
คู่มือการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัตริาชการของส่วนราชการ  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

 

51 
 

 

 

 

 

ตัวช้ีวัดที่ 2.1 การสร้างความรับรู้ความเข้าใจแก่ประชาชน 

ตัวช้ีวัดที่ 2.1.1 ร้อยละการด าเนินการตามแผนการสร้างความรู้ความเข้าใจแก่ประชาชน 

ค ำอธิบำย : ค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 5/2559 เรื่อง มาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพ 
ในการปฏิบัติราชการ ตามมาตรา 44 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช 2557 
และในการประชุมคณะรัฐมนตรี ครั้งที่ 14/2559 เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2556 ได้มีมติเห็นชอบกับแนวทาง  
การประเมินส่วนราชการและบุคลากรภาครัฐ  โดยให้ส่วนราชการด าเนินการสร้างความรับรู้ความเข้าใจ 
แก่ประชาชน เกี่ยวกับเรื่องที่อยู่ในความสนใจ หรือเป็นการแก้ปัญหาความเดือดร้อนให้กับประชาชน หรือเป็น 
การแจ้งข่าวเพ่ือให้ประชาชนได้ทราบว่าหน่วยงานก าลังด าเนินการเรื่องใด ด าเนินการอย่างไร มีจุดมุ่งหมาย 
จะแก้ปัญหาใด และการด าเนินการดังกล่าวนั้นจะเป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติอย่ างไร ซึ่งเดิมส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (สพฐ.) ได้ด าเนินการประชาสัมพันธ์อย่างสม่ าเสมอ เพ่ือสร้างความรู้  
ความเข้าใจที่ถูกต้อง ให้กับประชาชน ในเรื่องนโยบายของรัฐบาล และภารกิจงานของ สพฐ. ทั้งสร้างทัศนคติ 
ภาพลักษณ์ที่ดีให้กับหน่วยงาน เพ่ือให้การประชาสัมพันธ์ของ สพฐ. ในการสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับ
ประชาชนมีประสิทธิภาพมากขึ้น จึงก าหนดให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาซึ่งเป็นหน่วยงานในสังกัด สพฐ.  
ที่กระจายอยู่ทุกจังหวัดทั่วประเทศ ด าเนินการประชาสัมพันธ์นโยบายต่างๆ ที่ทาง สพฐ. ด าเนินการอยู่  
ให้ประชาชนในพ้ืนที่ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาแต่ละเขตที่รับผิดชอบ ได้รับทราบและเข้าใจ ซึ่งแต่ละ
นโยบายที่มุ่งเน้นการประชาสัมพันธ์ ถือเป็นนโยบายหลักของ สพฐ. ที่มีความส าคัญ ต้องด าเนินการเป็นประจ า 
และต่อเนื่อง มีดังนี ้
 1. การพัฒนาศักยภาพนักเรียนด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ และคณิตศาสตร์  
STEM หรือ สะเต็ม เป็นการจัดการเรียนรู้ที่ไม่เน้นการท่องจ าทฤษฎีหรือกฏเกณฑ์ต่าง  ๆ  แต่เป็นการสร้าง 
ความเข้าใจในทฤษฎีหรือกฏเกณฑ์เหล่านั้น ผ่านการปฏิบัติให้เห็นจริงควบคู่กับการพัฒนาทักษะการคิด  
การตั้งค าถาม การแก้ปัญหา การหาข้อมูล และวิเคราะห์ข้อค้นพบใหม่ ๆ พร้อมทั้งสามารถน าการค้นพบ
เหล่านั้นไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้  

 

 

 

 

 

องค์ประกอบที่ 2 ประสิทธิภำพในกำรด ำเนินงำนตำมหลักภำรกิจยทุธศำสตร ์
แนวทำงปฏิรูปภำครัฐ นโยบำยเร่งด่วน หรือภำรกิจท่ีได้รับมอบหมำยเป็นพิเศษ 

หรือกำรบูรณำกำรกำรด ำเนินงำนร่วมกันหลำยหน่วยงำน (Agenda base) 
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 2. การดูแลช่วยเหลือคุ้มครองนักเรียน และการแนะแนว สพฐ.  เป็นนโยบายส าคัญที่ทุกฝ่าย 
จะต้องร่วมมือในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้แก่เด็กและเยาวชนในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เป็นระบบ 
ที่ช่วยป้องกัน และแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น รวมทั้งยังช่วยเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่เด็กและเยาวชน ทั้ง
ทางด้านร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความสามารถ มีคุณธรรม จริยธรรม และวิถีชีวิตที่เป็นสุข  เช่น มอบ
ทุนการศึกษา การเยี่ยมบ้านนักเรียน ช่วยเหลือนักเรียนกรณีประสบภัย สร้างบ้านให้นักเรียน Open House ฯลฯ 
 3. การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม สพฐ. เป็นหน่วยงานหลัก ที่เกี่ยวข้องในการสร้าง 
พลเมืองที่ มี คุณภาพโดยการให้ ความรู้  ส ร้ า ง เจตคติ  น า ไปสู่ ความตระหนักและมี จิ ตส านึ กที่ ดี 
ในด้านการจัดการขยะ น้ า น้ าเสีย มลพิษทางอากาศ  และการอนุรักษ์พลังงานหลากหลายทางธรรมชาติ  
โดยมีเป้าหมายเชิงนโยบาย ให้ทุกโรงเรียนทั่วประเทศด าเนินการสร้างวินัยด้านการจัดการขยะ น้ าเสีย  
และมลพิษทางอากาศ   
 ช่องทางการสร้างความรับรู้ความเข้าใจแก่ประชาชน แบ่งได้ดังนี้  
 1. ป้ายคัทเอ้าท์ 
 2. แผ่นพับ 
 3. จดหมายข่าว 
 4. หนังสือพิมพ์ 
 5. ป้ายประกาศ/ป้ายประชาสัมพันธ์ 
 6. นิทรรศการ 
 7. ป้ายไวนิล 
 8. วิทยุ 
 9. โทรทัศน์ 
 10. สื่อดิจิตอล เช่น เว็บไซต์, เฟสบุ๊ค, ไลน์กรุ๊ป, คลิปวิดีโอเผยแพร่ 
 11. วารสาร 
 12. อ่ืนๆ 

เกณฑ์กำรให้คะแนน : 

 ระดับส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 
กำรประเมินรอบที่ 1 กำรประเมินรอบที่ 2 

ด าเนินได้ตามแผนฯ ระหว่างเดือนตุลาคม 2561 – 
มีนาคม 2561 ได้ครบถ้วนร้อยละ 100 

ด าเนินการตามแผนฯ ระหว่างเดือนเมษายน 2561 
– กันยายน 2561 ได้ครบถ้วนร้อยละ 100 

 หมำยเหตุ : การด าเนินการสามรถขยับเคลื่อนได้แต่ต้องอยู่ในรอบการประเมินเดียวกัน และชนิดของสื่อต้อง
      ประเภทเดียวกัน 
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 ระดับส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ 
1 คะแนน 5 คะแนน (ผ่ำนกำรประเมิน) 

เขตพ้ืนที่การศึกษามีการด าเนินกิจกรรมการ
ประชาสัมพันธ์ให้ครบทั้ง 3 เรื่อง ดังนี้ 
    1. การพัฒนาศักยภาพนักเรียนด้านวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ และคณิตศาสตร์ 
    2. การดูแลช่วยเหลือคุ้มครองนักเรียน  
และการแนะแนว สพฐ.   
    3. การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และ
สิ่งแวดล้อม 
    ด าเนินงานระหว่างเดือนตุลาคม 2560  - เดือน
กันยายน 2561 แต่ส่งหลักฐานไม่ครบตามที่ก าหนด 
คื อประชาสั ม พันธ์ ร วม ไม่ ครบ  10  ชิ้ น  ห รื อ
ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อ นับรวมทั้งหมดไม่ครบ 3 
ช่องทาง 

เขตพ้ืนที่การศึกษามีการด าเนินกิจกรรมการ
ประชาสัมพันธ์ให้ครบทั้ง 3 เรื่อง ดังนี้ 
    1. การพัฒนาศักยภาพนักเรียนด้านวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ และคณิตศาสตร์ 
    2. การดูแลช่วยเหลือคุ้มครองนักเรียน  
และการแนะแนว สพฐ.   
    3. การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และ
สิ่งแวดล้อม 
    ด าเนินงานระหว่างเดือนตุลาคม 2560  - เดือน
กันยายน 2561 และส่งหลักฐานครบตามที่ก าหนด 
คือประชาสัมพันธ์อย่างน้อยรวม 10 ชิ้น ผ่านสื่อต่าง ๆ  
นับรวมทั้งหมดอย่างน้อย 3 ช่องทาง  

รำยละเอียดข้อมูลพื้นฐำน :  

ข้อมูลพื้นฐำนประกอบตัวชี้วัด หน่วยวัด 
ผลกำรด ำเนินงำนในอดีต ปงีบประมำณ พ.ศ. 

2558 2559 2560 

ร้อยละการด าเนินการตามแผนการ
สร้างความรู้ความเข้าใจแก่ประชาชน 

ร้อยละ   66.67 

กลุ่มในส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำที่รับผิดชอบ :   
 กลุ่มอ านวยการ หรือ ตามที่ ผอ. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามอบหมาย 

แหล่งข้อมูล/วิธีกำรจัดเก็บข้อมูล : 
 

 ระดับส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 
 1. จัดท าแผนการสร้างความรับรู้ความเข้าใจแก่ประชาชน ผ่านช่องทางการประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ เช่น  
แผ่นพับ โปสเตอร์ ป้ายประกาศ วิทยุ โทรทัศน์ หนังสือพิมพ์ รวมทั้งสื่อ Social Network  

2. ด าเนินการตามแผนการสร้างความรับรู้ความเข้าใจแก่ประชาชนตามที่ก าหนดไว้ 
3. ก ากับ ติดตาม สนับสนุน และให้ค าแนะน า ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ในการด าเนินงาน 
4. สรุปผลและจัดท ารายงานผลการด าเนินการตามแผนการสร้างความรับรู้ความเข้าใจแก่ประชาชน 

 ระดับส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ 
 1. จัดท าแผนการสร้างความรับรู้ความเข้าใจแก่ประชาชน ผ่านช่องทางการประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ      
ที่ก าหนดตามค าอธิบาย  
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 2. ด าเนินการจัดเก็บข้อมูล กิจกรรม การประชาสัมพันธ์ และรายงานผลการด าเนินงานผ่านระบบ
รายงานผลการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการของส่วนราชการ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
 3. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาจัดเก็บข้อมูลเป็นภาพถ่าย   
 4. การประชาสัมพันธ์ผ่านรายการวิทยุ ให้ส่งเฉพาะสคริปท ์
 5. การประชาสัมพันธ์ผ่านรายการโทรทัศน์ ให้ส่งภาพในรายการ 3 ภาพ ลงในไฟล์ Word เรื่องละ 1 
หน้า กรณีไม่มีภาพประกอบในรายการให้ส่งสคริปท์รายการ 

แนวทำงกำรด ำเนินงำน : 

 ระดับส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 
 1. ก าหนดนโยบาย โครงการส าคัญที่ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานด าเนินการอยู่ 
เพ่ือใช้เป็นตัวชี้วัดเรื่องการสร้างความรับรู้ความเข้าใจแก่ประชาชน 

2. ก าหนดเกณฑ์การให้คะแนนของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  
 3. ประสานส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ให้ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับนโยบายส าคัญที่ ส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานและส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาด าเนินการอยู่ ดังนี้ 
   3.1 การพัฒนาศักยภาพนักเรียนด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ และ
คณิตศาสตร์        
  3.2 การดูแลช่วยเหลือคุ้มครองนักเรียน และการแนะแนว สพฐ. 
  3.3 การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม 
 4. ก าหนดวิธีการ และหลักเกณฑ์การจัดเก็บข้อมูลการประชาสัมพันธ์ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
 5. ตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วนของหลักฐานที่ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาส่งผ่านระบบรายงาน 
ผลการประเมินส่วนราชการ ตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการของส่วนราชการ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
 6. ประมวลผล และให้คะแนนผลการด าเนินงานประชาสัมพันธ์ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

 ระดับส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ 
 1. ศึกษาเนื้อหา รายละเอียดเรื่องท่ีจะประชาสัมพันธ์ ทั้ง 3 เรื่อง คือ 
       1.1 การพัฒนาศักยภาพนักเรียนด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ และ
คณิตศาสตร์   
  1.2 การดูแลช่วยเหลือคุ้มครองนักเรียน และการแนะแนว สพฐ. 
      1.3 การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม 
 2. วางแผนและด าเนินการประชาสัมพันธ์ ผ่านสื่อช่องทางต่าง ๆ ตามแผนที่ได้ก าหนดไว้ 

3.  เก็บข้อมูล  หลักฐาน การประชาสัมพันธ์  ที่ ได้ ด า เนินการในช่ วง เดื อนตุลาคม 2560  
ถึงเดือนกันยายน 2561 เป็นภาพถ่าย 

4. การประชาสัมพันธ์ผ่านรายการวิทยุ ให้ส่งไฟล์สคริปท์เป็นหลักฐาน 
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 5. การประชาสัมพันธ์ผ่านรายการโทรทัศน์ ให้ส่งภาพในรายการ 3 ภาพ ลงในไฟล์ Word เรื่องละ 1 หน้า    
กรณีไม่มีภาพประกอบในรายการให้ส่งสคริปท์รายการ 
 6. คัดเลือก และจัดส่งหลักฐานผ่านระบบรายงานผลการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุง
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการของส่วนราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ดังนี้ 
     6.1 ภาพหลักฐานการประชาสัมพันธ์ในช่วงเดือนตุลาคม 2560 ถึงเดือนกันยายน 2561  
จ านวน 10 ชิ้น และหลักฐานดังกล่าวนั้น จะต้องเผยแพร่ผ่านสื่อ นับรวมทั้งหมดอย่างน้อย 3 ช่องทาง  
     6.2 จัดท าและรายงานผลการด าเนินงานประชาสัมพันธ์ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  
ตามแบบฟอร์ม อ้างอิงตัวชี้วัดที่ 2.1.1 ร้อยละการด าเนินการตามแผนการสร้างความรู้ความเข้าใจแก่ประชาชน 
ผ่านระบบรายงานผลตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการของส่วนราชการ (ระบบ 
KRS)  

 
ผู้ก ำกับดูแลตัวช้ีวัด :  ผู้อ านวยการส านักอ านวยการ      เบอร์ติดต่อ : 02-288-5926 
ผู้จัดเก็บข้อมูล :  1. นางสาวเพียงแข เติมภิญโญ  เบอร์ติดต่อ : 02-288-5512 
  2. นางสาวศศิธร รอดภัย  เบอร์ติดต่อ : 02-288-5515 
  3. นางสาวกนกวรรณ เหมกุล  เบอร์ติดต่อ : 02-288-5511 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



คู่มือการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัตริาชการของส่วนราชการ  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

 

56 
 

แบบฟอร์มอ้ำงอิงตัวชี้วัดที่ 2.1.1  
 

รำยงำนอ้ำงอิง กำรประเมินส่วนรำชกำรตำมมำตรกำรปรับปรุงประสิทธิภำพในกำรปฏิบัติรำชกำร 
ของส่วนรำชกำร ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 

องค์ประกอบที่ 2 ประสิทธิภำพในกำรด ำเนินงำนตำมหลักภำรกิจยุทธศำสตร์หรือภำรกิจที่ได้รับมอบหมำย
เป็นพิเศษ (Agenda base) 
 
 
 

 
ชื่อส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ ......................... เขต ................................. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

     
  ล ำดับท่ี ....... 
        เรื่อง………………………………………………………………… 
  สื่อท่ีประชำสัมพันธ์...........................................………………………… 
 วัน/เดือน/ปี ท่ีเผยแพร่.............................................. 

 

ภาพกจิกรรมการ
ประชาสัมพันธ์ 

 

ตัวท่ีวัดที่ 2.1.1 ร้อยละกำรด ำเนินกำรตำมแผนกำรสร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจแก่ประชำชน 
 


