
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนปฏบิัตริาแผนปฏบิัตริาชการชการ  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘๒๕๕๘  

ส ำนกังำนรฐัมนตร ี   กระทรวงศึกษำธิกำร 

 

 

ตัวชี้วัด 

โครงกำร/
กิจกรรม 

ยุทธศำสต
ร์ 

เป้ำประสงค์ 

พันธกิจ 

ร้อยละของบุคลำกร สร.      
ที่ได้รับกำรพัฒนำศักยภำพ 

สร้างจิตส านึก และพัฒนา
ศักยภาพบุคลากร          
เพื่อยกระดับการปฏิบัติงาน
อย่างมืออาชีพ 

สร. มีบุคลำกรที่มีศักยภำพ
ในกำรประสำนรำชกำรทำง
กำรเมืองที่น่ำเชื่อถือ ได้รับ 
กำรยอมรับ 

พัฒนาบุคลากร เพื่อการ
ประสานราชการทาง

การเมือง และสนับสนุน
ภารกิจของรัฐมนตรี  ในการ

ปฏิบัติราชการ 

 

1. โครงกำรพัฒนำศักยภำพ
และประสิทธิภำพกำรบริหำร
จัดกำร สร.ศธ. 
  - กิจกรรมที่ 1 พัฒนำกำร
บริหำรจัดกำร สร. 
  - กิจกรรมที่  2 ส่งเสริม
เพิ่มพูนศักยภำพบุคลำกร  สร. 
2. โครงกำรศึกษำดูงำนกำร
บริหำรจัดกำรศึกษำของ
หน่วยงำนในต่ำงประเทศ 
 

ระดับควำมส ำเร็จในกำร
ด ำเนินกำรตำมเกณฑ์กำร
พัฒนำคุณภำพกำรบริหำร
จัดกำรภำครัฐ (PMQA) 

ระดับควำมพึงพอใจของ
ผู้รับบริกำร/ผู้มีส่วนได้    
ส่วนเสีย 

ระดับควำมส ำเร็จในกำร
ด ำเนินงำนของ สร.  
 

- ก ำรด ำ เนิ นกำร  PMQA     
มีคณะท ำงำน/มอบหมำยงำน 
- ก ำ ร ด ำ เ นิ น ก ำ ร ต ำ ม 
PMQA เป็นระบบ ต่อเน่ือง 
- ก ำ ร ป ร ะ เ มิ น ผ ล ก ำ ร
ด ำเนินงำน PMQA 
 

- กำรพัฒนำระบบฐำนข้อมูล 
สำรสนเทศ 
- กำรจัดกำรควำมรู้  
 

- กำรจัดท ำกรอบอ ำนำจ
ห น้ ำที่  ข อ บ ข่ ำ ย ค ว ำ ม
รับผิดชอบของงำน 
- กำรจัดท ำค ำสั่งมอบหมำย
งำนเป็นปัจจุบัน 
- กำรประเมินผลกำรปฏิบัติ
รำชกำรรำยบุคคล 
- กำรจัดประชุมบุคลำกร 
สร. รำยเดือน/เฉพำะกิจ 
 

พัฒนาคุณภาพการบริหาร
จัดการภาครัฐ เพื่อประสาน
ราชการทางการเมือง     
อย่างเป็นระบบต่อเน่ือง 

พัฒนาการใช้เทคโนโลยี 
ฐานข้อมูล สารสนเทศ       
และเครือข่าย เพื่อการ
ประสานราชการทาง
การเมือง อย่างมี
ประสิทธิภาพประสิทธิภาพ 

พัฒนาการบริหารจัดการ
องค์กร เพื่อสนับสนุน
ภารกิจของรัฐมนตรี   ตาม
หลักธรรมาภิบาล 

สร. สามารถบูรณาการ
ข้อมูล และทรัพยากร เพื่อ
การประสานราชการทาง
การเมือง อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

ผู้รับบริกำร/ผู้มีส่วนได้    
ส่วนเสีย ได้รับบริกำรถูกต้อง 
ทันเวลำและพึงพอใจ 

สร. มีการบริหารจัดการ
องค์กรที่มีประสิทธิภาพ 
ตามหลักธรรมาภิบาล 

แผนที่ยุทธศำสตร์ แผนที่ยุทธศำสตร์   
ส ำนักงำนรัฐมนตรี กระทรวงศึกษำธิกำรส ำนักงำนรัฐมนตรี กระทรวงศึกษำธิกำร  

  

เป็นองค์กรประสิทธิภาพด้านอ านวยการราชการทางการเมือง เพื่อสนับสนุนภารกิจของรัฐมนตรี 

พัฒนาการบริหารจัดการ
องค์กร เพื่อสนับสนุน
ภารกิจของรัฐมนตรี 

สนับสนุนการท างานของ
รัฐมนตรี ในการด าเนินงาน

ทางการเมืองระหว่าง
คณะรัฐมนตรี รัฐสภา และ

ประชาชน 

 

พัฒนาการใช้เทคโนโลยี 
ฐานข้อมูล สารสนเทศ และ
เครือข่าย เพื่อการประสาน

ราชการทางการเมือง 

วิสยัทัศ
น ์



ค ำน ำ 
 

 ส ำนักงำนรัฐมนตรี กระทรวงศึกษำธิกำร ได้จัดท ำแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. 2558 เพื่อเป็นแนวทำงในกำรปฏิบัติรำชกำรของส ำนักงำนรัฐมนตรีให้บรรลุ
เป้ำหมำยของหน่วยงำน  ภำยในกรอบงบประมำณท่ีได้รับจัดสรรส ำหรับปีงบประมำณ พ.ศ.  2558  
เป็นจ ำนวน 9,415,200 บำท  (เก้ำล้ำนสีแ่สนหนึ่งหมื่นห้ำพันสองร้อยบำทถ้วน)   

 สำระส ำคัญของแผนปฏิบั ติ รำชกำร ประจ ำปี งบประมำณ พ.ศ. 2558             
ของส ำนักงำนรัฐมนตรี  กระทรวงศึกษำธิกำร  ประกอบด้วยสำระส ำคัญ  3  ตอน  ดังนี้ 
 ตอนท่ี 1 บทน ำ 
 ตอนที่ 2 วิเครำะห์องคก์ร และจัดท ำกรอบแนวทำงกำรด ำเนินงำน 
 ตอนที่ 3 แผนกำรปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2558  

 แผนปฏิบัติรำชกำรท่ีได้จัดท ำขึ้นฉบับนี้  มีควำมครอบคลุมกำรปฏิบัติรำชกำร
ของส ำนักงำนรัฐมนตรี  และสอดคล้องกับแผนปฏิบัติกำรของส ำนักงำนปลัดกระทรวง
ศึกษำธิกำร  ในฐำนะส ำนักงำนปลัดกระทรวงศึกษำธิกำรเป็นหน่วยจัดสรรและเบิกจ่ำย
งบประมำณของส ำนักงำนรัฐมนตรี นอกจำกนี้ ส ำนักงำนรัฐมนตรี ได้จัดท ำค ำรับรองกำรปฏิบัติ
รำชกำรระดับส ำนัก พร้อมด้วยตัวชี้วัด และเป้ำหมำยตำมแผนปฏิบัติรำชกำร เพื่อใช้เป็น    
กรอบกำรด ำเนินกำรให้ เกิดผลสัมฤทธิ์ ในกำรปฏิบัติรำชกำร ของส ำนักงำนรัฐมนตรี              
ในปีงบประมำณ พ.ศ.2558 ต่อไป 
  
 
 

ส ำนักงำนรัฐมนตรี  กระทรวงศึกษำธิกำร 
พฤศจิกำยน 2557 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



สำรบัญ 
 

ค ำน ำ           
สำรบัญ        
ตอนที่ 1 บทน ำ   
   อ ำนำจหน้ำท่ี/โครงกำร ส ำนักงำนรัฐมนตรี      1 
   โครงสร้ำงกำรแบ่งส่วนงำนภำยในส ำนักงำนรัฐมนตรี     2 
   งำนและบุคลำกรส ำนักงำนรัฐมนตรี       5 
 
ตอนที่ 2 วิเครำะห์องค์กร และจัดท ำกรอบแนวทำงกำรด ำเนินงำน             
   วิสัยทัศน์          6 
   ค่ำนิยมร่วม                           6 
   พันธกิจ          7 
   ยุทธศำสตร์                   8 
   กลยุทธ์                   8 
   เป้ำประสงค์          9 
   ตัวชี้วัด          9 
   กำรวิเครำะห์ SWOT ส ำนักงำนรัฐมนตรี                                             10 
   แผนที่ยุทธศำสตร์ ส ำนักงำนรัฐมนตรี                    11 
 
ตอนที่ 3 แผนกำรปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีงบประมำณ 2558  
   โครงกำรพัฒนำศักยภำพและประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำร          12 

  ส ำนักงำนรัฐมนตรี กระทรวงศึกษำธิกำร           
   โครงกำรศึกษำดูงำนกำรบริหำรจัดกำรศึกษำของหน่วยงำนในต่ำงประเทศ        16 

         
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  

อ ำนำจหน้ำที่/โครงกำร ส ำนักงำนรัฐมนตรี กระทรวงศึกษำธิกำร 

พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 ได้ก าหนด
อ านาจหน้าท่ีของส านักงานรัฐมนตรี และการบังคับบัญชาไว้ในมาตรา 19 ว่า “ส านักงานรัฐมนตรี
มีอ านาจหน้าท่ีเกี่ยวกับราชการทางการเมือง มีเลขานุการรัฐมนตรีซึ่งเป็นข้าราชการการเมือง   
เป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการ และรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการของส านักงานรัฐมนตรี ซึ่ง
หัวหน้าส่วนราชการขึ้นตรงต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และจะให้มีผู้ช่วยเลขานุการ
รัฐมนตรี ซึ่งเป็นข้าราชการการเมือง คนหนึ่งหรือหลายคนเป็นผู้ช่วยสั่งหรือปฏิบัติราชการแทน
เลขานุการรัฐมนตรีก็ได้” 

 ท้ังนี้กฎกระทรวงการแบ่งส่วนราชการส านักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ          
พ.ศ. 2546 ได้ก าหนดให้ส านักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ มีภารกิจเกี่ยวกับราชการ     
ทางการเมือง เพื่อสนับสนุนภารกิจทางการเมืองของรัฐมนตรี ประสานนโยบายระหว่างกระทรวง    
โดยมีอ านาจหน้าท่ี ดังต่อไปนี้ 

1. รวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ กลั่นกรองเร่ืองเพื่อเสนอต่อรัฐมนตรี รวมทั้งเสนอ
ความเห็นประกอบการวินิจฉัยสั่งการของรัฐมนตรี 

2. สนับสนุนการท างานของรัฐมนตรีในการด าเนินงานทางการเมืองระหว่าง
รัฐมนตรี คณะรัฐมนตรี รัฐสภาและประชาชน 

3. ประสานงานการตอบกระทู้ ชี้แจงญัตติ ร่างพระราชบัญญัติ และกิจการอื่น
ทางการเมือง 

4. ประสานงานและติดตามผลการด าเนิ นการตามนโยบายของรัฐมนตรี          
กับส่วนราชการในสังกัด และองค์กรในก ากับของกระทรวง 

5. ด าเนินการพิจารณาเรื่องร้องทุกข์ ร้องเรียน หรือร้องขอความช่วยเหลือ      
ต่อรัฐมนตรี 

6. ปฏิบัติการอื่นใดตามท่ีกฎหมายก าหนดให้เป็นอ านาจหน้าท่ีของส านักงาน
รัฐมนตรี หรือตามท่ีรัฐมนตรีหรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย 

 

ตอนที่ 1 บทน ำ 
 



2

 

  2 

โครงสร้ำงกำรแบ่งส่วนงำนภำยในส ำนักงำนรัฐมนตรี กระทรวงศึกษำธิกำร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 งำนบริหำรทั่วไป  มีอ านาจหน้าท่ีเกี่ยวกับงานเลขานุการ และงานการประชุม  
ของรัฐมนตรี งานบริหารท่ัวไป และช่วยอ านวยการของส านักงานรัฐมนตรี ปฏิบัติงานร่วมกับหรือ
สนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นท่ีเกี่ยวข้องหรือท่ีได้รับมอบหมาย 

 - กลุ่มบริหำรทั่วไป มีหน้าท่ีความรับผิดชอบเกี่ยวกับการด าเนินงานด้านธุรการ        
สารบรรณ ร่างโต้ตอบหนังสือท่ัวไป งานด้านบริหารงานบุคคล การเงินและงบประมาณ พัสดุ
ครุภัณฑ์ ยานพาหนะของส านักงาน งานบันทึกข้อมูล 

 - กลุ่มช่วยอ ำนวยกำร มีหน้าท่ีความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานช่วยอ านวยการ      
ในการปฏิบัติราชการของรัฐมนตรี/การพิจารณา กลั่นกรองเรื่อง และประสานข้อมูลกับองค์หลัก      
ส่วนราชการ หน่วยงานหรือบุคคลท่ีเสนอเรื่องต่อรัฐมนตรี เช่น การเชิญ นัดหมาย ผลัดเวรเฝ้า   
งานตรวจพิจารณาหนังสือก่อนน าเสนอรัฐมนตรีลงนาม งานขออนุญาตใช้ชื่อและต าแหน่งของ
รัฐมนตรี การยกร่างค าขวัญ ค านิยม การจัดเตรียมเอกสารประกอบการประชุมคณะกรรมการชุดต่างๆ   
ของรัฐมนตรี การจัดท าปฏิทินงานของรัฐมนตรี 

 

กลุ่มงำนประสำนกำรเมือง 

หัวหน้ำหัวหน้ำส ำนักงำนรัฐมนตรีส ำนักงำนรัฐมนตรี  

นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนเชี่ยวชำญ 

งำนบริหำรทั่วไป 

กลุ่มบริหำรทั่วไป 

กลุ่มงำนสนับสนุนวิชำกำร 

กลุ่มสนับสนุนวิชำกำร  กลุ่มกำรเมือง 

กลุ่มช่วยอ ำนวยกำร กลุ่มประชำสัมพันธ ์

กลุ่มรับเรื่องรำวร้องทุกข์ 
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 กลุ่มงำนประสำนกำรเมือง มีอ านาจหน้าท่ีเกี่ยวกับการประสานนโยบายระหว่าง
กระทรวง และประสานกับรัฐสภาตามท่ีรัฐมนตรีมอบหมาย การประชาสัมพันธ์ ชี้แจงท าความ
เข้าใจ และให้ข้อมูลแก่สื่อมวลชน รับเร่ืองราวร้องทุกข์ของประชาชน และงานรับข้อร้องเรียนหรือ
ร้องขอความช่วยเหลือต่อรัฐมนตรี ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่น   
ท่ีเกี่ยวข้องหรือท่ีได้รับมอบหมาย 

- กลุ่มกำรเมือง มีหน้าท่ีความรับผิดชอบเกี่ยวกับการด าเนินงานสนับสนุน         
การท างานของรัฐมนตรี ประสานงานรัฐสภาในการประชุมของฝ่ายนิติบัญญัติ ได้แก่ การประชุม       
สภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) การประชุมวุฒิสภา (ส.ว.) การประชุมร่วมกันของรัฐสภา การประชุม
กรรมาธิการคณะต่างๆ จัดท าค าตอบชี้แจงข้อหารือ ค าตอบกระทู้ถามของสมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎรและสมาชิกวุฒิสภา ค าเสนอร่างพระราชบัญญัติ กฎหมายต่างๆ 

- กลุ่มประชำสัมพันธ์ มีหน้าท่ีความรับผิดชอบเกี่ยวกับ การด าเนินงานเพื่อการ
ประชาสัมพันธ์นโยบายและภารกิจของรัฐมนตรี วิเคราะห์ประเมินสถานการณ์ด้านการศึกษา     
ท่ีส่งผลต่อฝ่ายการเมือง และเสนอความเห็นต่อรัฐมนตรี ประสานผู้ท่ีเกี่ยวข้องเพื่อชี้แจง ท าความ
เข้าใจและให้ข้อมูลกับสื่อมวลชน สาธารณชนท่ัวไป ผลิตและเผยแพร่ข่าวนโยบายและภารกิจ   
ของรัฐมนตรี รวมท้ังด าเนินการด้านวิเทศสัมพันธ ์

- กลุ่มรับเรื่องรำวร้องทุกข์ มีหน้าท่ีความรับผิดชอบเกี่ยวกับการด าเนินงาน
เรื่องราวร้องทุกข์ ร้องเรียน ร้องขอความช่วยเหลือของบุคคล กลุ่มบุคคล หรือหน่วยงานท่ีเสนอ  
ต่อรัฐมนตรี วิเคราะห์กลั่นกรองเสนอความเห็นประกอบการวินิจฉัยสั่งการของรัฐมนตรี ประสานติดตาม
แก้ไขปัญหา ให้ค าแนะน าและอ านวยความสะดวกแก่ผู้มาติดต่อร้องเรียน ด าเนินการในเรื่อง    
ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าท่ี รายงานข้าราชการต้องหาคดี รายงานข้อเท็จจริง  อุทธรณ์ 
ประสานการด าเนินงานตามขั้นตอนของศาล 

 กลุ่มงำนสนับสนุนวิชำกำร มีอ านาจหน้าท่ีเกี่ยวกับการประสานงาน วิเคราะห์ 
กลั่นกรอง และให้ความเห็นแก่รัฐมนตรี เกี่ยวกับการปฏิบัติภารกิจของรัฐมนตรี  ศึกษาและ
วิเคราะห์สถานการณ์ ติดตามความเคลื่อนไหวทางการเมือง และรายงานเพื่อการวินิจฉัยสั่งการ
ของรัฐมนตรี ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นท่ีเกี่ยวข้องหรือ     
ท่ีได้รับมอบหมาย 
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- กลุ่มสนับสนุนวิชำกำร มีหน้าท่ีความรับผิดชอบเกี่ยวกับการด าเนินงาน
สนับสนุนการท างานของรัฐมนตรี ประสาน วิเคราะห์ กลั่นกรองและเสนอความเห็นต่อรัฐมนตรี 
เกี่ยวกับการปฏิบัติภารกิจของรัฐมนตรีในงานวิชาการ การวิเคราะห์นโยบายและการวางแผน 
วิเคราะห์ กลั่นกรองและประสานการเสนอเร่ืองต่อรัฐมนตรีในส่วนงานขององค์กรหลัก หน่วยงาน
ในก ากับของกระทรวงศึกษาธิการ วิเคราะห์ กลั่นกรองเรื่องจากส านักนายกรัฐมนตรี ส านัก
เลขาธิการนายกรัฐมนตรี ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ส านักงบประมาณ หน่วยงานภายนอก   
ท่ีเสนอเรื่องต่อรัฐมนตรี ด าเนินการแจ้งมติคณะรัฐมนตรี การเก็บรักษามติ  กฎ ระเบียบต่างๆ 
จัดเตรียมข้อมูลเชิงวิชาการ ประสานการด าเนินงานตามนโยบายรัฐมนตรีกับส่วนราชการในสังกัด
และหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง การด าเนินงานเกี่ยวกับนโยบายการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี        
งานยุทธศาสตร์ แผนงาน/โครงการ ของหน่วยงาน 
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งำนและบุคลำกรส ำนักงำนรัฐมนตรี ปีงบประมำณ 2558 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

ลูกจ้ำงประจ ำ สร. 
นายณรงค์  มีถาวร พนักงานขับรถยนต์ ส2 
นายพีรวัส  มีมาก พนักงานขับรถยนต์ ส2 
นายอภิสรณ์  แสนปลื้ม พนักงานพิมพ์ดีด ช้ัน 3 
(ช่วยราชการ) 

กลุ่มช่วยอ ำนวยกำร 
 น.ส.จงดี ห่วงทรัพย ์
  นจท.ช านาญการ (เลขท่ี ตน. 9) 
 น.ส.เอมอร  ชัยพล  
  นจท.ช านาญการ (เลขท่ี ตน. 5) 
 นายภูมิศักดิ์ ภูมิเขยีว  

นจท.ปฏิบัติการ (เลขท่ี ตน. 8) 
 นางอาศิรา สุสันหกนก ช่วยราชการ 
  นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ 
 น.ส.ศรัญญา กุลประดิษฐ ์(ช่วยราชการ) 

นวศ.ช านาญการพิเศษ 

 
 

กลุ่มช่วยอ ำนวยกำร 
 น.ส.จงดี ห่วงทรัพย ์
  นจท.ช านาญการ (เลขท่ี ตน. 9) 
 น.ส.เอมอร  ชัยพล  
  นจท.ช านาญการ (เลขท่ี ตน. 5) 
 นายชัยวัฒน์  เดชรักษา 

นจท.ปฏิบัติการ (เลขท่ี ตน. 8) 
 น.ส.ศริญญา กุลประดิษฐ ์(ช่วยราชการ) 

นวศ.ช านาญการพิเศษ 

 
 

 

กลุ่มงำนสนับสนุนวิชำกำร 
 นางอาศิรา สุสันหกนก 

นวศ.ช านาญการ (เลขท่ี ตน. 25) 
 น.ส.อิสรีย์ ฤทธ์ินิ่ม  

นวผ.ปฏิบัติการ (เลขท่ี ตน. 26) 
 น.ส.บุษยากร กิตติวานิช  

นวผ.ช านาญการ (เลขท่ี ตน. 27) 
 น.ส.วันจันทร์  จงโวหาร  
  นวศ.ปฏิบัติการ (เลขท่ี ตน. 28) 
 นางดรุณี ไรเปีย่ม  

นวผ.ช านาญการ (เลขท่ี ตน. 10) 

 
 

 
 
 

นำงรักขณำ  ตัณฑวุฑโฒ 
หัวหน้ำส ำนักงำนรัฐมนตรี (เลขที่ ตน.1) 

 
นำงสำวนงศิลินี  โมสิกะ 

นวผ.เชี่ยวชำญ (เลขที่ ตน.2) 
 

กลุ่มกำรเมือง 
 นางดวงรัตน์ นิรัตติวงศกรณ์  
  นวผ.ช านาญการพิเศษ (เลขท่ี ตน. 15) 
 น.ส.วิริยา ไชยคุปต ์ 
   นวผ.ช านาญการพิเศษ (เลขท่ี ตน. 3) 
 น.ส.ประภสัสร  ราชมี  

นจท.ปฏิบัติการ (เลขท่ี ตน. 19) 
 น.ส.ชัญญากาญจน์ โคตรพัฒน ์ 

นวผ.ช านาญการ (เลขท่ี ตน. 23) 
 นายสุรศักดิ์ สุวรรณไฉไล (ช่วยราชการ) 

นจท.ช านาญการ 

 
 

 
 
 

กลุ่มประชำสัมพันธ์ 
 นายบัลลังก์ โรหิตเสถียร  
  นปส.ช านาญการพิเศษ (เลขท่ี ตน. 16) 
 น.ส.กุณฑิกา พัชรชานนท์  
   นวส.ปฏิบัติการ (เลขท่ี ตน. 17) 
  น.ส.นวรัตน์ รามสูต  
   นปส.ปฏิบัติการ (เลขท่ี ตน. 22) 

  
 
 

กลุ่มรับเรื่องรำวร้องทุกข์ 
 น.ส.ศิริรัตน์ ทิวะศิริ  
  นวผ.ช านาญการพิเศษ (เลขที่ ตน. 18) 
 นางทัศนี นิมิตสมานจติต ์ 
   นวผ.ช านาญการ (เลขท่ี ตน. 20) 
 ว่าท่ี ร.ต. นรินทร์ ก้อนแก้ว  

นจท.ปฏิบัติการ (เลขท่ี ตน. 21) 
 - ว่าง - 

พนักงานวิเคราะห์จดัเก็บเอกสาร 

 
 

กลุ่มบริหำรทั่วไป 
 นางแจ่มจิตต์  สคุนธสาร  
  นวผ.ช านาญการ (เลขท่ี ตน. 7) 
 นายธิติกาญจน์ ยิม้สงวน  
  นจท.ปฏิบัติการ (เลขท่ี ตน. 4) 
 น.ส.ปานัดดา พลวิเศษ 

จพง.ธุรการปฏิบัติงาน (เลขที่ ตน. 6) 
 นายชาญชัย เตียวัฒนรัฐติกาล  
  นจท.ปฏิบัติการ (เลขท่ี ตน. 11) 
 น.ส.ทิวะดี ทองด ี 

จพง.ธุรการช านาญงาน (เลขที่ ตน. 12) 
 นางวีระวัลย์ พรหมานุวัต ิ 

จพง.ธุรการช านาญงาน (เลขที่ ตน. 13) 
 นางปิยาธร อินทเกตุ (พนกังานราชการ)                  

พนักงานวิเคราะห์จดัเก็บเอกสาร 

 
 

 
 
 

กลุ่มงำนสนับสนุนวิชำกำร 
นายก าพล พลาอไุรกลุ  

นวผ.ช านาญการพเิศษ (เลขท่ี ตน. 24) 

 

งำนบริหำรทั่วไป* 
นายญาณทัธ  สิริวัฒน ์

นจท.ช านาญการพิเศษ (เลขท่ี ตน. 14) 
 

กลุ่มงำนประสำนกำรเมือง 



 
 
 
 
 ส ำนักงำนรัฐมนตรี ได้ด ำเนินกำรพัฒนำคุณภำพกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ (PMQA) 
ต่อเนื่องมำโดยล ำดับ ท ำให้ได้ตระหนัก และเห็นควำมส ำคัญของกำรพัฒนำปรับปรุงองค์กำรให้มี
ประสิทธิภำพอย่ำงเป็นระบบ ประกอบกับมีบุคลำกรของส ำนักงำนรัฐมนตรีท่ีได้มีกำรบรรจุแต่งตั้งใหม่
ท ำให้เป็นโอกำสในกำรพัฒนำองค์กรให้ก้ำวไปสู่องค์กรคุณภำพ จึงได้มีกำรประชุมเพ่ือให้บุคลำกร
ส ำนักงำนรัฐมนตรี  ได้มีส่วนร่วมเพื่อวิเครำะห์สภำพองค์กร และจัดท ำกรอบแนวทำงกำร
ด ำเนินงำน  
 กำรวิเครำะห์สภำพแวดล้อมภำยในและภำยนอกองค์กรท้ังจุดแข็ง จุดอ่อน โอกำส      
และอุปสรรค ในบริบทของกำรท ำงำนประสำนรำชกำรทำงกำรเมือง และภำรกิจของรัฐมนตรี 
รวมท้ังในสถำนภำพกำรเป็นส่วนรำชกำรของส ำนักงำนรัฐมนตรี เพื่อประเมินควำมพร้อมศักยภำพ
ในกำรปฏิบัติรำชกำร  ดังนี้ 
 

 

“เป็นองค์กรประสิทธิภาพด้านอ านวยการราชการทางการเมือง เพ่ือสนับสนุนภารกิจของรัฐมนตรี” 

 

  

 

เพื่อให้ส ำนักงำนรัฐมนตรี บรรลุวิสัยทัศน์ท่ีก ำหนดไว้จึงมีค่ำนิยมร่วมท่ีบุคลำกรส ำนักงำน
รัฐมนตรีตระหนักให้ควำมส ำคัญ และเป็นแนวทำงในกำรปฏิบัติ เป็นค่ำนิยมร่วมท่ียอมรับร่วมกันว่ำ 

 POLITICS เป็นกรอบในการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรให้มีความรู้  ทักษะ          

และความสามารถโดยมีความมุ่งมั่นในการสนับสนุนภารกิจและประสานราชการทางการเมือง
ของรัฐมนตรี ด้วยบุคลากรที่มีคุณภาพพร้อมจิตบริการ อย่างมืออาชีพ 

 

วิสัยทัศน์วิสัยทัศน์  

ค่านิยมร่วมค่านิยมร่วม  

ตอนที่ 2 

วิเคราะห์องค์กร และจดัท ากรอบแนวทางการด าเนินงาน 

กระทรวงศึกษาธิการ 
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1. พัฒนำกำรบริหำรจัดกำรองค์กร เพ่ือสนับสนุนภำรกิจของรัฐมนตรี 
2. สนับสนุนกำรท ำงำนของรัฐมนตรี  ในกำรด ำเนินงำนทำงกำรเมืองระหว่ำง

คณะรัฐมนตรี รัฐสภำ และประชำชน  
3. พัฒนำกำรใช้เทคโนโลยี ฐำนข้อมูล สำรสนเทศ และเครือข่ำย เพื่อกำรประสำน

รำชกำรทำงกำรเมือง 
4. พัฒนำบุคลำกร เพื่อกำรประสำนรำชกำรทำงกำรเมือง และสนับสนุนภำรกิจ        

ของรัฐมนตรีในกำรปฏิบัติรำชกำร 
 
 
 
 
 

P 

O 

L 

I 

T 

I 

C 

S 

      Professional         ท างานอย่างมืออาชีพ   

      Order       มีระเบียบ เรียบร้อย 

        Learning            รักเรียนรู้ 

        Integrity   ซื่อสัตย์ ยืนหยัดในสิ่งทีถู่กต้อง 

        Teamwork          ท างานเป็นทีม 

        Service Mind        มีจติบริการ 

        Improvement      พัฒนาตนเอง 

        Communication   สื่อสารถึงกัน 

พันธกิจพันธกิจ  
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1. พัฒนำกำรบริหำรจัดกำรองค์กร เพื่อสนับสนุนภำรกิจของรัฐมนตรีตำมหลัก          
ธรรมำภิบำล 

2. พัฒนำคุณภำพกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ เพื่อประสำนรำชกำรทำงกำรเมือง อย่ำงเป็น
ระบบต่อเนื่อง 

3. พัฒนำกำรใช้เทคโนโลยี ฐำนข้อมูล สำรสนเทศ และเครือข่ำย เพื่อกำรประสำน
รำชกำรทำงกำรเมือง อย่ำงมีประสิทธิภำพ 

4. สร้ำงจิตส ำนึก และพัฒนำศักยภำพบุคลำกร เพื่อยกระดับกำรปฏิบัติงำนอย่ำง       
มืออำชีพ  

 
 

 กลยุทธ์ที่ 1 
1.1 สร้ำงและพัฒนำระบบบริหำรจัดกำรตำมหลักธรรมำภิบำล 
1.2 ปรับปรุง โครงสร้ำง กลไก และระบบกำรท ำงำนให้มีควำมยืดหยุ่น คล่องตัว 
กลยุทธ์ที่ 2 
2.1 มีระบบฐำนข้อมูล สำรสนเทศ และกำรพัฒนำอย่ำงต่อเนื่อง เป็นปัจจุบัน 
2.2 ขยำยและพัฒนำเครือข่ำย (Network) ในกำรประสำนงำนกำรเมือง ในระดับองค์กร/

หน่วยงำน 
2.3 กำรจัดกำรควำมรู้ 
กลยุทธ์ที่ 3 
3.1 พัฒนำควำมรู ้และทักษะบุคลำกรในกำรวิเครำะห์ กลั่นกรองเรื่อง และเสนอควำมเห็น 
3.2 พัฒนำระบบฐำนข้อมูล สำรสนเทศ และระบบเครือข่ำย เพ่ือสนับสนุนกำรวินิจฉัยสั่ง

กำรของฝ่ำยกำรเมือง 
กลยุทธ์ที่ 4 
4.1 เสริมสร้ำงและพัฒนำกำรท ำงำนอย่ำงมีประสิทธิภำพ ในด้ำนทัศนคติ จิตส ำนึก      

กำรท ำงำนเป็นทีม(Teamwork) กำรท ำงำนอย่ำงมืออำชีพ 
4.2 เสริมสร้ำงและพัฒนำทักษะท่ีจ ำเป็นในกำรท ำงำนด้ำน  กำรคิดวิ เครำะห์             

กำรบริหำรจัดกำร กำรบริกำร กำรประสำนงำนอ ำนวยกำร 

ยุทธศาสตร์ยุทธศาสตร์  

กลยุทธ์กลยุทธ์  
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1. สร. มีการบริหารจัดการองค์กรท่ีมีประสิทธิภาพ ตามหลักธรรมาภิบาล 
2.  สร. สามารถบูรณาการข้อมูล และทรัพยากร เพื่อการประสานราชการทางการเมือง 

อย่างมีประสิทธิภาพ 
3. ผู้รับบริการ/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ได้รับบริการถูกต้อง ทันเวลาและพึงพอใจ 
4. สร. มีบุคลากรท่ีมีศักยภาพในการประสานราชการทางการเมืองท่ีน่าเชื่อถือ ได้รับการ

ยอมรับ  
 

 
 

1. ระดับความส าเร็จในการด าเนินงานของ สร.  
2. ระดับความส าเร็จในการด าเนินการตามเกณฑ์การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ

ภาครัฐ  
3. ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
4. ร้อยละของบุคลากร สร. ท่ีได้รับการพัฒนาศักยภาพ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เป้าประสงค์เป้าประสงค์  

ตัวชี้วัดตัวชี้วัด  
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จุดแข็ง จุดอ่อน 

 
1. สร. มีกฎหมำยรองรับในกำรปฏิบัติงำนประสำนรำชกำร

ทำงกำรเมือง สำมำรถสรุป วิเครำะห์ กลั่นกรองเรื่อง
เสนอรัฐมนตรีโดยตรง 

2. ด้ำนบุคลำกร สร. 

    - มีประสบกำรณ์ ทักษะในกำรประสำนรำชกำรทำง
กำรเมือง 

    - ข้ำรำชกำรรุ่นใหม่ พร้อมเรียนรู้ มีกำรปรับตัว 

3. มีปัจจัยและทรัพยำกรที่เอ้ือต่อกำรปฏิบัติงำน 

4. ทีมงำน (Teamwork) มีส่วนอย่ำงส ำคัญกับผลสัมฤทธิ์
ของงำน 

 

 
1. กำรจัดสภำพแวดล้อมภำยใน ไม่เอ้ืออ ำนวยในกำร

ปฏิบัติงำน ไม่ตอบสนองควำมผำสุกของบุคลำกร 

2. ด้ำนบุคลำกร สร. 

    - ขำดกำรสอนงำนอย่ำงเป็นระบบต่อเนื่อง 

    - บำงกลุ่ม/งำน ยังท ำงำนไม่ครบถ้วนตำมอ ำนำจหน้ำที่ 
และขอบข่ำยของงำน 

3. สร. เป็นองค์กรขนำดเล็ก ท ำให้ขำดโอกำสในกำรเติบโต
ตำมสำยงำน 

4. ขำดควำมเข้มแข็งและควำมเป็นเอกภำพในกำรบริหำร
จัดกำร 

     

โอกาส อุปสรรค 

 
1. เป็นหน่วยงำนกลำงในกำรประสำนรำชกำรทำง

กำรเมือง และ สร. มีหน้ ำที่ประสำนโดยตรงกับ
รัฐมนตรี ซึ่งเป็นศูนย์อ ำนำจ 

2. กำรเปลี่ยนแปลงทำงกำรเมืองเป็นโอกำสให้ สร. ได้
พัฒนำงำน และปรับปรุงกำรบริหำรจัดกำร 

3. เครือข่ำยกำรประสำนงำนในองค์กร/หน่วยงำนส่งผลต่อ
ประสิทธิภำพงำน 

4. ระบบข้อมูลสำรสนเทศที่ทันสมัยเป็นปัจจุบันมีส่วนต่อ
ผลส ำเร็จของกำรประสำนกำรเมือง 

 
1. สร. เป็นองค์กรที่มีข้ำรำชกำรกำรเมืองเป็นผู้บังคับบัญชำแต่

ในกำรบริหำรมีผู้ใช้อ ำนำจแฝงแทน ท ำให้ขำดควำมเป็น
เอกภำพในกำรบริหำร 

2. กำรประสำนงำนกับบุคลำกรฝ่ำยกำรเมืองเข้ำถึง และ
เข้ำใจยำก 

3. กำรเดินเรื่องเองขององค์กร/หน่วยงำน ท ำให้ สร. เสีย
โอกำสในกำรท ำหน้ำที่วิเครำะห์ กลั่นกรองเรื่อง 

4 . บทบำทและสถำนภำพของ สร. ที่ แตกต่ ำงจำก            
ส่วนรำชกำรอ่ืน ท ำให้บุคลำกรของ สร.  มีลักษณะเฉพำะ 
ส่งผลต่อกำรบริหำรงำน 

 
 

การวิเคราะห์  การวิเคราะห์  SSWWOOTT  

ส านักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการส านักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ  
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โครงการ/
กิจกรรม 

ประเด็น

ยุทธศาสตร ์

เป้าประสงค์ 

พันธกิจ 

4. สร้างจิตส านึก และพัฒนา
ศักยภาพบุคลากร          
เพื่อยกระดับการปฏบิัติงาน
อย่างมืออาชีพ 

4. สร. มีบุคลำกรที่มี
ศักยภำพในกำรประสำน
รำชกำรทำงกำรเมืองที่
น่ำเชื่อถือ ได้รับกำรยอมรับ 

4. พัฒนาบุคลากร เพื่อการ
ประสานราชการทาง
การเมือง และสนับสนุน
ภารกิจของรัฐมนตรี  ในการ
ปฏิบัติราชการ 

 

1. โครงการพัฒนาศักยภาพ
และประสิทธิภาพการบรหิาร
จัดการ สร.ศธ. 
  กิจกรรมที่ 1 พัฒนาการ
บริหารจดัการ สร. 
  กิจกรรมที่  2 ส่งเสริม
เพิ่มพูนศักยภาพบุคลากร  สร. 
2. โครงการศึกษาดูงานการ
บริหารจดัการศึกษาของ
หน่วยงานในต่างประเทศ 

1. การด าเนินการ PMQA     
มีคณะท างาน/มอบหมายงาน 
2 . ก า ร ด า เนิ น ก า ร ต า ม 
PMQA เป็นระบบ ต่อเนื่อง 
3 . ก า รป ระ เมิ น ผ ล ก า ร
ด าเนินงาน PMQA 
 

1. การพัฒนาระบบ
ฐานข้อมูล สารสนเทศ 
2. การจัดการความรู้  

 

1. การจัดท ากรอบอ านาจ
ห น้ า ที่  ข อ บ ข่ า ย ค ว า ม
รับผิดชอบของงาน 
2. การจัดท าค าสั่งมอบหมาย
งานเป็นปัจจุบัน 
3. การประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการรายบุคคล 
4. การจัดประชุมบุคลากร 
สร. รายเดือน/เฉพาะกิจ 
 

2. พัฒนาคุณภาพการบริหาร
จัดการภาครัฐ เพื่อประสาน
ราชการทางการเมือง     
อย่างเป็นระบบต่อเนื่อง 

3. พัฒนาการใช้เทคโนโลยี 
ฐานข้อมูล สารสนเทศ       
และเครือข่าย เพื่อการประสาน
ราชการทางการเมือง อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

1. พัฒนาการบริหารจัดการ
องค์กร เพื่อสนับสนุนภารกิจ
ของรัฐมนตรี เป็นไป      
ตามหลักธรรมาภิบาล 

2. สร. สามารถบูรณาการ
ข้อมูล และทรัพยากร เพื่อการ
ประสานราชการทางการเมือง 
อย่างมีประสิทธิภาพ 

3. ผู้รบับริกำร/ผู้มสี่วนได้    
ส่วนเสยี ไดร้ับบริกำรถูกต้อง 
ทันเวลำและพึงพอใจ 

1. สร. มีการบริหารจัดการ
องค์กรที่มีประสิทธิภาพ ตาม
หลักธรรมาภิบาล 

แผนปฏิบัแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2558ติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2558  

ส านักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการส านักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ  

  

เป็นองค์กรประสิทธิภาพด้านอ านวยการราชการทางการเมือง เพ่ือสนับสนุนภารกิจของรัฐมนตรี 

1. พัฒนาการบริหารจัดการ
องค์กร เพื่อสนับสนุนภารกิจ
ของรัฐมนตร ี

2. สนับสนุนการท างานของ
รัฐมนตรี ในการด าเนินงาน
ทางการเมืองระหว่าง
คณะรัฐมนตรี รัฐสภา และ
ประชาชน 

 

3. พัฒนาการใช้เทคโนโลยี 
ฐานข้อมูล สารสนเทศ และ
เครือข่าย เพื่อการประสาน
ราชการทางการเมือง 

วิสยัทัศน์ 



 

 
 
๑.  ชื่อโครงการ พัฒนาศักยภาพและประสิทธิภาพการบริหารจัดการส านักงานรัฐมนตรี 

กระทรวงศึกษาธิการ  
๒. หลักการเหตุผล 

ส านักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ เป็นส่วนราชการในส่วนกลางของ
กระทรวงศึกษาธิการ ตามมาตรา ๑๐  แห่ งพระราชบัญญั ติ ระ เบี ยบบริหารราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.๒๕๔๖ และกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการ ส านักงานรัฐมนตรี 
กระทรวงศึกษาธิการ พ .ศ.๒๕๔๖ ได้ก าหนดให้มีอ านาจหน้าท่ีเกี่ยวกับราชการทางการเมือง     
เพื่อสนับสนุนภารกิจของรัฐมนตรี ประสานนโยบายระหว่างกระทรวง ซึ่งนับเป็นภารกิจส าคัญท่ี
ส านักงานรัฐมนตรีต้องปฏิบัติให้บรรลุผลส าเร็จอย่างมีประสิทธิภาพ ประกอบกับส านักงาน
รัฐมนตรีฯ ในฐานะส่วนราชการท่ีจะต้องปฏิบัติตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการ
บริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี พ.ศ. ๒๕๔๖ ซึ่งเป็นกฎหมายท่ีบัญญัติขึ้น เพื่อให้หน่วยงานของรัฐ    
ให้ความส าคัญ และมุ่งพัฒนาระบบบริหารจัดการของหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น       
ท้ังในด้านระบบบริหารจัดการองค์กร การให้บริการท่ีดี การพัฒนาบุคลากร และส่งเสริมให้บุคคล
ในภาครัฐเป็นผู้ปฏิบัติงาน ท่ีพร้อมด้วยคุณธรรม จริยธรรม และพร้อมอุทิศเพื่อผลสัมฤทธิ์ในการ
ปฏิบัติราชการ ได้อย่างเต็มความสามารถ 

 ดังนั้น  เพ่ือให้การด าเนินงานของส านักงานรัฐมนตรี  สามารถสนับสนุนการปฏิบัติราชการ
ของรัฐมนตรี ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นส่วนราชการท่ีมีระบบบริหารจัดการท่ีดี และมีบุคลากร  
ท่ีมีคุณภาพ มีสัมพันธภาพและเครือข่ายความร่วมมือในการปฏิบัติงาน ส านักงานรัฐมนตรีฯ         
จึงได้จัดท าโครงการพัฒนาศักยภาพและประสิทธิภาพการบริหารจัดการส านักงานรัฐมนตรี 
กระทรวงศึกษาธิการ ขึ้น 
๓. วัตถุประสงค ์ 

๓.๑ เพ่ือพัฒนาส านักงานรัฐมนตรี ให้เป็นส่วนราชการท่ีมีประสิทธิภาพ ตามเกณฑ์
การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 

๓.๒ เพื่อฝึกอบรม เพิ่มพูนความรู้ ทักษะความสามารถบุคลากรส านักงานรัฐมนตรี 
ให้มีขีดสมรรถนะในการปฏิบัติราชการท่ีสูงขึ้น โดยยึดหลักและปฏิบัติตาม
ค่านิยมร่วมขององค์กร 

ตอนที่ 3 

แผนการปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558  
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๓.๓ เพ่ือให้บุคลากรได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริงด้วยตนเอง จากแหล่งเรียนรู้ต่างๆ 
เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต การปฏิบัติตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง       
และหลักธรรมาภิบาล 

๓.๔ เพื่ อเสริมสร้างความร่วมมือในการปฏิบัติ งานร่วมกัน และกับเครือข่าย          
การปฏิบัติ งาน ได้มี โอกาสศึกษา ดู งาน หน่วยงาน แลกเปลี่ ยนเรียนรู้              
และการพัฒนาการท างาน 

๓.๕ เพื่อพัฒนาส านักงานรัฐมนตรี ให้เป็นส่วนราชการท่ีมีภาพลักษณ์ท่ีดี บุคลากร   
มีคุณภาพ มีวิสัยทัศน์กว้างไกล ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีความ      
พึงพอใจ  

๔.  เป้าหมาย 
๔.๑  เชิงคุณภาพ 

๔.๑.๑ ส านักงานรัฐมนตรี เป็นส่วนราชการท่ีมีการพัฒนาตามแนวทางการพัฒนา
คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 

๔.๑.๒ บุคลากรของส านักงานรัฐมนตรี  มีสมรรถนะในการปฏิบัติราชการท่ีสูงขึ้น    
ยึดหลักและปฏิบัติตามค่านิยมขององค์กร 

๔.๑.๓ บุคลากรของส านักงานรัฐมนตรี  มีแนวทางการด าเนินชีวิตท่ีดีขึ้น มีหลักการ
คุณธรรมจริยธรรม  ด ารงชีวิตความเป็นอยู่อย่างพอเพียง 

๔.๑.๔ ส านักงานรัฐมนตรี  มีความสามัคคี  เกื้อกูล และร่วมปฏิบัติงานด้วยความ
ผาสุข มีสัมพันธภาพกับเครือข่ายความร่วมมือในการปฏิบัติงานอย่างดียิ่ง     

๔.๑.๕ ส านั กงานรัฐมนตรี  เป็ นส่ วนราชการท่ีมีภาพลักษณ์ ท่ี ดี  เป็นองค์ กร
ประสิทธิภาพด้านอ านวยการราชการการเมือง และผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียมีความพึงพอใจ 

๔.๒   เชิงปริมาณ   
 ๔.๒.๑ ส านักงานรัฐมนตรี จัดกิจกรรม  ๒  กิจกรรม ได้แก ่

กิจกรรมท่ี ๑  พัฒนาการบริหารจัดการส านักงานรัฐมนตรี 
                 ๑.๑  ประชุมเชิงปฏิบัติการส านักงานรัฐมนตรี 
        ๑.๒  การจัดการความรู้ของส านักงานรัฐมนตรี  
        ๑.๓  เสริมสร้างสัมพันธภาพเครือข่ายการปฏิบัติงาน 
กิจกรรมท่ี ๒  ส่งเสริมเพิ่มพูนศักยภาพบุคลากรส านักงานรัฐมนตรี 
๔.๒.๒  บุคลากรส านักงานรัฐมนตรี ไม่น้อยกว่าร้อยละ  ๘๐  ได้เข้าร่วมกิจกรรมท่ี 

๑.๑ ,๑.๒, ๑.๓  และ ๒ 
๔.๒.๓ บุคลากรเครือข่ายจากหน่วยงานเกี่ยวข้อง  เข้าร่วมกิจกรรมท่ี ๑.๓  ไมน่้อย

กว่า   ร้อยละ ๓๐ ของผู้เข้าร่วมกิจกรรมท้ังหมด 



1

4

 

  14 
 

๔.๒.4 ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ มีความพึงพอใจ
ต่อการให้บริการของส านักงานรัฐมนตรี   

๕.  วิธีการด าเนินการ/ขั้นตอนการด าเนินการ 

เพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายของโครงการฯ  ส านักงานรัฐมนตรี                
ได้ก าหนดการจัดกิจกรรม ๒ กิจกรรม  โดยก าหนดขั้นตอนการด าเนินการในแต่ละกิจกรรม  ดังนี้ 

ขั้นตอนท่ี ๑ เสนอขอความเห็นชอบโครงการ  และขออนุมัติโครงการ 
ขั้นตอนท่ี ๒ แต่งตั้งคณะท างานด าเนินโครงการ / กลุ่มงานรับผิดชอบ 

  ขั้นตอนท่ี ๓ จัดท าปฏิทินการด าเนินการรายกิจกรรม 
ขั้นตอนท่ี ๔ ด าเนินการจัดกิจกรรมตามท่ีก าหนด 
ขั้นตอนท่ี ๕ สรุปรายงานผลการด าเนินการและเผยแพร่ 

๖.  ระยะเวลาด าเนินการ  (เดือน/ปี) 

  ก าหนดด าเนินโครงการในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘  (๑ ตุลาคม ๒๕๕๗ – ๓๐ 
กันยายน ๒๕๕๘) โดยก าหนดระยะเวลาการจัดรายละเอียดในแต่ละกิจกรรม ดังนี้ 

 

กิจกรรมหลกั 

ระยะเวลาด าเนินการ  (เดือน) 

ต.
ค. 

พ.
ย. 

 
ธ.ค
. 
 
 

ม.
ค. 

ก.
พ. 

มี.
ค. 

เม.ย.      
- 

พ.ค
. 

มิ.ย
. 

ก.ค
. 

ส.ค
. 

ก.ย
. 

๑. เสนอขอความเห็นชอบและ 
ขออนุมัติโครงการ 

            

๒. แต่งตั้งคณะท างาน /  
 มอบหมายกลุ่มงาน 

            

๓. พัฒนาการบริหารจัดการ
ส านักงานรัฐมนตรี 

            

๔. ส่งเสริมเพ่ิมพูนศักยภาพ
บุคลากรส านักงานรัฐมนตรี 

            

๘. จัดท าสรุปรายงานการ
ด าเนินการ และเผยแพร่ 
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๗.  งบประมาณ 
  โครงการพัฒนาศักยภาพและประสิทธิภาพการบริหารจัดการส านักงานรัฐมนตรี 
กระทรวงศึกษาธิการ ได้ก าหนดกรอบงบประมาณ จ านวน  ๑,๒๐๐,๐๐๐  บาท  (หนึ่งล้านสอง
แสนบาทถ้วน)         โดยจ าแนกรายกิจกรรม   ได้ดังนี้ 
 งบประมาณ ค่าตอบแทน ใช้สอย วัสดุ 

กิจกรรมท่ี ๑ พัฒนาการบริหารจัดการส านักงานรัฐมนตรีงบประมาณ  ๕๐๐,๐๐๐  บาท 
      ๑.๑  ประชุมเชิงปฏิบัติการส านักงานรัฐมนตรี 

                           ๑.๒  การจัดการความรู้ของส านักงานรัฐมนตรี  
      ๑.๓  เสริมสร้างสัมพันธภาพเครือข่ายการปฏิบัติงาน 

กิจกรรมท่ี ๒ ส่งเสริมเพิ่มพูนศักยภาพบุคลากรส านักงานรัฐมนตรี งบประมาณ ๗๐๐,๐๐๐  บาท 
 
ท้ังนี้ ถัวเฉลี่ยทุกรายการ 

๘.  หน่วยงานรับผิดชอบ 

 คณะท างาน / กลุ่มงาน   ส านักงานรัฐมนตรี   กระทรวงศึกษาธิการ 

๙.  ตัวชี้วัดความส าเร็จ 

  ๙.๑ ระดับความส าเร็จในการจัดกิจกรรมตามโครงการ ครบ (๒ กิจกรรม) 
  ๙.๒ บุคลากรส านักงานรัฐมนตรีไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ ได้รับการพัฒนาความรู้ 
ทักษะ และสมรรถนะ ในกิจกรรมท่ี ๑ – ๒  
  ๙.๓ บุคลากรเครือข่ายจากหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องเข้าร่วมกิจกรรม ไม่น้อยกว่า ร้อย
ละ ๓๐ของผู้เข้าร่วมกิจกรรม ในกิจกรรมท่ี 1.๓ 
  ๙.๔ ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ มีความพึงพอใจต่อ
การให้บริการ ของส านักงานรัฐมนตรี 

๑๐.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

๑๐.๑ บุคลากรส านักงานรัฐมนตรีได้รับการพัฒนาศักยภาพ และขีดความสามารถ
ในการประสานราชการทางการเมืองอย่างต่อเนื่อง 

๑๐.๒ ส านักงานรัฐมนตรี เป็นองค์กรคุณภาพในการประสานราชการทางการเมือง 
๑๐.๓  การด าเนินงานของส านักงานรัฐมนตรี ได้รับความร่วมมือจากเครือข่ายเป็น

อย่างดี 

--------------------------------------------- 
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1.  โครงการ  ศึกษาดูงานการบริหารจัดการศึกษาของหน่วยงานในต่างประเทศ 

๒.  หลักการและเหตุผล 

  ด้วยส านักงานรัฐมนตรี  กระทรวงศึกษาธิการ เป็นส่วนราชการส่วนกลาง       
ของกระทรวงศึกษาธิการ มีอ านาจหน้าท่ีเกี่ยวกับราชการทางการเมือง เพื่อสนับสนุนภารกิจ     
ของรัฐมนตรีประสานนโยบายระหว่างกระทรวง  โดยมีหั วหน้าส่วนราชการขึ้นตรงต่อ
รัฐมนตรีว่ าการกระทรวงศึ กษาธิการ ตามพระราชบัญ ญั ติ ระ เบี ยบบริห ารราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖  กอปรกับการด าเนินงานของกระทรวงศึกษาธิการ เป็นการ   
จัดการศึกษาตั้งแต่ระดับปฐมวัย ประถมศึกษา มัธยมศึกษา อาชีวศึกษา ระดับอุดมศึกษา          
ซึ่งครอบคลุมระบบการศึกษาท้ังประเทศ  ดังนั้น เพื่อให้บุคลากรส านักงานรัฐมนตรี ได้มีความรู้ 
เพิ่มพูนประสบการณ์ ทักษะ การบริหารจัดการศึกษาของต่างประเทศ การด าเนินงานเกี่ยวกับ  
การบริหารจัดการส านักงาน สารสนเทศ เทคโนโลยีท่ีทันสมัย  ที่มีการพัฒนาทางการศึกษาสูงกว่า
ประเทศไทย  รวมท้ังการเรียนรู้สภาพสังคม เศรษฐกิจ การเมือง วัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น    
ของต่างประเทศ  เข้าสู่ประชาคมอาเซียน จึงได้จัดโครงการศึกษาดูงานการบริหารจัดการศึกษา
ของหน่วยงานในต่างประเทศ  ขึ้น 

๓. วัตถุประสงค์ 

 ๑. เพ่ือให้เกิดความรู้ ความเข้าใจด้านการบริหารจัดการศึกษาของสาธารณรัฐสิงคโปร์ 
 ๒. เพ่ือให้เกิดความรู้ ความเข้าใจด้านการบริหารจัดการองค์กรสู่ความเป็นเลิศ  
 ๓. เพ่ือศึกษาดูงานด้านการประชาสัมพันธ์  เทคโนโลยี  ส่ืออิเล็กทรอนิกส์  
 ๔.  เพ่ือน าความรู้ มาเป็นแนวทางการพัฒนา การปฏิบัติงานของหน่วยงาน 
 ๕. เพ่ือเสริมสร้างวิสัยทัศน์ก้าวไกลด้านวิถีชีวิตของชุมชนชาวต่างประเทศ  

๔. เป้าหมาย 

 ผู้บริหารและบุคลากรส านักงานรัฐมนตรี ผู้เกี่ยวข้อง จ านวน ๑๘ คนเข้าร่วมโครงการ 

 ๑. ผู้อ านวยการ ระดับสูง / เทียบเท่า    จ านวน        2      คน 
 ๒. บุคลากรส านักงานรัฐมนตรี    จ านวน      ๑๔      คน 
 ๓. ส านักนโยบายและยุทธศาสตร์   จ านวน        ๑      คน 
 ๔. ส านักความสัมพันธ์ต่างประเทศ   จ านวน        ๑      คน 

๕. วิธีด าเนินการ / ขั้นตอนการด าเนินงาน 
 ๑. ประชุมหารือผู้เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการเดินทางไปศึกษาดูงาน หัวข้อเรื่องการศึกษาดูงาน
ต่างประเทศ 
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 ๒. ส านักความสัมพันธ์ต่างประเทศ ประสานไปยังกระทรวงศึกษาธิการของสาธารณรัฐ
สิงคโปร์ เพ่ือจัดท า (ร่าง) ก าหนดการเดินทาง  สถานท่ีจะไปศึกษาดูงาน ตามหัวข้อเรื่องท่ีประสงค์
จะศึกษาดูงาน 
 ๓. ขอความเห็นชอบโครงการ ขออนุมัติบุคลากรเดินทาง ประสานผู้เกี่ยวข้อง เตรียมการ
เดินทาง 
 ๔. ขอเปลี่ยนแปลงงบประมาณ จากหมวดค่าตอบแทนใช้สอยวัสดุ (เงินเหลือจ่าย) เป็น   
งบรายจ่ายอื่น 
 ๕. ศึกษาดูงาน จากแหล่งเรียนรู้สถานท่ีจริง จาก หน่วยงาน/องค์กร ของสาธารณรัฐ
สิงคโปร ์
 ๖. สรุปผลการศึกษาดูงาน/ ติดตามการน าความรู้ประสบการณ์ไปสู่การพัฒนาหน่วยงาน 
๖. ระยะเวลาด าเนินการ  (เดือน / ปี) 
 ระหว่างเดือน กรกฎาคม – กันยายน  ๒๕๕๗ ช่วงเปิดเทอมของสาธารณรัฐสิงคโปร์ 
๗. งบประมาณ  
 จากแผนงาน ผลผลิต : นโยบายและแผนด้านการศึกษา กิจกรรม  : การด าเนินงานด้าน
นโยบายและยุทธศาสตร์ หมวดค่าตอบแทนใช้สอยวัสดุ ขอเปลี่ยนแปลงเป็นงบรายจ่ายอื่น 
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการต่างประเทศ เสนอส านักงบประมาณพิจารณา  เพื่อเป็นค่าใช้จ่าย 
จ านวน 800,000 บาท (แปดแสนบาทถ้วน) ดังนี้ 
 ค่าใช้จ่ายภายในประเทศ 
  - ค่าพาหนะภายในประเทศ ๑๘ คนๆ ละ ๑,๐๐๐ บาท เป็นเงิน ๑๘,๐๐๐     บาท 
 ค่าใช้จ่ายต่างประเทศ 
 ค่าเบี้ยเล้ียง 
 - ระดับผู้อ านวยการระดับสูง/เทียบเท่า ๒ คน ๓ วันๆ ละ ๓,๑๐๐ บาท  ๑๘,๖๐๐  บาท 
          - ระดับช านาญการพิเศษ หรือต่ ากว่า ๑๖ คน ๓ วันๆ ละ ๒,๑๐๐ บาท ๑๐๐,๘๐๐ บาท 
 ค่าท่ีพัก 
 - ระดับผู้อ านวยการระดับสูง/เทียบเท่า ๒ คน ๒ คืนๆ ละ ๑๒,๕๐๐ บาท ๕๐,๐๐๐ บาท 
          - ระดับช านาญการพิเศษ/หรือต่ ากว่า ๑๖ คน ๒ คืนๆ ละ๖,๕๖๒.๕๐ บาท   ๒๑๐,๐๐๐ บาท 
         ค่าเครื่องบิน (กรุงเทพฯ – สิงคโปร์) 

- ค่าเคร่ืองบิน ๑๘ คนๆ ละ ๑๖,๐๐๐  บาท       ๒๘๘,๐๐๐ บาท 
ค่าพาหนะภายในของต่างประเทศ 
- ค่าเช่ารถบัส 20 ท่ีนั่ง ๓ วันๆ ละ ๓๒,๒๐๐ บาท                         ๙๖,๖๐๐ บาท 
ค่าหนังสือเดินทางราชการ 
- ค่าหนังสือเดินทาง ๑๘ คนๆ ละ ๑,๐๐๐  บาท                 ๑๘,๐๐๐ บาท 

 หมายเหตุ :  ขอถัวจ่ายทุกรายการ       
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๘. หน่วยงานรับผิดชอบ 
 ส านักงานรัฐมนตรี  กระทรวงศึกษาธิการ 
๙. ตัวชี้วัด  
 ๑. ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหารจัดการศึกษาของสาธารณรัฐสิงคโปร์ 
 ๒. การน าความรู้ประสบการณ์ไปพัฒนาการปฏิบัติงานของส านักงานรัฐมนตรี 
๑๐. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 บุคลากรส านักงานรัฐมนตรี  ได้มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหารจัดการศึกษาของ
ต่างประเทศได้รับการส่งเสริมการพัฒนาการ เรียนรู้กว้างไกล รับรู้องค์ความรู้ใหม่ท่ีทันสมัย การ
เข้าสู่ประชาคมอาเซียน 

................................................................... 


