตอนได้ ดังนี้ 

ขั้นตอนที่ 1 ส านักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สป. จัดท ารายละเอียดและเสนอขออนุมัติด าเนินการ
โครงการแลกเปลี่ยนเจ้าหน้าที่คณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยการศึกษา วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรม 
สหประชาชาติ เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2562 รายละเอียดตามหนังสือบันทึกข้อความที่ ศธ 0205/6632  
ลงวันที่ 16 ธันวาคม 2562 โดยได้รับงบประมาณ จ านวน 500,000 บาท ซึ่งมีก าหนดจัดโครงการฯ ระหว่าง
วันที่ 23 กุมภาพันธ์ – 1 มีนาคม 2563 ณ กรุงเทพมหานครและจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งช่วงเวลาดังกล่าวอยู่ 
ในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) จึงมีหนังสือเลื่อนก าหนดการจัดโครงการฯ 
เมื่อวันที่  7 กุมภาพันธ์ 2563 รายละเอียดตามหนังสือบันทึกข้อความที่  ศธ 0205/714 ลงวันที่   
7 กุมภาพันธ์ 2563 ต่อมาหน่วยงานได้ยื่นอุทธรณ์ตัวชี้วัดต่อคณะกรรมการโดยขอให้พิจารณายกเว้น 
การประเมินในขั้นตอนที่ 2 – 5 เนื่องจากไม่สามารถจัดกิจกรรมจากผลกระทบการแพร่ระบาดของโรคติด
เชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) มาตรการในการป้องกันและควบคุมโรคของรัฐบาลไทยและรัฐบาล 
ประเทศต่าง ๆ ทั้งนี้ โครงการข้างต้นใช้งบประมาณหมวดเงินอุดหนุนแลกเปลี่ยนเจ้าหน้าที่คณะกรรมการ
แห่งชาติ ว่าด้วยการศึกษา วิทยาศาสตร์และ วัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ  ซึ่ ง มี เจตนารมณ์ 
ในการน าเจ้าหน้าที่เดินทางมาแลกเปลี่ยนในประเทศไทย (face to face) และจากสถานการณ์ข้างต้น 
จึงไม่สามารถด าเนินการจัดโครงการได้ตามแผนก าหนดไว้ รายละเอียดตามหนังสือบันทึกข้อความที่  
ศธ 0205/2859 ลงวันที่ 21 กรกฎาคม 2563 ซึ่งกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร สป. ได้มีหนังสือแจ้งผล 
การพิจารณาข้ออุทธรณ์ตัวชี้วัดตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รายละเอียด
หนังสือบันทึกข้อความที่ ศธ 0212/13487 ลงวันที่ 19 สิงหาคม 2563 แจ้งว่า คณะกรรมการ เห็นชอบ 
ตามข้ออุทธรณ์ข้างต้น 

  
 
 
 

ปัจจัยสนับสนุนต่อการด าเนินงาน  :  
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๑ . ผู้บริหารมีนโยบายที่ ให้ ความส าคัญร่วมทั้ งสนับสนุนการด าเนินงานโครงการ/กิจกรรม 
เพ่ือแสวงหาความร่วมมือด้านการศึกษาระหว่างประเทศ/หน่วยงานคู่เจรจา อันจะส่งผลต่อการพัฒนาศักยภาพ
บุคลากรทางด้านการศึกษาและเยาวชน ตลอดจนยกระดับคุณภาพการศึกษาของประเทศไทย   

๒. บุคลากรภายในหน่วยงานตระหนักและให้ความส าคัญต่อการพัฒนาโครงการและกิจกรรมผลักดัน 
ให้บรรลุตามเป้าหมายอย่างเต็มศักยภาพ  

3. งบประมาณสนับสนุนการด าเนินงานที่มีความเพียงพอและเหมาะสม 
4. สถานการณ์ปกติที่มีความปลอดภัยต่อการด าเนินชีวิตปลอดภัยจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส 

ต่าง ๆ  
 

อุปสรรคต่อการด าเนินงาน  :  
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) มาตรการในการป้องกัน 

และควบคุมโรคของรัฐบาลไทยและรัฐบาลประเทศต่าง ๆ  ส่งผลกระทบโดยตรงต่อการด าเนินงานความร่วมมือ
กับต่างประเทศ โดยเฉพาะโครงการกิจกรรมที่ต้องเดินทางไปต่างประเทศในลักษณะ ( face to face)  
ไม่สามารถด าเนินการได้ตามแผน 
 
ข้อเสนอแนะส าหรับการด าเนินงานในปีต่อไป  :  

ควรปรับรูปแบบการด าเนินโครงการให้สอดคล้องกับสถานการณ์ในอนาคต  
 
หลักฐานอ้างอิง  :  

1. หนังสือขออนุมัติโครงการแลกเปลี่ยนเจ้าหน้าที่คณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยการศึกษาฯ 
สหประชาชาติ ประจ าปี 2563 (หนังสือบันทึกข้อความที่ ศธ 0205/6632 ลงวันที่ 16 ธันวาคม 2562)    

2. หนังสือขอเลื่อนก าหนดการจัดโครงการแลกเปลี่ยนเจ้าหน้าที่คณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วย 
การศึกษาฯ สหประชาชาติ ประจ าปี 2563 (หนังสือบันทึกข้อความที่ ศธ 0205/714 ลงวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 
2563)    

3. หนังสืออุทธรณ์ตัวชี้วัดตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ ระดับส านักของส านักความสัมพันธ์
ต่างประเทศ สป. ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (หนังสือบันทึกข้อความที่ ศธ 0205/2882 ลงวันที่  
22 กรกฎาคม 2563) 

4. หนังสือผลการพิจารณาข้ออุทธรณ์ตัวชี้วัดตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2563 (หนังสือบันทึกข้อความที่ ศธ 0212/13487 ลงวันที่ 19 สิงหาคม 2563)  

5. เอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง  
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
ส านักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สป.                                             

                                                                                                         รอบ  9 เดือน 
                                                                                                            รอบ 12 เดือน 
ตัวชี้วัดที่ 2 : ความส าเร็จในการสนับสนุนการพัฒนาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 
ตัวช้ีวัดที่ 2.1 ระดับความส าเร็จในการลดพลังงาน 
ผู้ก ากับดูแลตัวชี้วัด : ผู้อ านวยการส านักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สป. ผู้จัดเก็บข้อมูล  :  

   1. นางนฤมล  สุวรรณเนตร 
   2. นางเรืองศรี  มรรคทรัพย์ 
   3. นางวลัลภา วงคะสุ่ม  

โทรศัพท์  :  ๐ ๒๖๒๘ ๕๖๔๖ ต่อ ๑๒๐ โทรศัพท์: 02 628 5646 ตอ่ 101 
ค าอธิบาย  :  
  ก ำหนดให้ทุกหน่วยงำนในสังกัดส ำนักงำนปลัดกระทรวงศึกษำธิกำรที่ตั้งอยู่ในส่วนกลำง ด ำเนินกำร  
และรำยงำนผลกำรด ำเนินงำน ตำมแนวทำงหรือมำตรกำรในกำรลดกำรใช้พลังงำนในส่วนของพลังงำนไฟฟ้ำ  
และน้ ำมันเชื้อเพลิงที่ส ำนักอ ำนวยกำรก ำหนด  
  ค่ำเป้ำหมำยภำพรวมของส่วนรำชกำร ก ำหนดให้กำรใช้พลังงำนลดลง ร้อยละ 10  เมื่อเปรียบเทียบกับ
ค่ำมำตรฐำนกำรใช้พลังงำน (Energy Utilization Index ; EUI) ตำมสูตรกำรค ำนวณของกระทรวงพลังงำน  
               ให้ส ำนักอ ำนวยกำรรำยงำนผลกำรใช้พลังงำน/กำรด ำเนินงำนภำพรวมของส ำนักงำนปลัดกระทรวง
ศึกษำธิกำรผ่ำนเว็บไซต์ www.e-report.energy.go.th ของส ำนักงำนนโยบำยและแผนพลังงำน กระทรวงพลังงำน 
โดยให้บันทึกข้อมูลปริมำณกำรใช้ไฟฟ้ำจริงและข้อมูลปริมำณกำรใช้น้ ำมันเชื้อเพลิงจริง ภำยในสัปดำห์สุดท้ำย  
ของเดือนถัดไป และรำยงำนทุกเดือนจนจบปีงบประมำณ 
 
การด าเนินงาน  : 

 ระดับ
คะแนน 

รายละเอียดการด าเนินงาน 

1 แต่งตั้งคณะท างานจัดท าแนวทาง/มาตรการในการลดพลังงานของส านักท่ีสอดคล้องกับแนวทาง/
มาตรการที่ส านักอ านวยการก าหนด เสนอผู้บริหารและแจ้งบุคลากรในส านักทราบ 

2 ด าเนินการตามแนวทางในการลดพลังงานของส านัก ได้ไม่ครบทุกกิจกรรม 
3 ด าเนินการตามแนวทางในการลดพลังงานของส านัก ได้ครบถ้วนทุกกิจกรรม 
4 รายงานผลการด าเนินงานตามแนวทาง/มาตรการลดพลังงานไปส านักอ านวยการ ภายในวันท าการ

สุดท้ายของทุกเดือน  
5 การใช้พลังงานของส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการลดลงเทียบจากค่ามาตรฐาน ร้อยละ 10 
   

เกณฑ์การให้คะแนน  :  
ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 

1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 คะแนน  
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การค านวณคะแนนจากผลการด าเนินงาน  : 
ตัวช้ีวัด 

 
น้ าหนัก 
(ร้อยละ) 

ผลการ 
ด าเนินงาน 

ค่าคะแนนที่ได้ 
ค่าคะแนน 
ถ่วงน้ าหนัก 

ระดับความส าเร็จในการลดพลังงาน 6 4 4.0000 0.2400 
      

ค าชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ด าเนินการ 
ส านักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สป. ในฐานะหน่วยงานสนับสนุนได้ด าเนินการให้ความร่วมมือ/สนับสนุน/ 

ให้ข้อมูลตามท่ีหน่วยงานเจ้าภาพหลักก าหนด จึงขอรายงานผลการด าเนินงานในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมา ดังนี้ 
ขั้นตอนที่ 1 แต่งตั้งคณะท างานจัดท าแนวทาง/มาตรการในการลดพลังงานของส านักที่สอดคล้อง 

กับแนวทาง/มาตรการที่ส านักอ านวยการก าหนด เสนอผู้บริหารและแจ้งบุคลากรในส านักทราบ 
1. คณะท างานฯ เข้าร่วมการประชุมคณะท างานก าหนดมาตรการประหยัดพลังงาน (ไฟฟ้า และน้ ามัน

เชื้อเพลิง) จัดโดยส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เมื่อวันพุธที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 09.30 น.  
ณ ห้องประชุมประจวบแสงอินทร์ ชั้น 10 อาคารรัชมังคลาภิเษก เพ่ือพิจารณาร่างมาตรการฯ โดยพิจารณาจากแนว
ทางการปฏิบัติฯ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  

2. ส านักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สป. ได้มีค าสั่ง สต.สป. ที่  7/2563 ลงวันที่ 5 มีนาคม 2563 แต่งตั้ง
คณะกรรมการก ากับดูแลและคณะท างานรับผิดชอบตัวชี้วัดตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ ส านักความสัมพันธ์
ต่างประเทศ ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ข้อ 15 คณะท างานรับผิดชอบ
ตัวที่วัดที่ 2.1 ระดับความส าเร็จในการลดพลังงาน ซึ่งมีตัวแทนจากกลุ่มงานต่างๆ เข้าร่วมเป็นคณะท างานฯ 

3. จัดประชุมคณะท างานฯ ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันศุกร์ที่ 10 กรกฎาคม 2563 ณ ห้องประชุม
หม่อมหลวงมานิจ ชุมสาย เพ่ือทบทวนแนวทาง/มาตรการในการลดพลังงานและแผนการด าเนินงานให้สอดคล้อง 
กับแนวทาง/มาตรการของ สป. และพิจารณาแผนการด าเนินงาน รวมถึงการมอบหมายเจ้าหน้าที่ควบคุมดูแลการใช้
ไฟฟ้าและเครื่องปรับอากาศตามมาตรการที่ก าหนด และสรุปรายงานผลการประชุมฯ เสนอผู้บริหารทราบให้ความ
เห็นชอบ ทั้งนี้ ส านักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สป. ได้ยึดถือแนวปฏิบัติตามแนวทาง/มาตรการในการลดพลังงาน
ปีงบประมาณ 2559 และแนวทาง/มาตรการของส านักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สป. ปีงบประมาณ 2562  
มาปรับใช้ในปี 2563 เนื่องจากส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการยังไม่ได้แจ้งแนวทาง/มาตรการในการลดใช้
พลังงานของปีงบประมาณ 2563 ให้หน่วยงานทราบ  

ขั้นตอนที่ 2 - 
ขั้นตอนที่ 3 ด าเนินการตามแนวทางในการลดพลังงานของส านัก ได้ครบถ้วนทุกกิจกรรม โดยมี

รายละเอียดของการด าเนินกิจกรรม ดังนี้ 
          1. คณะท างานด าเนินการแจ้งเวียนแนวทาง/มาตรการในการลดพลังงานของส านักฯ ให้เจ้าหน้าที่และ
บุคลากรทราบและถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด 

2. คณะท างานได้จัดท าป้ายประชาสัมพันธ์รณรงค์การลดใช้พลังงานติดตามจุดต่างๆ เพ่ือเป็นการ
ประชาสัมพันธ์ และตระหนักถึงความส าคัญของการลดใช้พลังงานภายในหน่วยงาน 

3. คณะท างานได้ด าเนินการตรวจสอบและเปลี่ยนหลอดไฟส่องสว่างเป็นระบบ LED ไปแล้ว จ านวน 25 จุด 
ตามข้อเสนอแนะของคณะท างานที่ได้มีการประชุม หารือ ว่าจะทยอยเปลี่ยน และบ ารุงรักษาเครื่องฟอกอากาศ 
เครื่องปรับอากาศ ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน 

4. เจ้าหน้าที่ควบคุมดูแลการใช้ไฟฟ้าและเครื่องปรับอากาศที่ได้รับมอบหมายได้ด าเนินการสุ่มตรวจตาม
แบบฟอร์มเป็นรายสัปดาห์ พร้อมทั้งรายงานสรุปผลการสุ่มตรวจ/ติดตามผลการด าเนินงานฯ ให้ผู้บริหารทราบ 

5. รายงานผลการด าเนินงานตามมาตรการลดใช้พลังงานให้ผู้บริหารส านักงานทราบ 
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           6. รายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ ระดับส านัก รอบ 12 เดือน 
ขั้นตอนที่ 4 ส านักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สป. จัดท ารายงานผลการด าเนินงานของหน่วยงานตามตัวชี้วัด 

ให้ส านักอ านวยการ สป. ทราบ โดยเริ่มรายงานฯ ตั้งแต่เดือน มีนาคม 2563 - กันยายน 2563 แต่เนื่องจาก
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ท าให้ไม่สามารถด าเนินงานตามแผนการด าเนินงาน
ของส านักฯ ได้ตามก าหนดเวลาเท่าที่ควร อนึ่ง แนวทาง/มาตรการลดพลังงานของส านักอ านวยการ สป.  
ยังมิได้ก าหนดแจ้งแนวทาง/มาตรการลดพลังงานให้หน่วยงานทราบ 

ขั้นตอนที่ 5 เป็นผลการใช้พลังงานในภาพรวมของส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการลดลงเทียบจาก 
ค่ามาตรฐาน ร้อยละ 10  

 
ปัจจัยสนับสนุนต่อการด าเนินงาน  : 
           1. มีแนวทาง/มาตรการ/แผนการลดพลังงานที่ชัดเจน 
           2. มีการควบคุมและก ากับการใช้พลังงานภายในส านักงาน 
           3. บุคลากรให้ความร่วมมือด าเนินการตามมาตรการ 
           4. ผู้บริหารให้ความส าคัญในเรื่องของการลดใช้พลังงาน 
 
อุปสรรคต่อการด าเนินงาน  :  
           1. การก าหนดเวลาเปิด-ปิดเครื่องปรับอากาศ และไฟฟ้าส่องสว่าง สามารถปฏิบัติได้เฉพาะพ้ืนที่ส านักงานฯ 
ยกเว้น ห้องสมุดและศูนย์เอกสารนานาชาติ เนื่องจากต้องเปิดให้บริการแก่ผู้ใช้บริการนอกเวลาที่ก าหนด 
           2. การปฏิบัติภารกิจของหน่วยงานในบางครั้ งมีความจ าเป็นและเร่งด่วน ท าให้ต้องปฏิบัติงาน  
นอกเวลาราชการส่งผลให้ไม่สามารถควบคุมการเปิด-ปิดเครื่องปรับอากาศและไฟฟ้าส่องสว่าง ตามเวลาที่ก าหนดได้ 
           3. อุปกรณ์หรือเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ติดตั้งอยู่ก่อนหน้ายังไม่ทันสมัยท าให้สิ้นเปลืองพลังงานซึ่งต้องใช้งบประมาณ
ในการด าเนินการจึงไม่สามารถเปลี่ยนได้ทันที 
           4. หน่วยงานไม่ได้แยกมิเตอร์ไฟฟ้าอย่างชัดเจน ท าให้ไม่ทราบผลการด าเนินงานลดใช้พลังงานว่าสามารถ
ประหยัดพลังงานได้มากน้อยเพียงใด 
           5. ในช่วงเวลาของการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ท าให้ไม่สามารถ
ด าเนินการตามแนวทางมาตรการประหยัดพลังงานของส านักได้ตามก าหนดเวลาเท่าที่ควร 
 
ข้อเสนอแนะส าหรับการด าเนินงานในปีต่อไป  : 
           ข้อเสนอแนะในการปรับเปลี่ยนครุภัณฑ์เพ่ือการลดใช้พลังงาน ดังนี้ 
           1. หลอดไฟฟ้าภายในหน่วยงาน ควรเปลี่ยนไปใช้หลอดไฟ LED ทั้งหมด ขณะนี้อยู่ระหว่างการทยอยเปลี่ยน 
และปัจจุบันส านักงานได้ด าเนินการเปลี่ยนไปแล้ว 25 จุด 
           2. เครื่องปรับอากาศภายในหน่วยงานควรเปลี่ยนเป็นระบบ Inverter เพ่ือการประหยัดพลังงานไฟฟ้าสูงสุด 
 
หลักฐานอ้างอิง  : 
           1. ค าสั่งแต่งตั้งคณะท างาน ที่ 7/2563 ลงวันที่ 5 มีนาคม 2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการก ากับดูแล
และคณะท างานรับผิดชอบตัวชี้วัดตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ ส านักความสัมพันธ์ต่างประเทศ ส านักงาน
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ข้อ 15 คณะท างานรับผิดชอบตัวชี้วัดที่ 2.1 ระดับ
ความส าเร็จในการลดพลังงาน  
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           2. หนังสือเชิญประชุมคณะท างานก าหนดมาตรการประหยัดพลังงาน (ไฟฟ้า และน้ ามันเชื้อเพลิง)  
ของส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  
           3. สรุปผลการประชุมคณะท างานก าหนดมาตรการประหยัดพลังงาน (ไฟฟ้า และน้ ามันเชื้อเพลิง) สป.   
           4. หนังสือเชิญประชุมคณะท างานรับผิดชอบตัวชี้ 2.1 ระดับความส าเร็จในการลดพลังงานของส านัก
ความสัมพันธ์ต่างประเทศ และใบเซ็นชื่อเข้าร่วมการประชุมฯ 
           5. รายงานการประชุมคณะท างานรับผิดชอบตัวชี้วัดที่ 2.1 ระดับความส าเร็จในการลดพลังงาน ของส านัก
ความสัมพันธ์ต่างประเทศ  
           6. ส าเนาหนังสือเวียนแนวทาง/มาตรการในการลดพลังงานของส านักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สป. 
           7. ป้ายประชาสัมพันธ์ตามจุดต่างๆ 
           8. ส าเนาหนังสือแจ้งเปลี่ยน/ซ่อมบ ารุงรักษา/ล้างท าความสะอาด หลอดไฟฟ้าส่งสว่าง LED เครื่องกรองน้ า
เครื่องฟอกอากาศ และเครื่องปรับอากาศ  
           9. สรุปผลการสุ่มตรวจและติดตามผลการด าเนินงานตามมาตรการลดใช้พลังงานของส านักความสัมพันธ์
ต่างประเทศ สป. ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  
           10. รายงานผลการด าเนินงานตามมาตรการลดใช้พลังงานของส านักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สป.  
           11. รายงานผลการด าเนินงานตามแนวทาง/มาตรการลดพลังงานไปส านักอ านวยการทราบ 
           12. รายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน 
           13. เอกสารอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้องในการด าเนินงาน 
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
ส านักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สป.                                             

                                                                                                        รอบ  9 เดือน 
                                                                                                           รอบ 12 เดือน 
ตัวช้ีวัดที่ 2.2 ระดับความส าเร็จในการประหยัดงบประมาณ 
ผู้ก ากับดูแลตัวชี้วัด : ผู้อ านวยการส านักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สป. ผู้จัดเก็บข้อมูล  :  

1. นางนฤมล  สุวรรณเนตร 
2. นางแน่งน้อย  อุดมพรวศิน 
3. นางสาวนิจวรีย์  วรรณาลัย 

โทรศัพท์  :  ๐ ๒๖๒๘ ๕๖๔๖ ต่อ ๑๒๐ โทรศัพท์  : 02 628 5646 ต่อ 102 
ค าอธิบาย :  
            ประเมินผลจากจ านวนเงินงบประมาณที่หน่วยงานสามารถประหยัดได้จากการการด าเนินงาน  
ของหน่วยงานในส่วนของงบประมาณรายจ่ายประจ า (ยกเว้นงบบุคลากร) ที่ได้ด าเนินการตามแผนงานโครงการ  
จนบรรลุเป้าหมาย สามารถเพ่ิมผลสัมฤทธิ์ และต้องมิใช่เงินงบประมาณที่เหลืออยู่เนื่องจากหน่วยงานยังมิได้
ด าเนินการหรือมีความล่าช้าในการด าเนินงานปกติประจ าของหน่วยงานตามที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย
ประจ าป ี
           งบประมาณ หมายถึง งบประมาณประเภทงบด าเนินงานและงบรายจ่ายอ่ืนที่เบิกจ่ายในลักษณะ
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ ค่าสาธารณูปโภค ค่าเดินทางไปต่างประเทศ รวมทั้งส่วนอ่ืนที่เห็นว่าจะสามารถ  
น ามาประหยัดงบประมาณได้ 
  รายงานผลการใช้งบประมาณ หมายถึง รายงานการใช้งบประมาณในระบบ E – Office ของส านักงาน
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ในเดือนเมษายน 2563 และเดือนที่สิ้นสุดโครงการ 
 
การด าเนินงาน  : 

ระดับ รายละเอียดการด าเนินงาน 
1 พิจารณาคัดเลือกโครงการที่สามารถประหยัดงบประมาณได้ จ านวน ๑ โครงการ และรายงาน

รายละเอียดโครงการเข้าระบบ E-Office  ของส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ระบบรายงาน
มาตรการประหยัดงบประมาณ) ภายในเดือนเมษายน ๒๕๖๓ 

2 สามารถประหยัดงบประมาณได้ร้อยละ 2.00 – 2.99 
3 สามารถประหยัดงบประมาณได้ร้อยละ 3.00 – 3.99 
4 สามารถประหยัดงบประมาณได้ร้อยละ 4.00 – 4.99 
5 สามารถประหยัดงบประมาณได้ร้อยละ 5.00 ขึ้นไป 

        เงื่อนไข  
  1. การเลือกโครงการมาประหยัดงบประมาณ ต้องเป็นโครงการที่อยู่ในแผนปฏิบัติราชการของ
หน่วยงาน โดยโครงการต้องไม่ด าเนินงานเสร็จสิ้นก่อนเดือนเมษายน 2563 
        2. เมื่อรายงานรายละเอียดโครงการเข้าระบบ E-Office ของส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการแล้ว 
ไม่ให้เปลี่ยนโครงการ 
        3. กรณีส านักไม่รายงานรายละเอียดโครงการเข้าระบบ E-Office ภายในเดือนเมษายน 2563  
จะพิจารณาคะแนนตัวช้ีวัดนี้เท่ากับ 0 
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        4. เม่ือสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  ส านักต้องมีรายงานยอดการใช้จ่ายงบประมาณของโครงการ  
ที่คัดเลือก  หากไม่มียอดการใช้จ่ายงบประมาณ จะพิจารณาคะแนนตัวช้ีวัดนี้เท่ากับ 0 
        5. ส านักอ านวยการต้องจัดท าสรุปรายงานการประหยัดงบประมาณในภาพรวมของส านักงาน
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ส่งให้กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ภายในวันที่ 15 ตุลาคม 2563  
        6. พิจารณาผลส าเร็จในการประหยัดงบประมาณจากรายงานในระบบ E-Office ของส านักงาน
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 
        7. ระบบรายงานฯ จะปิดในวันที่ 10 ตุลาคม 2563 (24.00 น.) 
 การรายงาน 
        กรณีที่โครงการด าเนินการตั้งแต่ตุลาคม 2562 ให้น ามารายงานการใช้งบประมาณในเดือนเมษายน 
2563 

   
เกณฑ์การให้คะแนน  :  

ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 
1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 คะแนน  

การค านวณคะแนนจากผลการด าเนินงาน  : 

ตัวช้ีวัด 
น้ าหนัก 
(ร้อยละ) 

ผลการ 
ด าเนินงาน 

ค่าคะแนนที่ได้ 
ค่าคะแนน 
ถ่วงน้ าหนัก 

ระดับความส าเร็จในการประหยัดงบประมาณ 7 5 5.0000 0.3500 
      

ค าชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ด าเนินการ 
ส านักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สป.  ขอรายงานสรุปผลการด าเนินงานตัวชี้วัดในรอบ 12 เดือน 

ที่ผ่านมา ดังนี้ 
1. จัดประชุมคณะกรรมการก ากับดูแลและติดตามการด าเนินงานตัวชี้วัดตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ

ของหน่วยงาน ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันศุกร์ที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ห้องประชุมหม่อมหลวงมานิจ  ชุมสาย 
สต.สป. เพ่ือพิจารณาคัดเลือกโครงการส าหรับประเมินผล ตัวชี้วัดที่ 2.2 ระดับความส าเร็จในการประหยัด
งบประมาณ ส าหรับการประเมินในปี 2563 จ านวน 1 โครงการ/กิจกรรมโดยเลือกโครงการในแผนปฏิบัติราชการ
ของหน่วยงานต้องไม่เสร็จก่อนเดือน เมษายน 2563 และกรอกข้อมูลรายละเอียดโครงการเข้าระบบ E-Office 
ภายในเดือนเมษายน 2563 และต้องสรุปข้อมูลส่งกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร สป. ภายใน 15 ตุลาคม 2563  
โดยระบบจะปิดในวันที่ 10 ตุลาคม 2563 (24.00 น.) มติที่ประชุมเห็นชอบเสนอโครงการแลกเปลี่ยนเจ้าหน้าที่
คณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยการศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติกับประเทศสมาชิกยูเนสโก 
ส าหรับการประเมินผลตามเกณฑ์เงื่อนไขตัวชี้วัดที่ 2.2 โดยกลุ่มบริหารต่างประเทศ จะด าเนินการกรอกข้อมูล  
ในระบบ E - Office และพิจารณาแนวทางการเบิกจ่ายประหยัดงบประมาณตามเกณฑ์ร่วมกับกลุ่มความร่วมมือ 
กับองค์การระหว่างประเทศในฐานะผู้รับผิดชอบโครงการต่อไป รายละเอียดตามรายงานประชุมและบันทึกข้อความ 
ที่ สต 23/2563 ลงวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 

2. สถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ส่งผลให้กระทบต่อการด าเนิน
โครงการดังกล่าวข้างต้น เพ่ือไม่ให้กระทบต่อการด าเนินงานตามเกณฑ์ตัวชี้วัดที่ 2.2  จึงได้พิจารณาโครงการ 
จากแผนปฏิบัติราชการของหน่วยงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โดยคัดเลือกโครงการที่สามารถ  
ด าเนินการได้ไม่ได้รับผลกระทบโดยตรงจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จึงเสนอ“โครงการจัดท าวารสารความ
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ร่วมมือกับต่างประเทศของกระทรวงศึกษาธิการ  ประจ าปีงบประมาณ 2563 (โครงการจัดท าวารสาร
อิเล็กทรอนิกส์ (e-book))” เป็นโครงการส าหรับประเมินผลตามเกณฑ์ตัวชี้วัดที่ 2.2 รายละเอียดตามหนังสือ
บันทึกข้อความที่ สต 55/2563 ลงวันที่ 16 เมษายน 2563 ซึ่งได้บันทึกข้อมูลลงระบบรายงานการประหยัด
งบประมาณ https://bgm.sueksa.go.th เมื่อวันที่ 16 เมษายน 2563 

3. เสนอปลัดกระทรวงศึกษาธิการพิจารณาอนุมัติ โครงการฯ เมื่อวันที่  30 ตุลาคม 2563  
ซึ่งได้รับอนุมัติงบประมาณด าเนินการโครงการฯ จ านวน 127,000.00 บาท รายละเอียดตามหนังสือ 
บันทึกข้อความที่ ศธ 0205/5852 ลงวันที่ 30 ตุลาคม 2562  

4. จัดท าข้อมูลและเนื้อหาส าหรับวารสารแต่ละฉบับโดยวารสารแต่ละฉบับแบ่งออกเป็น ๓ ส่วน ได้แก่  
๑) บทความคัดเลือกจากวารสาร The UNESCO Courier  
๒) บทความที ่เกี ่ยวข ้องกับงาน ด้านการศึกษา ว ิทยาศาสตร ์ ว ัฒนธรรม ส ังคมศาสตร ์  

มนุษยศาสตร์ การสื่อสารและสารสนเทศ และ  
๓) บทความหรือข่าวสารเกี่ยวกับความร่วมมือกับต่างประเทศของกระทรวงศึกษาธิการ โดยได้มี

การเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ทั้งสิ้นจ านวน ๔ ฉบับ ได้แก่  
  ฉบับที่ ๑ ประจ าเดือนตุลาคม-ธันวาคม ๒๕๖๒ 
  ฉบับที่ ๒ ประจ าเดือนมกราคม-มีนาคม ๒๕๖๓ 
  ฉบับที่ ๓ ประจ าเดือนเมษายน-มิถุนายน ๒๕๖๓ 
  ฉบับที่ ๔ ประจ าเดือนกรกฎาคม-กันยายน ๒๕๖๓ 

 ทั้งนี้ วารสารทั้ง ๔ เล่มได้มีการจัดท าในลักษณะวารสารออนไลน์ (e-Book) และมีการเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์ผ่านเว็บไซต์ส านักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สป. เครือข่ายและสื่อออนไลน์ต่าง ๆ  ที่เกี่ยวข้อง   
ซึ่งวารสารดังกล่าวมีประโยชน์สามารถเป็นแหล่งข้อมูลทางวิชาการด้านต่างประเทศของกระทรวงศึกษาธิการ  
รวมทั้งเป็นช่องทางในการเผยแพร่ผลการด าเนินงาน การศึกษาและการวิจัยของหน่วยงาน สถานศึกษาและผู้สนใจ
โดยทั่วไปได ้

5. ส าหรับผลการเบิกค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการฯ ซึ่งได้รับการอนุมัติงบประมาณ จ านวนทั้งสิ้น  
127,000 บาท ผลการเบิกจ่ายจริง จ านวน 91,150 บาท คิดเป็นร้อยละ 71.77 โดยสามารถประหยัดงบประมาณได้ 
จ านวน 35,850 บาท คิดเป็นร้อยละ 28.23  มีรายละเอียด ดังนี้ 

 

รายการเบิกจ่าย 
งบประมาณ 

(บาท) 
เบิกจ่ายจริง 

(บาท) 
งบประมาณ 

ประหยัดได้(บาท) 
ร้อยละ  
(%) 

1. ค่าแปลและตรวจแก้ไขบทความและคา่เขียนบทความ ฉบับที่ 1 31,750 18,450 13,300 41.89 
2. ค่าแปลและตรวจแก้ไขบทความและคา่เขียนบทความ ฉบับที่ 2 31,750 15,950 15,800 49.76 
3. ค่าแปลและตรวจแก้ไขบทความและคา่เขียนบทความ ฉบับที่ 3 31,750 19,150 12,600 39.69 
4. ค่าแปลและตรวจแก้ไขบทความและคา่เขียนบทความ ฉบับที่ 4 31,750 24,925 6,825 21.50 
5. ค่าเขียนบทความ (ค่าใช้จ่ายค้างเบิกข้ามปี)* - 2,000 - - 
6. ค่าแปลและตรวจแก้ไขบทความ(คา่ใช้จ่ายค้างเบิกข้ามปี)* - 10,675 - - 

งบประมาณ  127,000  - - 100.00 
รวมผลเบิกจ่ายจริง - 91,150 - 71.77 

งบประมาณประหยัด - - 35,850 28.23 
หมายเหตุ *เป็นค่าใช้จ่ายค้างเบิกข้ามปีจากงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยเบิกจ่ายจากงบประมาณ พ.ศ.2563  
 
 



รายงานผลการปฏิบัตริาชการตามค ารับรองการปฏิบัตริาชการ ระดบัส านัก  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน 

 

38 

6. แนวทางการประหยัดงบประมาณของหน่วยงานพิจารณาจากบทความบางเนื้อหาเขียนโดยบุคลากร
ภายในหน่วยงาน และบางเนื้อหาได้รับความอนุเคราะห์จากผู้ทรงคุณวุฒิในการเขียนบทความโดยไม่รับค่าใช้จ่าย 
อีกทั้งวารสารเผยแพร่ในลักษณะออนไลน์ท าให้ประหยัดต้นทุนในการจัดท าอาร์ตเวิร์ค การจัดพิมพ์รูปเล่ม และค่า
จัดส่ง 

7. จัดท ารายงานการสรุปผลการด าเนิน โครงการจัดท าวารสารความร่วมมือกับต่างประเทศ 
ของกระทรวงศึกษาธิการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เสนอปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  รายละเอียด 
ตามหนังสือบันทึกข้อความที ่ศธ 0205/3924  ลงวันที่ 28 กันยายน 2563   

8. ด าเนินการสรุปรายงานผลการประหยัดงบประมาณของหน่วยงานโดยน าเข้าข้อมูลผ่านระบบรายงาน
การประหยัดงบประมาณ สป. https://bgm.sueksa.go.th เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2563 
 
ปัจจัยสนับสนุนต่อการด าเนินงาน  : 

1. ผู้บริหารให้ความส าคัญเร่งรัดและควบคุมการใช้จ่ายเงินงบประมาณตามมาตรการฯ 
2. ผู้ด าเนินโครงการและเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานให้ความร่วมมือในการจัดส่งร่วมตรวจสอบเอกสาร 

ตามมาตรการประหยัดงบประมาณของส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการและเบิกจ่ายตามระเบียบ
กระทรวงการคลัง  

 
อุปสรรคต่อการด าเนินงาน  :  

1. ด้านบุคลากรซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดท าวารสารมีจ านวนจ ากัดอีกทั้งยังขาดทักษะที่จ าเป็น
ส าหรับการด าเนินการจัดท าวารสารอย่างมีประสิทธิภาพ  

2. กระบวนการจัดท าการประสานขอรับบทความจากผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้เขียนบทความในบางครั้ง  
มีความล่าช้า บางครั้งผู้เขียนรับที่จะเขียนบทความให้ แต่เมื่อใกล้ก าหนดส่งก็ขอยกเลิก เนื่องจากผู้เขียนบทความ 
ติดภารกิจอ่ืน รวมถึงบทความต้นฉบับที่ส่งมายังกองบรรณาธิการมีรูปแบบที่ไม่ถูกต้อง จึงท าให้ต้องใช้เวลาในการตรวจ 
และกลั่นกรองบทความ  

 
ข้อเสนอแนะส าหรับการด าเนินงานในปีต่อไป  : 

1. ด้านบุคลากรควรมีการส่งเสริมให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องในการจัดท าวารสารได้เรียนรู้และเข้ารับการ
ฝึกอบรมในด้านที่เก่ียวข้อง รวมถึงอาจจัดท าคู่มือการด าเนินการจัดท าวารสารเพ่ือใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน 
           2. ด้านกระบวนการจัดท าควรมีการแสวงหาความร่วมมือและเครือข่ายในการจัดท าบทความ  
และอาจจัดเตรียมบทความส ารองโดยกองบรรณาธิการเป็นผู้เขียน 
 
หลักฐานอ้างอิง  : 

1. ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการก ากับดูแลและคณะท างานรับผิดชอบตัวชี้วัดตามค ารับรองการปฏิบัติ
ราชการ ส านักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สป. ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ค าสั่ง สต.สป.ที่ 7/2563  
สั่ง ณ วันที่ 5 มีนาคม 2563)   

2. รายงานสรุปผลการประชุมคณะกรรมการก ากับดูแลและติดตามการด าเนินงานตัวชี้วัดตามค ารับรอง
การปฏิบัติราชการของส านักความสัมพันธ์ต่างประ เทศ สป. ครั้งที่  1/2563 (หนังสือบันทึกข้อความ 
ที่ สต 23/2563 ลงวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563)    

3. หนังสือขออนุมัติโครงการจัดท าวารสารความร่วมมือกับต่างประเทศของกระทรวงศึกษาธิการประจ าปี
งบประมาณ 2563 (หนังสือบันทึกข้อความที่ ศธ 0205/5852 ลงวันที่ 30 ตุลาคม 2562) 
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4. หนังสือปรับเปลี่ยนโครงการด าเนินการตามเกณฑ์ตัวชี้วัดที่ 2.2 ระดับความส าเร็จในการประหยัด
งบประมาณ (หนังสือบันทึกข้อความท่ี สต 55/2563 ลงวันที่ 16 เมษายน 2563) 

5. หนังสือขออนุมัติเบิกจ่ายค่าจัดท าวารสารความร่วมมือกับต่างประเทศของกระทรวงศึกษาธิการ 
ประจ าปีงบประมาณ 2563 (ฉบับที่ 2-4) (หนังสือบันทึกข้อความที่ ศธ 0205/2838 ลงวันที่ 20 กรกฎาคม 
2563) 

6. หนังสือสรุปผลโครงการการจัดท าวารสารความร่วมมือกับต่างประเทศของกระทรวงศึกษาธิการ 
ประจ าปีงบประมาณ 2563 (หนังสือบันทึกข้อความที่ ศธ 0205/3924 ลงวันที่ 28 กันยายน 2563) 

7. รายงานสรุปงบประมาณและการประหยัดงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  
ของส านักความสัมพันธ์ต่างประเทศ    

8 . ร ะบ บ ร า ย ง า น ก า ร ป ร ะ ห ยั ด ง บ ป ร ะ ม า ณ ข อ ง ส า นั ก ง า น ป ลั ด ก ร ะท ร ว ง ศึ ก ษ า ธิ ก า ร
https://bgm.sueksa.go.th 
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
ส านักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สป.                                             

                                                                                                           รอบ  9 เดือน 
                                                                                                            รอบ 12 เดือน 
ตัวช้ีวัดที่ 2.3 ระดับความส าเร็จในการลดและคัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงานภาครัฐ 
ผู้ก ากับดูแลตัวชี้วัด : ผู้อ านวยการส านักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สป. ผู้จัดเก็บข้อมูล  :  

   1. นางนฤมล  สุวรรณเนตร 
   2. นางเรืองศรี  มรรคทรัพย์ 

โทรศัพท์  : ๐ ๒๖๒๘ ๕๖๔๖ ต่อ ๑๒๐ โทรศัพท์: 02 628 5646 ต่อ 101  
ค าอธิบาย  :  

ระดับความส าเร็จในการลด และคัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงานภาครัฐ เป็นการด าเนินงานที่เกี่ยวข้อง
กับการลด คัดแยก การทิ้ง และการเก็บรวบรวมขยะภายในหน่วยงานภาครัฐทุกกระทรวง  เพ่ือให้การด าเนินการ
น าไปก าจัด ณ สถานที่ที่ถูกหลักวิชาการ  และเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ภาคเอกชนและประชาชนในการมีส่วนร่วม  
ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาขยะมูลฝอยของประเทศ ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2561  
โดยพิจารณาจากการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของบุคลากร และรูปแบบการด าเนินกิจกรรมในหน่วยงาน  

 การลดขยะมูลฝอย หมายถึง หน่วยงานภาครัฐต้องด าเนินการลดขยะ 4 ประเภท ดังนี้ 1) ลดขยะ
อินทรีย์ (ขยะมูลฝอย) 2) ลดการใช้ถุงพลาสติก 3) ลดการใช้แก้วพลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวทิ้ง และ 4) ลดการใช้
โฟมบรรจุอาหาร 

 การคัดแยกขยะมูลฝอย  หมายถึง หน่วยงานภาครัฐต้องด าเนินการคัดแยกขยะมูลฝอยออก 
เป็น 4 ประเภท เพ่ือให้ง่ายต่อการน ากลับมาใช้ประโยชน์และการน าไปก าจัด ดังนี้ 1) ขยะรีไซเคิล  2) ขยะอินทรีย์   
3) ขยะอันตราย และ 4) ขยะทั่วไป  

• ขยะมูลฝอยที่ส่งก าจัด หมายถึง ขยะมูลฝอยที่หน่วยงานไม่สามารถด าเนินการหาวิธีเพ่ือน าไปใช้
ประโยชน์ได้ และส่งให้หน่วยงานที่รับผิดชอบไปก าจัดต่อ โดยส่วนมากจะเป็นขยะอันตรายและขยะทั่วไป  
แต่ไม่รวมถึงขยะจากการก่อสร้าง และขยะติดเชื้อจากสถานพยาบาล  

• ถุงพลาสติกหูห้ิว หมายถึง ถุงพลาสติกหูหิ้ว สายเดี่ยว พวง ที่ผลิตจากพลาสติกทั่วไป ท าให้ย่อยสลายได้
ยากและส่วนใหญ่กลายเป็นขยะทันทีหลังการใช้งานเพียงครั้งเดียว  

• แก้วพลาสติกใช้ครั้งเดียวทิ้ง หมายถึง แก้วพลาสติกที่ผลิตจากพลาสติกทั่วไปที่ไม่ได้ออกแบบมาเพ่ือน
การใช้ซ้ าและส่วนใหญ่กลายเป็นขยะทันทีหลังการใช้งานเพียงครั้งเดียว  

• โฟมบรรจุอาหาร หมายถึง ภาชนะที่ใช้ส าหรับใส่อาหารที่ท าจากโฟม อันได้แก่ กล่องข้าว ถาดขนม ถาด
ผลไม้ ฯลฯ แต่ไม่รวมถึงภาชนะที่ท าจากพลาสติก หรือโฟมส าหรับใช้กันกระแทก หรือโฟมส าหรับใส่ตัวอย่างเพ่ือ
การทดลองหรือวิเคราะห์ผลตามหน้าที่ของแต่ละหน่วยงาน 
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การด าเนินงาน  : 
ระดับ รายละเอียดการด าเนินงาน 

1 จัดท าแนวทางการลดและคัดแยกขยะมูลฝอยของส านัก ที่สอดคล้องกับแนวทางของส านักงาน
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 3 ประเด็น และด าเนินการ ดังนี้   

1.  ลดใช้ถุงพลาสติกแบบหูหิ้ว 
2.  ลดใช้แก้วน้ าแบบใช้ครั้งเดียวแล้วทิ้ง 
3.  ไม่ใช้โฟมบรรจุอาหารและไม่น าโฟมบรรจุอาหารเข้ามาในหน่วยงาน 

2 จัดกิจกรรมการน าขยะมูลฝอยมาใช้ประโยชน์  โดยคัดแยกขยะมูลฝอย (ขยะรีไซเคิล ขยะอันตราย 
ขยะทั่วไป) ไปจัดการอย่างเหมาะสม ถูกต้องตามหลักวิชาการ ไม่เกิดการน าขยะมูลฝอยที่คัดแยก
แล้วกลับมารวมอีก 

3 จัดหาที่ทิ้งขยะแบบคัดแยก ดังนี้  1) ขยะอินทรีย์  2) ขยะรีไซเคิล  3) ขยะอันตราย และ  
4) ขยะท่ัวไป  พร้อมป้ายแสดงประเภทของขยะมูลฝอยที่ถังขยะอย่างชัดเจน  และมีจุดเก็บรวบรวม
ขยะอันตรายที่เหมาะสมถูกต้องตามหลักวิชาการ 

4  จัดท ารายงานการจัดเก็บข้อมูลปริมาณขยะมูลฝอยของส านักเป็นรายวัน ตามแบบส ารวจ 
    ที่ก าหนด 
 รายงานข้อมูลพ้ืนฐานและปริมาณขยะของส านักเป็นรายเดือน ในระบบ e-report.pcd.go.th   
    ภายในวันที่ 5 ของเดือนถัดไป  พร้อมทั้งจัดส่งข้อมูลการด าเนินงานพร้อมรูปถ่าย หากเดือนนั้ น 
    มีการด าเนินการโครงการเข้าระบบดังกล่าวด้วย 
หมายเหตุ ด าเนินการเดือนกรกฎาคม – กันยายน 2563 

5 ปริมาณขยะมูลฝอยของส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการลดลง ดังนี้ 
1. ขยะมูลฝอย  ลดลงร้อยละ 10 
2. ถุงพลาสติกแบบหูหิ้ว  ลดลงร้อยละ 30 
3. แก้วน้ าพลาสติก  ลดลงร้อยละ 30 
4. โฟมบรรจุอาหาร  ลดลงร้อยละ 100 

   
เกณฑ์การให้คะแนน  :  

ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 
1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 คะแนน  

การค านวณคะแนนจากผลการด าเนินงาน  : 
ตัวช้ีวัด 

 
น้ าหนัก 
(ร้อยละ) 

ผลการ 
ด าเนินงาน 

ค่าคะแนนที่ได้ 
ค่าคะแนน 
ถ่วงน้ าหนัก 

ระดับความส าเร็จในการลดและคัดแยกขยะ
มูลฝอยในหน่วยงานภาครัฐ 
 

7 4 4.0000 0.2800 
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ค าชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ด าเนินการ 
ส านักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สป. ในฐานะหน่วยงานสนับสนุนได้ด าเนินการให้ความร่วมมือ/สนับสนุน/

ให้ข้อมูลตามที่หน่วยงานเจ้าภาพหลักก าหนด จึงขอรายงานสรุปผลการด าเนินงานตัวชี้วัดในรอบ 12 เดือน 
ที่ผ่านมา ดังนี้  

ขั้นตอนที่  1 ส านักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สป. ได้มี ค าสั่ งแต่งตั้ งคณะกรรมการก ากับดูแล 
และคณะท างานรับผิดชอบตัวชี้วัดตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ ส านักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สป.  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ค าสั่ง สต.สป.ที่ 7/2563 สั่ง ณ วันที่ 5 มีนาคม 2563) ซึ่ งคณท างานที่  
14 คณะท างานรับผิดชอบตัวชี้วัดที่ 2.3 ระดับความส าเร็จในการลดและคัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงานภาครัฐ  
โดยมีผู้อ านาวยการส านักฯ เป็นประธานคณะท างานฯ และจัดประชุมคณะท างานฯ เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2563 
ณ ห้องประชุมหม่อมหลวงมานิจ  ชุมสาย เพ่ือจัดท าแนวทางการลดและคัดแยกขยะมูลฝอยของหน่วยงาน 
ที่สอดคล้องกับแนวทางของส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 3 ประเด็น ดังนี้   

1. ลดใช้ถุงพลาสติกแบบหูหิ้ว 
2. ลดใช้แก้วน้ าแบบใช้ครั้งเดียวแล้วทิ้ง 
3. ไม่ใช้โฟมบรรจุอาหารและไม่น าโฟมบรรจุอาหารเข้ามาในหน่วยงาน 

รายละเอียดตามหนังสือบันทึกข้อความที่ ศธ 0205/1895 ลงวันที่ 30 เมษายน 2563 และแนวทางการลด 
และคัดแยกขยะมูลฝอยของส านักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สป. ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  

ขั้นตอนที่ 2 จัดกิจกรรมการน าขยะมูลฝอยมาใช้ประโยชน์โดยคัดแยกขยะมูลฝอย (ขยะรีไซเคิล  
ขยะอันตราย ขยะทั่วไป) ไปจัดการอย่างเหมาะสม ถูกต้องตามหลักวิชาการ ไม่เกิดการน าขยะมูลฝอยที่คัดแยกแล้ว
กลับมารวมอีก  

ขั้นตอนที่ 3 จัดหาที่ทิ้งขยะแบบคัดแยก ดังนี้ 1) ขยะอินทรีย์  2) ขยะรีไซเคิล  3) ขยะอันตราย  
และ 4) ขยะทั่วไป โดยมีป้ายแสดงประเภทของขยะมูลฝอยที่ถังขยะอย่างชัดเจน และมีจุดเก็บรวบรวมขยะ
อันตรายที่เหมาะสมถูกต้องตามหลักวิชาการ ทั้งนี้ จุดเก็บขยะอันตรายหน่วยงานก าหนดให้ใช้ของส านักอ านวยการ 
สป. เป็นหลัก จากสภาพพ้ืนที่ของหน่วยงานไม่เหมาะสมในการจัดเก็บขยะดังกล่าว 

ขั้นตอนที่ 4 จัดท ารายงานการจัดเก็บข้อมูลปริมาณขยะมูลฝอยของส านักเป็นรายวันตามแบบส ารวจ 
ที่ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการก าหนด โดยรายงานข้อมูลและปริมาณขยะของหน่วยงานเป็นรายเดือน 
น า เข้ า ผ่ านระบบ e-report.pcd.go.th ภาย ในวั นที่  5  ของ เดือนถัด ไป  ซึ่ งมี ด า เนิ นการตั้ งแต่ เ ดื อน  
มกราคม – กันยายน 2563 (ซึ่งมีการยกเว้นการรายงานผลในช่วงเดือนเมษายน – มิถุนายน 2563  
จากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 

ขั้นตอนที่ 5 เป็นผลการด าเนินงานในภาพรวมของส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งเป็นผลคะแนน
ที่รับผิดชอบร่วมกันจากผลลัพธ์ปริมาณขยะมูลฝอยของส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการลดลงได้ตามเงื่อนไข 
ดังนี้   

1. ขยะมูลฝอย  ลดลงร้อยละ 10 
2. ถุงพลาสติกแบบหูหิ้ว  ลดลงร้อยละ 30 
3. แก้วน้ าพลาสติก ลดลงร้อยละ 30 
4. โฟมบรรจุอาหาร  ลดลงร้อยละ 100 

 
 
 
ปัจจัยสนับสนุนต่อการด าเนินงาน  : 
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1. ผู้บริหารตระหนักถึงความส าคัญและให้การสนับสนุนการด าเนินงาน  
2. เจ้าหน้าที่บุคลากรภายในหน่วยงานให้ความร่วมมือสนับสนุนการด าเนินงาน 
 

อุปสรรคต่อการด าเนินงาน  :  
หน่วยงานมีพ้ืนที่ใช้สอยจ ากัดและไม่เหมาะสมต่อการจัดเก็บ โดยเฉพาะอย่างยิ่งขยะอันตรายจ าเป็นต้องใช้ 

ถังขยะในพืน้ที่ส่วนรวมที่ส านักอ านวยการ สป. แทน 
 

ข้อเสนอแนะส าหรับการด าเนินงานในปีต่อไป  :  
1. ส านักอ านวยการ สป. ควรก าหนดจุดติดตั้งถังขยะจ าแนกประเภทให้เพียงพอเหมาะสมเพ่ือให้พนักงาน 

ท าความสะอาดไปทิ้งหลังจากเก็บข้อมูลแล้ว เพ่ือมีความเป็นระเบียบร้อยและสวยงาม 
2. เกณฑ์ตัวชี้วัดที่ก าหนดควรสอดคล้องกับความเป็นจริง เช่น กรณี การจัดหาถังขยะอันตรายควรมี

หน่วยงานกลางจัดเตรียมพ้ืนที่ร่วมเพ่ือให้ถูกต้องตามหลักวิชาการ   
 

หลักฐานอ้างอิง  : 
1. ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการก ากับดูแลและคณะท างานรับผิดชอบตัวชี้วัดตามค ารับรองการปฏิบัติ

ราชการ ส านักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สป. ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ค าสั่ง สต.สป.  ที่ 7/2563  
สั่ง ณ วันที่ 5 มีนาคม 2563)   

2. หนังสือรายงานสรุปผลการประชุมคณะท างานรับผิดชอบตัวชี้วัดที่ 2.3 ระดับความส าเร็จในการลด
และคัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงานภาครัฐ ครั้งที่ 1/2563 (หนังสือบันทึกข้อความที่ ศธ 0205/1895 ลงวันที่ 
30 เมษายน 2563) 

3. ประกาศส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง นโยบายการลดและคัดแยกขยะมูลฝอย ประกาศ  
ณ วันที่ 29 มกราคม 2563   

4. แผนปฏิบัติการลดและคัดแยกขยะมูลฝอย ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2563  

5. แนวทางแนวทางมาตรการการลดและคัดแยกขยะมูลฝอยของส านักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สป. 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  

6. แบบบันทึกปริมาณขยะมูลฝอยของส านักในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  
7. ข้อมูลบันทึกปริมาณขยะมูลฝอยของส านักในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการของ 

ส านักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สป.   
8. ระบบ E-REPORT มาตรการลด คัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงานภาครัฐ http://e-report.pcd.go.th 
9. เอกสาร/ประมวณภาพถ่ายกิจกรรมการด าเนินงาน  
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
ส านักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สป.                                             

                                                                                                             รอบ  9 เดือน 
                                                                                                              รอบ 12 เดือน 
ตัวช้ีวัดที่ 3 ระดับความส าเร็จในการจัดท าสารสนเทศผู้รบับริการ 
ผู้ก ากับดูแลตัวชี้วัด  :  ผู้อ านวยการส านักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สป. ผู้จัดเก็บข้อมูล  :  

  1. นางสาววิมล  ลุมพิกานนท์ 
  2. นายจิรัฎฐ์  แสนด ี

โทรศัพท์  :  ๐ ๒๖๒๘ ๕๖๔๖ ต่อ ๑๒๐ โทรศัพท์  : 02 628 5646 ต่อ 107 
ค าอธิบาย  :  
 การจัดท าสารสนเทศผู้รับบริการ หมายถึง  
          1. ผู้รับบริการ ในแต่ละกระบวนการหลักของหน่วยงาน 
          2. การวิเคราะห์และประมวลข้อมูล ความพึงพอใจ ความไม่พึงพอใจและความต้องการของผู้รับบริการ   
เพ่ือให้มีการปรับปรุงพัฒนาในแต่ละกระบวนการหลักของหน่วยงาน     
 
การด าเนินงาน  : 

ระดับ รายละเอียดการด าเนินงาน 
1 วิเคราะห์/ทบทวนทุกกระบวนการหลักของหน่วยงานตามอ านาจหน้าที่ที่ระบุในกฎหมาย และ

ส่งชื่อกระบวนการหลักทุกกระบวนการของหน่วยงานไปยังกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ภายใน
กุมภาพันธ์ 2563 

2 วิเคราะห์/ทบทวนผู้รับบริการของทุกกระบวนการหลักตามแบบฟอร์มที่ก าหนด (แบบฟอร์มที่ 1 ) 
3 รวบรวมสารสนเทศการให้บริการในแต่ละกระบวนการหลัก ย้อนหลัง 3 ปี (2560 – 2562) 

ตามแบบฟอร์มที่ก าหนด (แบบฟอร์มที่ 2, 3  ) 
4 ส่งผลการจัดท าสารสนเทศของผู้รับบริการตามแบบฟอร์มที่ 1 – 3 ทั้งในรูปแบบเอกสารและ 

file ไปยังกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ภายใน เดือนกันยายน 2563    
5 ส่งผลการจัดท าสารสนเทศของผู้รับบริการตามแบบฟอร์มที่ 1 – 3 ทั้งในรูปแบบเอกสารและ 

file ไปยังกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร  ภายใน เดือนสิงหาคม 2563 
   

เกณฑ์การให้คะแนน  :  
ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 

1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 คะแนน 
      

การค านวณคะแนนจากผลการด าเนินงาน  : 

ตัวช้ีวัด 
น้ าหนัก 
(ร้อยละ) 

ผลการ 
ด าเนินงาน 

ค่าคะแนนที่ได้ 
ค่าคะแนน 
ถ่วงน้ าหนัก 

ระดับความส าเร็จในการจัดท าสารสนเทศ
ผู้รับบริการ 

8 5 5.0000 0.4000 
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ค าชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ด าเนินการ 
ส านักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สป. ขอรายงานสรุปผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดฯ ในรอบ 12 เดือน 

ที่ผ่านมา ซึ่งก าหนดขั้นตอนในการด าเนินการไว้ ๕ ขั้นตอน โดยแบ่งเกณฑ์การให้คะแนนเป็น ๕ ระดับ สามารถ
ด าเนินการตามข้ันตอนได้ ดังนี้ 

ขั้นตอนที่ 1 ส านักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สป. ได้จัดประชุมคณะกรรมการก ากับดูแลและติดตามการ
ด าเนินงานตัวชี้วัดตามค ารับรองการปฏิบัติราชการของหน่วยงาน ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันศุกร์ที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563  
ณ ห้องประชุมหม่อมหลวง มานิจชุมสาย สต.สป. เพ่ือพิจารณาประเด็นการด าเนินงานขับเคลื่อนตัวชี้วัดตามค ารับรอง
การปฏิบัติราชการ ระดับส านัก ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของหน่วยงานให้บรรลุตามเป้าหมาย  
ทั้งนี้ ตามเกณฑ์การด าเนินงานตัวชี้วัดที่ 3 ได้ก าหนดเกณฑ์ในขั้นตอนที่ 1 ก าหนดให้หน่วยงานด าเนินการวิเคราะห์/
ทบทวนกระบวนการหลักของหน่วยงานตามอ านาจหน้าที่ที่ระบุไว้ในกฎหมาย และจัดส่งชื่อกระบวนการหลัก 
ไปยังกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร สป. ภายในเดือนกุมภาพันธ์ 2563 ซึ่งกระบวนการหลักตามอ านาจหน้าที่ที่ระบุไว้ 
ในกฎหมายของหน่วยงาน ในปีงบประมาณท่ีผ่านมา ซึ่งมีการวิเคราะห์ไว้จ านวนทั้งสิ้น 7 กระบวนการหลัก ได้แก่  

1. กระบวนการการจัดประชุมระหว่างประเทศ 
2. กระบวนการการจัดท าบันทึกความเข้าใจหรือข้อตกลงที่ส่งเสริมความร่วมมือด้านการศึกษาระหว่าง

ประเทศคู่เจรจา 
3. กระบวนการการจัดการเข้าเยี่ยมคารวะผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงศึกษาธิการ 
4. กระบวนการงานฐานข้อมูลความร่วมมือกับต่างประเทศด้านการศึกษา 
5. กระบวนการการให้บริการห้องสมุด และศูนย์เอกสารนานาชาติ 
6. กระบวนการด าเนินความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายที่เก่ียวข้องในการพัฒนาบุคลากรและเยาวชน 
7. กระบวนการการบริหารจัดการทุนการศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา (ปริญญาตรี) โครงการ 1 อ าเภอ 1 ทุน 
มติที่ประชุมเห็นชอบกระบวนการหลักของหน่วยงานใน 7 กระบวนการหลักเดิม เพ่ือมิให้กระทบต่อ 

การด าเนินงาน เนื่องจากอยู่ระหว่างพิจารณาทบทวนปรับปรุงโครงสร้างและอ านาจหน้าที่ ใหม่ หากโครงสร้าง 
และอ านาจหน้าที่ใหม่มีความชัดเจนแล้วก็จะต้องพิจารณาทบทวนกระบวนการตามภารกิจใหม่เพ่ือให้สอดคล้อง 
กับบทบาทและอ านาจหน้าที่ตามกฎหมายที่ปรับเปลี่ยน รายละเอียดตามรายงานประชุมและหนังสือบันทึกข้อความ  
ที่ สต 23/2563 ลงวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 ทั้งนี้ หน่วยงานได้มีหนังสือแจ้งรายชื่อกระบวนการหลัก/โครงการ
เข้ารับการประเมินตามเกณฑ์ตัวชี้วัดตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ ระดับส านัก ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
ของส านักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สป. เมื่อวันที่  12 กุมภาพันธ์ 2563 ตามหนังสือบันทึกข้อความที ่ 
ศธ 0205/775 ลงวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563) 

ขั้นตอนที่ 2  ด าเนินการวิเคราะห์/ทบทวนผู้รับบริการของทุกกระบวนการหลักตามแบบฟอร์มรายละเอียด
แบบฟอร์มที่ 1 ตารางวิเคราะห์/ทบทวนผู้รับบริการตามกระบวนการหลักของหน่วยงานตาม 7 กระบวนการหลัก
ข้างต้น    

ขั้นตอนที่  3   รวบรวมข้อมูลสารสนเทศการให้บริการในแต่ละกระบวนการหลักของหน่วยงาน 
โดยการส ารวจข้อมูลย้อนหลัง 3 ปี (2560 - 2562) ตามแบบฟอร์มที่ 2 ตารางวิเคราะห์สารสนเทศของผู้รับบริการ
ตามกระบวนการหลักของหน่วยงาน และแบบฟอร์มที่ 3 ตารางวิเคราะห์สารสนเทศของผู้รับบริการตามกระบวนการ
หลักของหน่วยงาน   

ขั้นตอนที่ 4  -    
 
ขั้นตอนที่ 5  จัดส่งผลการจัดท าสารสนเทศของผู้รับบริการตามแบบฟอร์มที่ 1 – 3 ทั้งในรูปแบบเอกสาร



  รายงานผลการปฏิบตัิราชการตามค ารับรองการปฏิบตัิราชการ ระดับส านัก  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน 
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และ file ไปยังกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร สป. เมื่อวันที่  14 สิงหาคม 2563 ตามหนังสือบันทึกข้อความที ่ 
ศธ 0205/3228 ลงวันที่ 14 สิงหาคม 2563  

 
ปัจจัยสนับสนุนต่อการด าเนินงาน  : 

1. ผู้บริหารให้ความส าคัญและสนับสนุนการด าเนินงาน 
2. เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องให้ความร่วมมือด าเนินงาน 
    

อุปสรรคต่อการด าเนินงาน  :  
กลุ่มผู้รับบริการ และหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ไม่สามารถเก็บข้อมูลความต้องการและความคาดหวังในลักษณะ 

ทางตรงได้ จึงมีความจ าเป็นต้องรวบรวมและประมวลผลจากเอกสาร หรือข้อสั่งการทางอ้อม อีกทั้งความต้องการ 
และความคาดหวังมีแนวโน้มที่ปรับเปลี่ยนไปอย่างรวดเร็ว จึงต้องมีวิธีการศึกษาที่มีหลากหลายในแต่ละกลุ่ม   
 
ข้อเสนอแนะส าหรับการด าเนินงานในปีต่อไป  :  

ควรจัดให้มีการอบรมเทคนิควิธีการส ารวจหรือวิเคราะห์ความต้องการของกลุ่มผู้รับบริหาร และหรือ 
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพ่ือให้สามารถน ามาปรับปรุงกระบวนการด าเนินงานของหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพ 
และประสิทธิผล  

 
หลักฐานอ้างอิง  : 

1. ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการก ากับดูแลและคณะท างานรับผิดชอบตัวชี้วัดตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ 
ส านักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สป. ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ค าสั่ง สต.สป.ที่ 7/2563  สั่ง ณ วันที่  
5 มีนาคม 2563)   

2. รายงานสรุปผลการประชุมคณะกรรมการก ากับดูแลและติดตามการด าเนินงานตัวชี้วัดตามค ารับรองการ
ปฏิบัติราชการของส านักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สป. ครั้งที่ 1/2563 (หนังสือบันทึกข้อความที่ สต 23/2563  
ลงวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563    

3. หนังสือแจ้งชื่อกระบวนการหลัก/โครงการเข้ารับการประเมินตามเกณฑ์ตัวชี้วัดตามค ารับรองการปฏิบัติ
ราชการ ระดับส านัก ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของส านักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สป. (หนังสือบันทึก
ข้อความที่ ศธ 0205/775 ลงวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563) 

4. หนังสือจัดส่งผลการจัดท าสารสนเทศของผู้รับบริการตาม เกณฑ์ตัวชี้วัดที่  3 ระดับความส าเร็จ 
ในการจัดท าสารสนเทศผู้รับบริการ (หนังสือบันทึกข้อความที่ ศธ 0205/3228 ลงวันที่ 14 สิงหาคม 2563) 

5. แบบฟอร์มที่ 1 ตารางวิเคราะห์/ทบทวนผู้รับบริการตามกระบวนการหลักของหน่วยงาน 
6. แบบฟอร์มที่ 2 ตารางวิเคราะห์สารสนเทศของผู้รับบริการตามกระบวนการหลักของหน่วยงาน 
7. แบบฟอร์มที่ 3 ตารางวิเคราะห์สารสนเทศของผู้รับบริการตามกระบวนการหลักของหน่วยงาน 
8. เอกสารการประเมินผล/ส ารวจความคิดเห็นที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการหลักของหน่วยงาน 
9. เอกสารอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง  
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
ส านักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สป.                                             

                                                                                                         รอบ  9 เดือน 
                                                                                                           รอบ 12 เดือน 
ตัวช้ีวัดที่ 4 ระดับความส าเร็จของการส ารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการและหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
ผู้ก ากับดูแลตัวชี้วัด  :   
      ผู้อ านวยการส านักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สป. 

ผู้จัดเก็บข้อมูล  :  
    1. นางสาวจิตรลดา  จันทร์แหยม 
    2. นางสาวกนกวรรณ  แกว่นถิ่นภู 

โทรศัพท์  :  ๐ ๒๖๒๘ ๕๖๔๖ ต่อ ๑๒๐ โทรศัพท์ : 02 628 5646 ต่อ 112,113 
ค าอธิบาย  :     

 เพ่ือสะท้อนผลการให้บริการ ต่อผู้รับบริการของหน่วยงานและน าผลส ารวจมาเพ่ือยกระดับและ
ปรับปรุงคุณภาพการให้บริการให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น 
           ผู้รับบริการ หมายถึง ประชาชนผู้มารับบริการโดยตรง หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ (ที่ไม่ใช่เจ้าหน้าที่ของ
หน่วยงานผู้ให้บริการ) หรือหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนที่มารับบริการจากหน่วยงาน 
          ประเด็นส าคัญท่ีจะใช้ในการส ารวจผู้รับบริการ คือ ด้านกระบวนการ/ขั้นตอนการให้บริการ ด้านเจ้าหน้าที่ 
ผู้ให้บริการ ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก และด้านคุณภาพของการให้บริการ 
          ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย หมายถึง ผู้ที่ได้รับผลกระทบ ทั้งทางบวกและทางลบ ทั้งทางตรงและทางอ้อม 
จากการด าเนินการของหน่วยงาน เช่น ประชาชน ชุมชนในท้องถิ่น  
 
ข้อมูลผลการด าเนินงาน  : 

ขั้นตอนที่ รายละเอียดการด าเนินงาน 
1 วิเคราะห์/ทบทวนกระบวนการหลักของหน่วยงานตามอ านาจหน้าที่ท่ีระบุในกฎหมาย และเลือก

กระบวนการหลักของหน่วยงาน  จ านวน 1 กระบวนการที่จะส ารวจความพึงพอใจ แจ้งชื่อไปยัง
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ภายในเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ 

2 ด าเนินการส ารวจความพึงพอใจและความไม่พึงพอใจของผู้รับบริการและหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ของกระบวนการหลักท่ีได้รับการคัดเลือก ครั้งที่ 1 

3 น าผลการส ารวจมาจัดท าแนวทางการพัฒนา/ปรับปรุง และเสนอผู้บริหารหนว่ยงานให้ความเห็นชอบ 
4 ด าเนินการตามแนวทางการพัฒนา/ปรับปรุง และส ารวจความพึงพอใจและความไม่พึงพอใจของ

ผู้รับบริการและหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ครั้งที่ 2 และสรุปผลการด าเนินงาน ตั้งแต่ระดับคะแนน
ที่ 1  - 4  เสนอผู้บริหารหน่วยงานทราบ 

5 ผลการส ารวจความพึงพอใจฯ ครั้งที่ 2 สูงกว่าครั้งท่ี 1 
เงื่อนไข : กระบวนการหลักท่ีคัดเลือกมาด าเนินการต้องสามารถปรับปรุงกระบวนการได้ภายในปีงบประมาณ  

เกณฑ์การให้คะแนน  :  
ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 

1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 คะแนน  
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การค านวณคะแนนจากผลการด าเนินงาน  : 
ตัวช้ีวัด 

 
น้ าหนัก 
(ร้อยละ) 

ผลการ 
ด าเนินงาน 

ค่าคะแนนที่ได้ 
ค่าคะแนน 
ถ่วงน้ าหนัก 

ตัวชี้ วัดที่  4 ระดับความส าเร็จของการ
ส ารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการและ
หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

10 4 4.0000 0.4000 

 

ค าชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ด าเนินการ 
ส านักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สป. ขอรายงานสรุปผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดฯ ในรอบ 12 เดือน 

ที่ผ่านมาซึ่งก าหนดขั้นตอนในการด าเนินการไว้ ๕ ขั้นตอน โดยแบ่งเกณฑ์การให้คะแนนเป็น ๕ ระดับสามารถ
ด าเนินการตามข้ันตอนได้ ดังนี้ 

ขั้นตอนที่ 1  ส านักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สป. ได้จัดประชุมคณะกรรมการก ากับดูแลและติดตามการ
ด าเนินงานตัวชี้วัดตามค ารับรองการปฏิบัติราชการของหน่วยงาน ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันศุกร์ที่ 7 กุมภาพันธ์ 
2563 ณ ห้องประชุมหม่อมหลวง มานิจชุมสาย สต.สป. เพ่ือพิจารณาประเด็นการด าเนินงานตามเกณฑ ์
ตัวชี้วัดที่ 4 ซึ่งก าหนดให้หน่วยงานด าเนินการวิเคราะห์/ทบทวนกระบวนการหลักของหน่วยงานตามอ านาจหน้าที่
ที่ระบุในกฎหมายและเลือกกระบวนการหลักของหน่วยงาน จ านวน 1 กระบวนการที่จะส ารวจความพึงพอใจ  
ซึ่งจะต้องแจ้งชื่อไปยังกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร สป. ภายในเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ที่ประชุมคณะกรรมการฯ ได้
พิจารณาคัดเลือกโครงการภายใต้กระบวนการหลักของหน่วยงานจากกระบวนการการด าเนินความร่วมมือกับภาคี
เครือข่ายที่เกี่ยวข้องในการพัฒนาบุคลากรและเยาวชน คือ “โครงการแลกเปลี่ยนเยาวชน ณ ประเทศญี่ปุ่น 
(JENESY 2019 หัวข้อ “Japanese Language and Culture)” ซึ่งมีรูปแบบการด าเนินงานลักษณะเดียวกัน 
จ านวน 2 ครั้ง ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ส าหรับใช้ประเมินผลตามเกณฑ์ตัวชี้วัดที่  4 รายละเอียด 
ตามรายงานประชุมและหนังสือบันทึกข้อความที่ สต 23/2563 ลงวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 ทั้งนี้ ได้จัดส่ง
หนังสือแจ้งรายชื่อกระบวนการหลัก/โครงการเข้ารับการประเมินตามเกณฑ์ตัวชี้วัดตามค ารับรองการปฏิบัติ
ราชการ ระดับส านัก ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของส านักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สป. เมื่อวันที่  
12 กุมภาพันธ์ 2563 รายละเอียดตามหนังสือบันทึกข้อความที ่ศธ 0205/775 ลงวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 

ขั้นตอนที่ 2  โครงการแลกเปลี่ยนเยาวชน ณ ประเทศญี่ปุ่น (JENESYS 2019) หัวข้อ “Japanese 
Language and Culture” เป็นโครงการแลกเปลี่ยนเพ่ือส่งเสริมความเข้าใจประเทศญี่ปุ่นชื่อภาษาอังกฤษ 
Japan`s Friendship Ties Programs ที่ด าเนินการโดยกระทรวงการต่างประเทศของญี่ปุ่นเป็นโครงการที่ส่งเสริม
การแลกเปลี่ยนระหว่างเยาวชนของประเทศญี่ปุ่นกับประเทศในภูมิภาคเอเชีย - แปซิฟิก อเมริกาเหนือ ยุโรป 
อเมริกากลางและใต้ภายใต้ชื่อ“JENESYS 2019”(Japan-East Asia Network of Exchange for Students and 
Youths) ซึ่งได้เชิญเยาวชนที่มีบทบาทส าคัญในอนาคตในสาขาต่าง ๆ จากประเทศในกลุ่มอาเซียน ได้แก่ประเทศ
ไทย และอินโดนีเซีย เข้าร่วมโครงการในครั้งนี้  ส าหรับประเทศไทยมีผู้เข้าร่วมโครงการฯ ครั้งที่ 1 จ านวนทั้งสิ้น 
18 ราย มีก าหนดจัดกิจกรรมระหว่างวันที่ 5 - 13 พฤศจิกายน 2561 ณ กรุงโตเกียว และจังหวัดมิเอะ  
ประเทศญี่ปุ่น รวมระยะเวลา 9 วัน จากผลการส ารวจความพึงพอใจปฐมนิเทศผู้เข้าร่วมโครงการ JENESYS 2019
ผ่านระบบออนไลน์ พบว่า ผลการประเมินโครงการฯ ในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 95.12 
รายละเอียดตามหนังสือบันทึกข้อความที่ ศธ 0205/6154 ลงวันที่ 15 พฤศจิกายน 2562  
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ขั้นตอนที่ 3  การด าเนินการโดยน าผลการส ารวจมาจัดท าแนวทางการพัฒนา/ปรับปรุง และเสนอผู้บริหาร
หน่วยงานให้ความเห็นชอบ รายละเอียดตามหนังสือบันทึกข้อความที่ สต 158/2563 ลงวันที่ 29 พฤศจิกายน 2562 
จากผลการส ารวจความพึงพอใจ และความไม่พึงพอใจของผู้รับบริการในภาพรวม ครั้งที่ 1 คิดเป็นร้อยละ ๙๕.๑๒ 
ประกอบด้วย ๔ ด้าน ได้แก่ ๑) ด้านกระบวนการ/ขั้นตอนการด าเนินกิจกรรม ๒) ด้านบุคลากร/เจ้าหน้าที่ ๓) ด้าน
สิ่งอ านวยความสะดวก และ ๔) ด้านคุณภาพ โดยจากคะแนนเฉลี่ยทั้ง ๔ ด้าน พบว่า ด้านกระบวนการ/ขั้นตอน 
การด าเนินกิจกรรม  และด้านสิ่ งอ านวยความสะดวกมีผลคะแนนเฉลี่ยน้อยที่ สุด คือร้อยละ ๙๓.๔๑  
ซึ่งกลุ่มความร่วมมือทวิภาคี พิจารณาเห็นว่าควรน าผลสรุปดังกล่าวไปปรับปรุงในการด าเนินการโครงการ 
ในครั้งต่อไปให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น อย่างไรก็ตามผู้เข้าร่วมโครงการให้ความเห็นเพ่ิมเติมว่าควรมีการจัด
โครงการนี้ อ ย่ างต่ อ เนื่ อ งเพ่ื อ เปิ ด โอกาส ให้ เย าวชน ไทยได้ รั บประสบการณ์ ในต่ างประเทศ ทั้ งนี้   
เพ่ือให้การด าเนินโครงการ JENESYS 2019 ครั้ งต่อไปด าเนินไปได้อย่างมีประสิทธิภาพและสอดคล้อง 
กับความต้องการของผู้รับบริการมากที่สุด จึงก าหนดแนวทางการด าเนินโครงการในครั้งต่อไป ดังนี้  

๑. จัดการปฐมนิ เทศให้แก่ผู้ เข้าร่วมโครงการเพ่ือเตรียมความพร้อมและให้ความรู้ / 
แนวทางการปฏิบัติตนที่ดี ในฐานะตัวแทนเยาวชนไทยเดินทางไปเข้าร่วมโครงการ ณ ประเทศญี่ ปุ่ น   
โดยจัดเตรียมสถานที่ที่มีความสะดวกและเหมาะสมกับจ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ  

๒ . สร้ างช่ อ งทางในการติ ดต่ อสื่ อส ารเพ่ื ออ านวยความสะดวกด้ านข้ อมู ลที่ ส าคัญ 
ให้แก่ผู้เข้าร่วมโครงการฯ ทั้งก่อนการเดินทางและในระหว่างเข้าร่วมโครงการฯ ณ ประเทศญี่ปุ่น 

๓. คัดเลือกเยาวชนเพื่อท าหน้าที่เป็นผู้น ากลุ่มและเลขานุการกลุ่ม ส าหรับติดต่อประสานงานการ
ด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ ระหว่างเข้าร่วมและภายหลังเสร็จสิ้นโครงการฯ ร่วมกับเจ้าหน้าที่ผู้ดูแล 

๔. จัดประชุมนักเรียนในระหว่างการเข้าร่วมโครงการฯ ณ ประเทศญี่ปุ่น เพ่ือรับทราบปัญหาและ
อุปสรรคของการด าเนินกิจกรรมในแต่ละวัน  

๕ . ติดตามความคืบหน้ าของการต่อยอดและน าความรู้ /ป ระสบการณ์ ที่ ได้ รับ จาก 
การเข้าร่วมโครงการไปใช้ประโยชน์ 

ขั้นตอนที่ 4  จากสถานการณ์แพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ส่งผลกระทบต่อ
การด าเนินโครงการฯ ซึ่งมีก าหนดจัดระหว่างวันที่ ๑๐ - ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๓ ณ ประเทศญี่ปุ่น และมีข้อสั่งการ 
ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเมื่อวันที่  ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ให้หน่วยงานราชการสังกัด
กระทรวงศึกษาธิการและสถานศึกษาทั่วประเทศ ปฏิบัติตามมาตรการการควบคุมการแพร่ระบาดของ โรค 
โควิด-๑๙ อย่างเคร่งครัด ซึ่งรวมถึงการชะลอการเดินทางไปประเทศกลุ่มเสี่ยงแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส ได้แก่ 
สาธารณรัฐประชาชนจีน ญี่ปุ่น สาธารณรัฐเกาหลี (เกาหลีใต้) ไต้หวันเขตบริหารพิเศษฮ่องกงเขตบริหารพิเศษมา
เก๊า มาเลเซีย สาธารณรัฐสิงคโปร์ และสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ซึ่งสถานการณ์มีแนวโน้มของผู้ติดเชื้อ 
เพ่ิมมากข้ึน ส านักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สป. จึงไดม้ีหนังสือแจ้งสถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจ าประเทศไทย
เพ่ือขอระงับการเดินทางเข้าร่วมโครงการดังกล่าว  เนื่องจากค านึกถึงสวัสดิภาพและความปลอดภัยของ 
ผู้ร่วมโครงการเป็นส าคัญ อย่างไรก็ตามหากฝ่ายญี่ปุ่นมีก าหนดการจัดโครงการในครั้งต่อไป และสถานการณ์ 
การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสมีแนวโน้มที่ดีขึ้นเห็นควรขอความร่วมมือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณานักเรียน  
ที่ได้รับการเสนอชื่อในครั้งนี้เพ่ือเข้าร่วมโครงการเป็นอันดับแรกตามความเหมาะสมต่อไป รายละเอียดตามหนังสือ
บันทึกข้อความด่วนที่สุด ที่ ศธ 0205/1003 ลงวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563  

จากปัจจัยปัญหาข้างต้นจึงไม่สามารถจัดโครงการฯ ในครั้งที่ 2 ได้ ซึ่งเกณฑ์ตัวชี้วัดได้ก าหนดเงื่อนไขว่า 
ระดับข้ันตอนที่ 4 ด าเนินการตามแนวทางการพัฒนา/ปรับปรุง และส ารวจความพึงพอใจและความไม่พึงพอใจของ
ผู้รับบริการ และหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ครั้งที่ 2 และสรุปผลการด าเนินงาน ตั้งแต่ระดับคะแนนที่ 1  - 4   
เสนอผู้บริหารหน่วยงานทราบ และระดับขั้นตอนที่ 5 ผลการส ารวจความพึงพอใจฯ ครั้งที่ 2 สูงกว่าครั้งที่ 1  
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ซึ่งเป็นเกณฑ์ประเมินผลลัพธ์จากการด าเนินการขั้นตอนที่ 4 ถึงแม้ว่าจะขยายเวลาการด าเนินการแล้วสถานการณ์
การแพร่ระบาดมีทีท่าว่าจะไม่สามารถกลับเข้าสู่ปกติได้ อย่างไรก็ตาม หน่วยงานได้รายงานผลการพัฒนา/ปรับปรุง
การด าเนินโครงการ JENESYS 2019 ซึ่งเป็นขั้นเตรียมการเพ่ือรองรับการจัดกิจกรรมครั้งที่ 2  เสนอผู้บริหาร
หน่วยงานทราบ ซึ่งเห็นควรยื่นอุทธรณ์ตัวชี้วัดต่อไปตามขั้นตอน รายละเอียดตามหนังสือบันทึกข้อความที่  
สต 67/2563 ลงวันที่ 26 มิถุนายน 2563        

  ส านักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สป. ได้ยื่นอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการขอให้พิจารณายกเว้นการประเมิน
ในขั้นตอนที่ 4 – 5 เนื่องจากไม่สามารถจัดกิจกรรม ครั้งที่ 2 ได้จากผลกระทบการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา (COVID-19) มาตรการในการป้องกันและควบคุมโรคของรัฐบาลไทยและรัฐบาลประเทศต่าง ๆ  
จึงไม่สามารถน าผลการประเมินครั้งที่ 2 มาเทียบครั้งที่ 1 ได้ อีกทั้ง โครงการที่ด าเนินการ จ านวน 2 ครั้ง  
ของหน่วยงานไม่มีโครงการในลักษณะดังกล่าวที่จะเสนอเพ่ือเป็นตัวชี้วัดแทนได้  รายละเอียดตามหนังสือบันทึก
ข้อความที่ ศธ 0205/2859 ลงวันที่ 21 กรกฎาคม 2563 ซึ่งกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร สป. ได้มีหนังสือแจ้ง 
ผลการพิจารณาข้ออุทธรณ์ตัวชี้วัดตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
รายละเอียดหนังสือบันทึกข้อความที่ ศธ 0212/13487 ลงวันที่ 19 สิงหาคม 2563 แจ้งว่า คณะกรรมการ 
มีมติให้คงประเมินตามเดิม เนื่องจากตัวชี้วัดดังกล่าวบังคับทุกส านักต้องด าเนินการตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว้  
และการอุทธรณ์ตัวชี้วัดท าได้เฉพาะประเด็นการประเมินประสิทธิผลในตัวชี้วัดที่ 1 เท่านั้น    

 
ปัจจัยสนับสนุนต่อการด าเนินงาน  : 

1. ผู้บริหารหน่วยงานให้ความส าคัญและสนับสนุนการด าเนินงาน  
2. ความร่วมมือของเจ้าหน้าที่และผู้เข้าร่วมโครงการ  
3. มีระบบบริหารจัดการและการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพระหว่างหน่วยงานและผู้เข้าร่วมโครงการ 
 

อุปสรรคต่อการด าเนินงาน  : 
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) มาตรการในการป้องกันและควบคุม

โรคของรัฐบาลไทยและรัฐบาลประเทศต่าง ๆ  ส่งผลกระทบโดยตรงต่อการด าเนินงานความร่วมมือกับต่างประเทศ 
โดยเฉพาะโครงการกิจกรรมที่ต้องเดินทางไปต่างประเทศในลักษณะ (face to face) จึงไม่สามารถด าเนินการได้ 
ตามแผน 

 
ข้อเสนอแนะส าหรับการด าเนินงานในปีต่อไป  : 

ควรพิจารณารับค าร้องข้ออุทธรณ์ตัวชี้วัดในประเด็นการประเมินอ่ืน ๆ ที่ได้รับผลกระทบจากปัจจัย
ภายนอกที่ไม่สามารถด าเนินงานได้ ไมค่วรก าหนดเฉพาะตัวชี้วัดที่ 1 ประเด็นการประเมินประสิทธิผลเพียงเท่านั้น   

  
หลักฐานอ้างอิง  : 

1. ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการก ากับดูแลและคณะท างานรับผิดชอบตัวชี้วัดตามค ารับรองการปฏิบัติ
ราชการ ส านั กความสัม พันธ์ต่ างประเทศ สป . ประจ าปี งบประมาณ  พ .ศ. 2563  (ค าสั่ ง สต .สป .  
ที่ 7/2563 สั่ง ณ วันที่ 5 มีนาคม 2563)   

2. หนังสือรายงานสรุปผลการประชุมคณะกรรมการก ากับดูแลและติดตามการด าเนินงานตัวชี้วัดตามค า
รับรองการปฏิบัติราชการของส านักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สป. ครั้งที่ 1/2563 (หนังสือบันทึกข้อความ 
ที่ สต 23/2563  ลงวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563    
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3. หนังสือแจ้งรายชื่อกระบวนการหลัก/โครงการเข้ารับการประเมินตามเกณฑ์ตัวชี้วัดตามค ารับรอง 
การปฏิบัติราชการ ระดับส านัก ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของส านักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สป.  
(หนังสือบันทึกข้อความที ่ศธ 0205/775 ลงวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563) 

4. หนังสือรายงานการเข้าร่วมโครงการ JENESY 2019 หัวข้อ “Japanese Language and Culture”  
(หนังสือบันทึกข้อความที่ ศธ 0205/6154 ลงวันที่ 15 พฤศจิกายน 2562) 

5. หนังสือแนวทางการพัฒนา/ปรับปรุงการพัฒนา/ปรับปรุงการด าเนินงานโครงการ JENESYS 2019  
(หนังสือบันทึกข้อความที่ สต 158/2563 ลงวันที่ 29 พฤศจิกายน 2562) 

6. หนังสือขอระงับการด าเนินทางเข้าร่วมโครงการ JENSYS 2019 ขอระงับการเดินทางเข้าร่วมโครงการ 
JENESYS 2 0 1 9  หั ว ข้ อ  “ Japanese Language Communication and Japanese Culture Exchange”  
ณประเทศญี่ปุ่น (หนังสือบันทึกข้อความด่วนที่สุด ที่ ศธ 0205/1003 ลงวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563) 
          7. หนังสือรายงานผลการพัฒนา/ปรับปรุงการด าเนินโครงการ JENESYS 2019 (หนังสือบันทึกข้อความ
ที่ สต 67/2563 ลงวันที่ 26 มิถุนายน 2563) 

8.หนังสืออุทธรณ์ตัวชี้วัดตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ ระดับส านัก  ของส านักความสัมพันธ์
ต่างประเทศ สป. ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (หนังสือบันทึกข้อความที่ ศธ 0205/2882 ลงวันที่  
22 กรกฎาคม 2563) 

9. หนังสือผลการพิจารณาข้ออุทธรณ์ตัวชี้วัดตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2563 (หนังสือบันทึกข้อความที่ ศธ 0212/13487 ลงวันที่ 19 สิงหาคม 2563)  

10. ระบบแบบประเมินผลผ่านระบบออนไลน์  
11. ตารางสรุปผลการส ารวจความคิดเห็น  
12. หลักฐานอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง  
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
ส านักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สป.                                             

                                                                                                       รอบ  9 เดือน 
                                                                                                        รอบ 12 เดือน 
ตัวช้ีวัดที่ 5 ระดับความส าเร็จในการบูรณาการการท างาน 
ผู้ก ากับดูแลตัวชี้วัด : ผู้อ านวยการส านักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สป. ผู้จัดเก็บข้อมูล  :  

 1. นางสาววิไลลักษณ์ ผดุงกิตติมาลย์ 
 2. นางสาวรุ่งกานต์  พันธ์ภกัดี              

โทรศัพท์  :  ๐ ๒๖๒๘ ๕๖๔๖ ต่อ ๑๒๐ โทรศัพท์  : 02 6285646 ต่อ 108 
ค ำอธิบำย  :  
       การบูรณาการ หมายถึง การท างานร่วมกับหน่วยงานอ่ืน เช่น ร่วมคิด ร่วมวางแผน ร่วมด าเนินการ   
ให้/รับข้อมูล ร่วมแก้ปัญหา งบประมาณ เวลา ขั้นตอนการท างาน เป้าหมายการด าเนินงาน  
       หน่วยงานอื่น หมายถึง หน่วยงานในสังกัดและหรือนอกสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 
       โครงการที่เลือกต้องเป็นโครงการที่ส านักเป็นเจ้าภาพหลัก/ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 
ข้อมูลผลการด าเนินงาน  : 

ขั้นตอนที่ รายละเอียดการด าเนินงาน 
1 เลือกโครงการในแผนปฏิบัติราชการของหน่วยงานที่มีลักษณะการด าเนินงานบูรณาการ 

กับหน่วยงานอ่ืน จ านวน 1 โครงการ และแจ้งชื่อโครงการ ไปยังกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 
ภายในเดือนกุมภาพันธ์ 2563  

2 จัดท าขั้นตอนการด าเนินงาน ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  และจัดท าผังงาน (Flowchart)  
ตามแบบฟอร์มที่ก าหนด 

3 ด าเนินงานตามขั้นตอนที่ก าหนดไว้ได้ครบถ้วน   
4 ติดตามผลการด าเนินงานโครงการ 
5 สรุปผลการด าเนินงาน โดยระบุผลลัพธ์ที่เกิดจากการบูรณาการการท างานร่วมกัน  และรายงาน

ผู้บริหารหน่วยงาน 
   

เกณฑ์การให้คะแนน  :  
ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 

1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 คะแนน 
      

การค านวณคะแนนจากผลการด าเนินงาน  : 
ตัวช้ีวัด 

 
น้ าหนัก 
(ร้อยละ) 

ผลการ 
ด าเนินงาน 

ค่าคะแนนที่
ได้ 

ค่าคะแนน 
ถ่วงน้ าหนัก 

ระดับความส าเร็จในการบูรณาการการท างาน 
 

12 2 2.0000 0.2400 

 
 

    

 
ค าชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ด าเนินการ 
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ส านักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สป. ขอรายงานสรุปผลด าเนินงานตามตัวชี้วัดในรอบ 12 เดือน 
ที่ผ่านมาซึ่งก าหนดขั้นตอนในการด าเนินการไว้ ๕ ขั้นตอน โดยแบ่งเกณฑ์การให้คะแนนเป็น ๕ ระดับ  
สามารถด าเนินการตามข้ันตอนได้ ดังนี้ 

ขั้นตอนที่ 1 จัดประชุมคณะกรรมการก ากับดูแลและติดตามการด าเนินงานตัวชี้วัดตามค ารับรอง 
การปฏิบัติราชการของหน่วยงาน ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันศุกร์ที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ห้องประชุม
หม่อมหลวง มานิจชุมสาย สต.สป. พิจารณาคัดเลือกโครงการในแผนปฏิบัติราชการประจ าปี 2563  
เพ่ือน ามาจัดท าตัวชี้วัดที่ 5 ระดับความส าเร็จในการบูรณาการการท างานจะต้องเป็นโครงการ /กิจกรรมที่
หน่วยงานเป็นเจ้าภาพหลักโดยมีรูปแบบการท างานแบบบูรณาการร่วมกับหน่วยงานอ่ืน เช่น ร่วมคิด  
ร่วมวางแผน ร่วมด าเนินการ โดยจะต้องแจ้งชื่อโครงการไปยังกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ภายในเดือนกุมภาพันธ์ 
2563 ซึ่งมติที่ประชุมเห็นชอบคัดเลือกโครงการพัฒนาและผลิตสื่อประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการศึกษา 
ในอาเซียนโดยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังส าหรับประเมินผลตามเกณฑ์ตัวชี้วัดที่ 5 รายละเอียดตามรายงานการประชุม
และหนังสือบันทึกข้อความที่ สต 23/2563 ลงวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 ทั้งนี้ หน่วยงานได้จัดส่งหนังสือ
แจ้งรายชื่อกระบวนการหลัก/โครงการเข้ารับการประเมินตามเกณฑ์ตัวชี้วัดตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ 
ระดับส านัก ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของส านักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สป. เมื่อวันที่   
12 กุมภาพันธ์ 2563 รายละเอียดตามหนังสือบันทึกข้อความที่ ศธ 0205/775 ลงวันที่  12 กุมภาพันธ์ 
2563 

ขั้นตอนที่ 2 จัดท าขั้นตอนการด าเนินงาน ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และจัดท าผังงาน (Flowchart) 
ตามแบบฟอร์มส าหรับตัวชี้วัดที่ 5 ระดับความส าเร็จในการบูรณาการการท างาน โดยจัดประชุมคณะกรรมการ
จัดท าหนังสือเกี่ยวกับปฏิญญาด้านการศึกษาและสาขาที่เกี่ยวข้อง เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2563 ณ ห้องประชุมราช
วัลลภ อาคารราชวัลลภ ชั้น 2 กระทรวงศึกษาธิการ รายงานการประชุมฯ ตามหนังสือบันทึกข้อความที่   
ศธ 0505/3369 ลงวันที่ 24 สิงหาคม 2563  ทั้งนี้ ได้รวบรวมเอกสาร/ปฏิญญาภายใต้กรอบความร่วมมือ
อาเซียนของประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียนโดยแต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าหนังสือเกี่ยวกับปฏิญญา 
ด้านการศึกษาและสาขาที่เกี่ยวข้องภายใต้กรอบประชาคมสังคมและวัฒนธรรมของอาเซียน โดยมีหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง ได้แก่ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ 
วิจัยและนวัตกรรม กรมประชาสัมพันธ์ กระทรวงแรงงาน กระทรวงวัฒนธรรม กระมหาดไทย กระทรวง
สาธารณสุข เพ่ือร่วมกันพิจารณาแนวทางการรวบรวมเอกสาร และคัดเลือกปฏิญญาที่จ าเป็นเข้าไว้ในเอกสารที่
จะเผยแพร่ท าให้เกิดการบูรณาการระหว่างหน่วยงานและเกิดการใช้ประโยชน์จากข้อมูล เนื้อหา รูปภาพ
ระหว่างกันให้เกิดประโยชน์สูงสุด  

ปัจจุบันอยู่ระหว่างจัดพิมพ์เอกสารไม่สามารถแล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยจัดพิมพ์
เอกสาร จ านวน 1,000 เล่ม และหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book) เผยแพร่ในเว็บไซต์หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
โดยเผยแพร่ไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและประชาชนที่สนใจผลลัพธ์จากการบูรณาการดังกล่าวท าให้เกิดการ
แลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างหน่วยงานอย่างเป็นรูปธรรม และประหยัดเวลาในการจัดแปลเอกสารที่เกี่ยวข้องซึ่งแต่
ละหน่วยงานมีการจัดแปลเอกสาร/ปฏิญญาแล้วสามารถน ามาใช้เป็นข้อมูลได้  
 
ปัจจัยสนับสนุนต่อการด าเนินงาน  : 

1. ผู้บริหารให้ความส าคัญและสนับสนุนการด าเนินงาน 
2. งบประมาณสนับสนุนการด าเนินงาน 
3. ความร่วมมือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
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อุปสรรคต่อการด าเนินงาน :  
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  ส่งผลต่อการบริหารจัดการ 

ด้านเอกสารต่าง ๆ ที่เก่ียวข้องเกิดความล่าช้ากว่าปกต ิ 
 

ข้อเสนอแนะส าหรับการด าเนินงานในปีต่อไป :  
ควรแนวทาง/มาตรการแผนงานส่งเสริมปฏิบัติงานในสถานการณ์วิกฤตที่ชัดเจนเพ่ือรองรับเหตุการณ์

ในกรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติงานภายในส านักงานได้โดยก าหนดรูปแบบการท างานผ่านระบบออนไลน์ในลักษณะ
ปฏิบัติงานที่บ้าน (Work Form Home) เพ่ือให้เกิดความต่อเนื่องในการปฏิบัติงาน  

 
หลักฐานอ้างอิง  :  

1. ค าสั่ งแต่งตั้ งคณะกรรมการก ากับดูแลและคณะท างานรับผิดชอบตัวชี้วัดตามค ารับรอง 
การปฏิบัติราชการ ส านักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สป. ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ค าสั่ง สต.สป.  
ที่ 7/2563 สั่ง ณ วันที่ 5 มีนาคม 2563)   

2. รายงานสรุปผลการประชุมคณะกรรมการก ากับดูแลและติดต ามการด าเนินงานตัวชี้วัด 
ตามค ารับรองการปฏิบัติราชการของส านักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สป. ครั้งที่ 1/2563 (หนังสือบันทึก
ข้อความที่ สต 23/2563 ลงวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563)    

3. หนังสือแจ้งรายชื่อกระบวนการหลัก/โครงการเข้ารับการประเมินตามเกณฑ์ตัวชี้วัดตามค ารับรองการ
ปฏิบัติราชการ ระดับส านัก ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของส านักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สป.  
(หนังสือบันทึกข้อความที่ ศธ 0205/775 ลงวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563) 

4. แบบฟอร์มส าหรับตัวชี้วัดที่ 5 ระดับความส าเร็จในการบูรณาการการท างาน 
5. เอกสารอ้างอิงที่เก่ียวข้อง  
    5.1  หนังสือการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ปฏิญญา/ความตกลงที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาภายใต้กรอบ

ประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน (หนังสือที่ ศธ 0205/1803 ลงวันที่ 22 เมษายน 2563) 
    5.2 หนังสือขออนุมัติโครงการเพ่ือสนับสนุนบทบาทการเป็นประธานอาเซียนของประเทศไทย 

(หนังสือที ่ศธ 0205/2016 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2563) 
    5.3  ค าสั่งกระทรวงศึกษาธิการที่ สป 636/2563 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการการจัดท าหนังสือ

เกี่ยวกับปฏิญญาด้านการศึกษาและสาขาที่เกี่ยวข้องภายใต้กรอบประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน  
ลงวันที่ 7 สิงหาคม 2563 

    5.4  หนังสือการมประชุมคณะกรรมการจัดท าหนังสือเกี่ยวกับปฏิญญาด้านการศึกษาและสาขาที่
เกี่ยวข้องภายใต้กรอบประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน (หนังสือที่ ศธ 0205/3196 ลงวันที่  
13 สิงหาคม 2563) 

    5.5 สรุปผลการประชุมคณะกรรมการจัดท าหนังสือเกี่ยวกับปฏิญญาด้านการศึกษาและสาขาที่
เกี่ยวข้อง (หนังสือที่ ศธ 0205/3369 ลงวันที่ 24 สิงหาคม 2563) 

    5.6 หนังสือขออนุมัติการจัดพิมพ์หนังสือภายใต้โครงการพัฒนาและผลิตสื่อประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับ
การศึกษาและสาขาที่ เกี่ยวข้องในอาเซียนโดยไม่ทิ้ งใครไว้ ข้างหลัง (หนังสือที่  ศธ 0205/3413  
ลงวันที่ 26 สิงหาคม 2563) 

    5.7 หนังสือขอความเห็นชอบร่างขอบเขตงานการจัดพิมพ์หนังสือภายใต้โครงการพัฒนาและผลิต
สื่อประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการศึกษาในอาเซียนโดยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง หนังสือเรื่อง “ร่วมมือ ร่วมใจ ก้าวไกล 



รายงานผลการปฏิบัตริาชการตามค ารับรองการปฏิบัตริาชการ ระดบัส านัก  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน  
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ยั่งยืน: การศึกษาเพ่ือสร้างสังคมและวัฒนธรรมอย่างยั่งยืนของอาเซียน (หนังสือที่ ศธ 0205/3735 ลงวันที่ 
17 กันยายน 2563) 

    5.8 หนังสือขออนุมัติค่าแปลเอกสารส าหรับโครงการพัฒนาและผลิตสื่อประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับ
การศึกษาในอาเซียนโดยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง (หนังสือด่วนที่สุด ที่ ศธ 0205/3877 ลงวันที่ 24 กันยายน 
2563) 

 
 

 
 
 
 
 
 



กลุ่มนโบายและยุทธศาสตร์ต่างประเทศ 

สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ  สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
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