รายงานผลการปฏิบัติราชการ
ตามคารับรองการปฏิบัติราชการ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖
รอบ ๑๒ เดือน

สานักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ

การประเมินผลการปฏิบตั ิราชการตามคารับรองการปฏิบัติราชการระดับสานัก
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ สานักงานรัฐมนตรี ศธ.

 รอบ ๙ เดือน
 รอบ ๑๒ เดือน
ชื่อตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดที่ ๑.๑ ร้อยละของความสาเร็จในการวิเคราะห์กลั่นกรองเรื่องและเสนอความเห็น
ประกอบการวินิจฉัยสั่งการของรัฐมนตรี
ผู้กากับดูแลตัวชี้วัด :
ผู้จัดเก็บข้อมูล :
๑. หัวหน้าสานักงานรัฐมนตรี
๑. นางแจ่มจิตต์ สุคนธสาร
๒. น.ส.นงศิลินี โมสิกะ
๒. นางสาวทิวะดี ทองดี
โทรศัพท์ : ๐ ๒๒๘๐ ๐๓๐๙
โทรศัพท์ : ๐ ๒๒๘๐ ๐๓๐๙
คาอธิบาย :
 การวิเคราะห์ กลั่ น กรองเรื่องและเสนอความเห็ น ประกอบการวินิ จฉัยสั่ งการของรัฐ มนตรี
เป็ น ภารกิ จ หลั กของส านั กงานรั ฐ มนตรี ตามที่ ก าหนดไว้ในกฎกระทรวงแบ่ งส่ ว นราชการส านั กงานรัฐ มนตรี
กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ โดยให้สานักงานรัฐมนตรีมีอานาจหน้าที่ ในการรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์
กลั่นกรองเรื่อง เพื่อเสนอต่อรัฐมนตรี รวมทั้งเสนอความเห็น ประกอบการวินิจฉัยสั่งการของรัฐมนตรี
 การด าเนิ น การกลั่ น กรองเรื่อ งที่ ห น่ ว ยงาน/บุ ค คล เสนอต่ อ รัฐ มนตรี ส านั ก งานรัฐ มนตรี
จะพิจารณากลั่นกรอง และสรุปสาระสาคัญ รวมทั้ง เสนอความเห็น โดยดาเนินการตามขั้นตอน และแบบฟอร์ม
ที่บุคลากรสานักงานรัฐมนตรีร่วมกันกาหนด จาแนกลักษณะของเรื่องที่กลั่นกรองเสนอรัฐมนตรีตามกลุ่มภารกิจ
ซึ่ ง ประกอบด้ ว ย ๖ กลุ่ ม ได้ แ ก่ ๑) กลุ่ ม บริ ห ารทั่ ว ไป ๒) กลุ่ ม ช่ ว ยอ านวยการ ๓) กลุ่ ม การเมื อ ง ๔) กลุ่ ม
ประชาสัมพันธ์ ๕) กลุ่มรับเรื่องราวร้องทุกข์ ๖) กลุ่มงานสนับสนุนวิชาการ
 เงื่อ นไขความส าเร็ จ ส านั กงานรัฐ มนตรีส ามารถด าเนิ น การกลั่ น กรองเรื่องเสนอรัฐ มนตรี
ตามแนวทางที่ได้กาหนดไว้ ภายใน ๒ วันทาการ โดยพิจารณาจากทะเบียนรับ – ส่งระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
และแบบสรุปการวิเคราะห์กลั่นกรองเรื่องและเสนอความเห็นประกอบการวินิจฉัยสั่งการของรัฐมนตรี ทั้งนี้ ไม่นับ
เรื่องที่ตรวจสอบเอกสารแล้ว พบว่าไม่ถูกต้อง/ไม่ครบถ้วน ต้องส่งคืนเจ้าของเรื่อง เพื่อแก้ไข หรือเรื่องที่ต้องขอ
ข้อมูลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด)

สูตรการคานวณ :
จานวนเรื่องที่ดาเนินการได้ตามเงื่อนไขความสาเร็จ
จานวนเรื่องที่สุ่มทั้งหมด

x ๑๐๐

การประเมินผลการปฏิบตั ิราชการตามคารับรองการปฏิบัติราชการระดับสานัก
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ สานักงานรัฐมนตรี ศธ.

ข้อมูลผลการดาเนินงาน :
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
ผลการดาเนินงาน
ร้อยละที่เพิ่มขึ้น
ปีงบประมาณ พ.ศ.
(ร้อยละ)
........................................
๒๕๕๔ ๒๕๕๕ ๒๕๕๖ ๒๕๕๕ ๒๕๕๖
ร้อยละของความส าเร็จ ในการวิเคราะห์ กลั่ นกรอง
๙๗.๖๗
เรื่องและเสนอความเห็น ประกอบการวินิจฉัยสั่งการ
ของรัฐมนตรี
เกณฑ์การให้คะแนน :
ระดับ ๑
น้อยกว่าร้อยละ ๙๘

ระดับ ๒
-

ระดับ ๓
ร้อยละ ๙๘

การคานวณคะแนนจากผลการดาเนินงาน :
ตัวชี้วัด/ข้อมูลพื้นฐาน
น้าหนัก
ผลการ
ประกอบตัวชี้วัด
(ร้อยละ) ดาเนินงาน
ร้ อ ยละของความส าเร็ จ ในการวิ เคราะห์
๑๕
ร้อยละ
ก ลั่ น ก รอ งเรื่ อ งแ ล ะ เส น อ ค ว าม เห็ น
๙๘.๐๓
ประกอบการวินิจฉัยสั่งการของรัฐมนตรี

ระดับ ๔
-

ระดับ ๕
มากกว่าร้อยละ ๙๘

ค่าคะแนนที่ได้
๕.๐๐๐๐

ค่าคะแนน
ถ่วงน้าหนัก
๐.๗๕๐๐

คาชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ดาเนินการ
สานักงานรัฐมนตรี ได้ดาเนินการตามตัวชี้วัดนี้ โดยมีรายละเอียดการดาเนินการ ประกอบด้วย
๑. แต่ งตั้ งคณะท างานด าเนิ น งานตามค ารั บ รองการปฏิ บั ติ ราชการส านั ก งานรัฐ มนตรี กระทรวง
ศึกษาธิการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ โดยให้มีคณะทางานรับผิดชอบรายตัวชี้วัด ตามคาสั่งสานักงาน
รัฐมนตรี ที่ ๓/๒๕๕๖ ลงวันที่ ๑ ก.พ. ๕๖
๒. จั ดทาปฏิทิ น จั ดเก็บ ข้อมูล ตัวชี้วัด ที่ ๑.๑ ร้อยละของความส าเร็จในการวิเคราะห์ กลั่ นกรองเรื่อง
และเสนอความเห็น ประกอบการวินิจฉัยสั่งการของรัฐมนตรี
๓. จัดทาแบบฟอร์มการจัดเก็บข้อมูล ดังนี้
- แบบฟอร์ม ๑ การจัดเก็บข้อมูลการสรุปวิเคราะห์กลั่นกรองเรื่องและเสนอความเห็น ประกอบการ
วินิจฉัยสั่งการของรัฐมนตรี
- แบบฟอร์มที่ ๒ ตารางสรุปการคานวณคะแนนจากผลการดาเนินงาน
๔. จัดเก็บข้อมูลตามปฏิทินการจัดเก็บที่กาหนด Print out ข้อมูลการรับ – ส่งหนังสือ จากระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์

การประเมินผลการปฏิบตั ิราชการตามคารับรองการปฏิบัติราชการระดับสานัก
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ สานักงานรัฐมนตรี ศธ.

ปัจจัยสนับสนุนต่อการดาเนินงาน :
๑. สามารถเก็บข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน
๒. มีผู้รับผิดชอบในการจัดเก็บข้อมูล
อุปสรรคต่อการดาเนินงาน :
ต้องพึ่งพาระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของ สป.
ข้อเสนอแนะสาหรับการดาเนินงานในปีต่อไป : หลักฐานอ้างอิง :
๑. คาสั่ งส านั ก งานรัฐ มนตรี กระทรวงศึ กษาธิการ ที่ ๓/๒๕๕๖ ลงวัน ที่ ๑ ก.พ. ๕๖ เรื่อ ง แต่ งตั้ ง
คณะท างานด าเนิ น งานตามค ารั บ รองการปฏิ บั ติ ราชการส านั ก งานรั ฐ มนตรี กระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖
๒. ปฏิ ทิ น จั ด เก็ บ ข้ อ มู ล ตั ว ชี้ วั ด ที่ ๑.๑ ร้ อ ยละของความส าเร็ จ ในการวิ เคราะห์ ก ลั่ น กรองเรื่ อ ง
และเสนอความเห็น ประกอบการวินิจฉัยสั่งการของรัฐมนตรี
๓. แบบฟอร์มการจัดเก็บข้อมูล
๔. Print out ข้อมูลการรับ – ส่งหนังสือ จากระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
๕. แบบสรุปการวิเคราะห์กลั่นกรองเรื่องและเสนอความเห็นประกอบการวินิจฉัยสั่งการของรัฐมนตรี

รายงานผลการปฏิบัตริ าชการตามคารับรองการปฏิบัตริ าชการระดับสานัก ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖
สานักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ

 รอบ ๙ เดือน
 รอบ ๑๒ เดือน
ชื่อตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดที่ ๑.๒ ร้อยละของความสาเร็จในการเผยแพร่ข่าวภารกิจของรัฐมนตรีบนเว็บไซต์สานักงานรัฐมนตรี
ผู้กากับดูแลตัวชี้วัด :
ผู้จัดเก็บข้อมูล :
๑. หัวหน้าสานักงานรัฐมนตรี
๑. นายบัลลังก์ โรหิตเสถียร
๒. น.ส.นงศิลินี โมสิกะ
๒. นางสาวนวรัตน์ รามสูต
โทรศัพท์ : ๐ ๒๒๘๐ ๐๓๐๙
โทรศัพท์ : ๐ ๒๒๘๑ ๗๘๕๙
คาอธิบาย :
 การประชาสั ม พั น ธ์ ชี้ แ จงท าความเข้ า ใจ และให้ ข้ อ มู ล แก่ สื่ อ มวลชน เป็ น บทบาทหน้ า ที่ ข อง
สานั กงานรัฐมนตรีในการปฏิบั ติงานสนับ สนุนภารกิจของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ด้วยการเผยแพร่
ประชาสั ม พั น ธ์ น โยบายและภารกิ จ ของรั ฐ มนตรี ว่ า การกระทรวงศึ ก ษาธิ ก ารทางเว็ บ ไซต์ ส านั ก งานรัฐ มนตรี
(www.moe.go.th/websm, www.moe-news.net) เพื่ อให้ ส าธารณชนรับ รู้ข้อ มู ล ข่ าวสารด้ านการศึก ษา และ
ภารกิจของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการอย่างถูกต้อง และรวดเร็ว
 การเผยแพร่ ข่า วนโยบายและภารกิจของรั ฐมนตรี ดาเนิ น การโดยการติดตามการปฏิ บัติ ภ ารกิ จ
ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ตามวาระงานเพื่อถ่ายภาพ พร้อมสรุปเป็นข่ าวภารกิจเผยแพร่ทางเว็บไซต์
สานักงานรัฐมนตรี (www.moe.go.th/websm, www.moe-news.net) โดยมีขั้นตอนการปฏิบัติงานดังนี้
๑) ติดตามการปฏิบัติภารกิจของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ทั้งในส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค
และต่างประเทศตามวาระงานตามที่ได้รับมอบหมาย
๒) บันทึกภาพ และสรุปข่าวนโยบายภารกิจ
๓) คัดเลือกภาพถ่ายประกอบ
๔) ตรวจทานความถูกต้องของเนื้อหาและข้อความ
๕) เผยแพร่ข่าวภารกิจทางเว็บไซต์สานักงานรัฐมนตรี (www.moe.go.th/websm, www.moe-news.net)
 เงื่อนไขความสาเร็จ สานักงานรัฐมนตรีสามารถเผยแพร่ข่าวภารกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
ตามแนวทางที่ ก าหนดได้ ภ ายใน ๑ วั น (๒๔ ชั่ ว โมง) หลั ง จากการปฏิ บั ติ ภ ารกิ จ ของรั ฐ มนตรี ว่ า การ
กระทรวงศึ ก ษาธิก ารเสร็ จ สิ้ น โดยมี ก ารเก็บ หลั ก ฐานเป็ น print out ข่ าวจากหน้ าเว็บ ไซต์ ส านั ก งานรัฐ มนตรี
เปรียบเทียบกับวาระงานของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการที่ได้รับมอบหมายให้เผยแพร่ต่อสื่อมวลชน
รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด)

สูตรการคานวณ :
จานวนข่าวภารกิจของ รมว.ศธ. ที่ดาเนินการได้ตามเงื่อนไข
จานวนภารกิจตามวาระงานของ รมว.ศธ. ที่ได้รับมอบหมายให้เผยแพร่

x ๑๐๐

รายงานผลการปฏิบัตริ าชการตามคารับรองการปฏิบัตริ าชการระดับสานัก ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖
สานักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ

ข้อมูลผลการดาเนินงาน :
ผลการดาเนินงาน
ปีงบประมาณ พ.ศ.
........................................
๒๕๕๔ ๒๕๕๕ ๒๕๕๖
ร้อยละของความสาเร็จในการเผยแพร่ข่าวภารกิจของ
๙๙.๕๑
รัฐมนตรีบนเว็บไซต์สานักงานรัฐมนตรี
เกณฑ์การให้คะแนน :
ระดับ ๑
ร้อยละ ๙๑

ระดับ ๒
ร้อยละ ๙๒

การคานวณคะแนนจากผลการดาเนินงาน :
ตัวชี้วัด/ข้อมูลพื้นฐาน
ประกอบตัวชี้วัด
ร้อยละของความสาเร็จในการเผยแพร่ข่าว
ภารกิจของรัฐมนตรีบนเว็บไซต์สานักงาน
รัฐมนตรี

ระดับ ๓
ร้อยละ ๙๓

ระดับ ๔
ร้อยละ ๙๕

น้าหนัก
ผลการ
ค่าคะแนนที่ได้
(ร้อยละ) ดาเนินงาน
๑๕
ร้อยละ
๕.๐๐๐๐
๙๙.๕๑

ร้อยละที่เพิ่มขึ้น
(ร้อยละ)
๒๕๕๕ ๒๕๕๖
-

ระดับ ๕
ร้อยละ ๙๖

ค่าคะแนน
ถ่วงน้าหนัก
๐.๗๕๐๐

คาชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ดาเนินการ
สานักงานรัฐมนตรี ได้ดาเนินการตามตัวชี้วัดนี้ โดยมีรายละเอียดการดาเนินการ ประกอบด้วย
๑. แต่ ง ตั้ ง คณะท างานด าเนิ น งานตามค ารั บ รองการปฏิ บั ติ ร าชการส านั ก งานรั ฐ มนตรี กระทรวง
ศึกษาธิการ ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ โดยให้ มีคณะทางานรับผิ ดชอบรายตัวชี้วัด ตามคาสั่ งส านักงาน
รัฐมนตรี ที่ ๓/๒๕๕๖ ลงวันที่ ๑ ก.พ. ๕๖
๒. ติดตามการปฏิบัติภารกิจของ รมว.ศธ. ทั้งในส่ วนกลาง ส่วนภูมิภาค และต่างประเทศตามวาระงาน
ตามที่ ไ ด้ รั บ มอบหมาย พร้ อ มทั้ ง เผยแพร่ ข่ า วบนเว็ บ ไซต์ ส านั ก งานรั ฐ มนตรี (www.moe.go.th/websm,
www.moe-news.net)
๓. จ านวนข่าวที่ เผยแพร่ บนเว็บไซต์ ส านั กงานรัฐมนตรี ในรอบ ๑๒ เดื อน (ตุ ลาคม ๒๕๕๕ – กั นยายน
๒๕๕๖) จานวน ๔๑๐ ข่าว ทั้งนี้ มีข่าวที่ไม่สามารถดาเนินการได้ทันตามกาหนดเวลา คือ เผยแพร่ข่าวภารกิจ รมว.
ศธ.ภายใน ๑ วัน หลังจากการปฏิบัติภารกิจของ รมว.ศธ.เสร็จสิ้น จานวน ๒ ข่าว ในเดือนกันยายน ๒๕๕๖
ปัจจัยสนับสนุนต่อการดาเนินงาน :
๑. อุปกรณ์การทางานที่มีความทันสมัย อาทิ กล้องถ่ายรูป คอมพิวเตอร์
๒. การทางานเป็นทีมของสานักงานรัฐมนตรี อาทิ การประสานงานเรื่องกาหนดการ รมว.ศธ. การติดตาม
รมว.ศธ. และเผยแพร่ข่าวบนเว็บไซต์สานักงานรัฐมนตรี
๓. การสนับสนุนข้อมูลและรายละเอียดการจัดงานต่างๆ จากหน่วยงานภายใน สป. ศธ. หน่วยงานสังกัด
ศธ. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

รายงานผลการปฏิบัตริ าชการตามคารับรองการปฏิบัตริ าชการระดับสานัก ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖
สานักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ

อุปสรรคต่อการดาเนินงาน :
๑. พาหนะในการเดินทางติดตาม รมว.ศธ.
๒. ความไม่ชัดเจนและการเปลี่ยนแปลงกาหนดการบ่อยครั้ง
ข้อเสนอแนะสาหรับการดาเนินงานในปีต่อไป : หลักฐานอ้างอิง :
๑. ค าสั่ งส านั ก งานรั ฐ มนตรี กระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร ที่ ๓/๒๕๕๖ ลงวั น ที่ ๑ ก.พ. ๕๖ เรื่อ ง แต่ งตั้ ง
คณะท างานด าเนิ น งานตามค ารั บ รองการปฏิ บั ติ ร าชการส านั ก งานรั ฐ มนตรี กระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖
๒. แนวทางการเผยแพร่ป ระชาสั มพั นธ์นโยบายและภารกิจของรัฐ มนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
ทางเว็บไซต์สานักงานรัฐมนตรี
๓. print out ข่าวจากหน้าเว็บไซต์สานักงานรัฐมนตรี
๔. บัญชีข่าวที่สามารถเผยแพร่

รายงานผลการปฏิบัตริ าชการตามคารับรองการปฏิบัตริ าชการระดับสานัก ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖
สานักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ

 รอบ ๙ เดือน
 รอบ ๑๒ เดือน
ชื่อตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดที่ ๑.๓ ร้อยละความพึงพอใจในการแจ้งวาระการประชุมคณะรัฐมนตรีให้หน่วยงาน
เจ้าของเรื่อง
ผู้กากับดูแลตัวชี้วัด :
ผู้จัดเก็บข้อมูล :
๑. หัวหน้าสานักงานรัฐมนตรี
๑. นายกาพล พลาอุไรกุล
๒. น.ส.นงศิลินี โมสิกะ
๒. นางสาวบุษยากร กิตติวานิช
๓. นางสาวอิสรีย์ ฤทธิ์นิ่ม
โทรศัพท์ : ๐ ๒๒๘๐ ๐๓๐๙
โทรศัพท์ : ๐ ๒๒๘๐ ๐๓๐๙
คาอธิบาย :
กฎกระทรวง แบ่ งส่ ว นราชการส านั ก งานรั ฐ มนตรี กระทรวงศึ ก ษาธิก าร พ.ศ. ๒๕๔๖ ก าหนดให้
สานักงานรัฐมนตรี มีภารกิจเกี่ยวกับราชการทางการเมือง เพื่อสนับสนุนภารกิจของรัฐมนตรี ประสานนโยบาย
ระหว่างกระทรวง สนับสนุนการทางานของรัฐมนตรีในการดาเนินงานทางการเมืองระหว่างรัฐมนตรี คณะรัฐมนตรี
ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
รั ฐ มนตรี มี ภ าระหน้ า ที่ ที่ จ ะต้ อ งเข้ า ร่ ว มการประชุ ม คณะรั ฐ มนตรี เพื่ อ ท าหน้ า ที่ ข องฝ่ า ยบริ ห าร
ในการบริหารราชการแผ่นดินของประเทศ โดยปกติกาหนดให้มีการประชุมคณะรัฐมนตรี ทุกวันอังคาร ณ ทาเนียบ
รัฐบาลสานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี เป็นฝ่ายเลขานุการที่ประชุมคณะรัฐมนตรี ขั้นตอนการรับวาระการประชุม
คณะรัฐมนตรีและนาเสนอรัฐมนตรี เป็นหน้าที่ของสานักงานรัฐมนตรี ซึ่งต้องประสานติดตามกับสานักเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรี เพื่อจัดส่งวาระการประชุมคณะรัฐมนตรีและประสานหน่วยงานเจ้าของเรื่อง ให้ทราบระเบียบวาระ
การประชุมคณะรัฐมนตรี ทั้งนี้ ใน ๑ สัปดาห์ จะมีวาระการประชุมคณะรัฐมนตรีออก ๓ ครั้ง ดังนี้
ครั้งที่ ๑ วาระปกติ ออกช่วงเย็นวันพุธ
ครั้งที่ ๒ วาระเพิ่มเติมครั้งที่ ๑ ออกช่วงวันศุกร์
ครั้งที่ ๓ วาระเพิ่มเติมครั้งที่ ๒ ออกช่วงเย็นวันจันทร์ (มักจะออก ๒ รอบๆ ที่สอง ค่อนข้างดึก)
ส านั ก งานรั ฐ มนตรี มี ห น้ า ที่ จ ะต้ อ งตรวจสอบวาระการประชุ ม คณะรั ฐ มนตรี ที่ ไ ด้ รั บ ทุ ก วั น พุ ธ
วันศุกร์ วันจันทร์ ว่ามีเรื่องของกระทรวงศึกษาธิการบรรจุไว้ในวาระการประชุมคณะรัฐมนตรีหรือไม่ หากมีเรื่อง
ของกระทรวงศึกษาธิการบรรจุไว้ในวาระการประชุมฯ สานักงานรัฐมนตรีจะต้องประสานกับเจ้าหน้าที่/หน่วยงาน
เจ้าของเรื่องนั้นๆ เพื่อแจ้งให้ทราบอย่างเร่งด่วน โดยจะประสานงานทางโทรศัพท์ เพื่อให้เจ้าของเรื่อง เตรียมผู้
ชี้แจง เอกสารสรุปสาระสาคัญ ข้อมูลต่างๆ ในการให้เจ้าหน้าที่ไปชี้แจงเรื่องต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรีที่ทาเนียบ
รัฐ บาล หรื อต่ างจั งหวัดกรณี จั ดประชุมคณะรัฐ มนตรีอย่างเป็ นทางการนอกสถานที่ ซึ่งต้อ งดาเนิ นการให้ ทั น
ต่อเหตุการณ์
หน่ ว ยงานเจ้ า ของเรื่ อ ง หมายถึ ง หน่ ว ยงานหลั ก /หน่ ว ยงานในก ากั บ ของกระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร
ที่เสนอเรื่องของหน่วยงาน เข้าสู่การประชุมของคณะรัฐมนตรี
เจ้าหน้ าที่เจ้ าของเรื่อง หมายถึง เจ้าหน้าที่ในส่ วนกลาง และ/หรือเจ้าหน้ าที่ในส่ ว นภู มิภ าค ซึ่งเป็ น
หน่วยงานเจ้าของต้นเรื่อง เช่น มหาวิทยาลัยในต่างจังหวัด
ความส าเร็ จ ในการด าเนิ น การ คิ ด เป็ น ค่ า ร้ อ ยละความพึ ง พอใจในการแจ้ ง วาระการประชุ ม
คณะรัฐมนตรีให้หน่วยงานเจ้าของเรื่อง ได้ทราบก่อนการประชุมคณะรัฐมนตรี
รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด)

รายงานผลการปฏิบัตริ าชการตามคารับรองการปฏิบัตริ าชการระดับสานัก ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖
สานักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ

ข้อมูลผลการดาเนินงาน :
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
ผลการดาเนินงาน
ร้อยละที่เพิ่มขึ้น
ปีงบประมาณ พ.ศ.
(ร้อยละ)
........................................
๒๕๕๔ ๒๕๕๕ ๒๕๕๖ ๒๕๕๕ ๒๕๕๖
ร้ อ ยละความพึ ง พอใจในการแจ้ ง วาระการประชุ ม
๘๗.๘๔
คณะรัฐมนตรีให้หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
เกณฑ์การให้คะแนน :
ระดับ ๑
ร้อยละ ๖๕

ระดับ ๒
ร้อยละ ๗๐

ระดับ ๓
ร้อยละ ๗๕

ระดับ ๔
ร้อยละ ๘๐

ระดับ ๕
ร้อยละ ๘๕

การคานวณคะแนนจากผลการดาเนินงาน :
ผลการ
น้าหนัก
ดาเนิน ค่าคะแนนที่ได้
(ร้อยละ)
งาน
ร้อยละความพึงพอใจในการแจ้งวาระการประชุม
๑๐
ร้อยละ
๕.๐๐๐๐
คณะรัฐมนตรีให้หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
๘๗.๘๔
ตัวชี้วัด/ข้อมูลพื้นฐาน
ประกอบตัวชี้วัด

ค่าคะแนน
ถ่วงน้าหนัก
๐.๕๐๐๐

คาชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ดาเนินการ
สานักงานรัฐมนตรี ได้ดาเนินการตามตัวชี้วัดนี้ โดยมีรายละเอียดการดาเนินการ ประกอบด้วย
๑. แต่ งตั้ งคณะท างานด าเนิ น งานตามค ารั บ รองการปฏิ บั ติ ราชการส านั ก งานรัฐ มนตรี กระทรวง
ศึกษาธิการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ โดยให้มีคณะทางานรับผิดชอบรายตัวชี้วัด ตามคาสั่งสานักงาน
รัฐมนตรี ที่ ๓/๒๕๕๖ ลงวันที่ ๑ ก.พ. ๕๖
๒. จั ด ท าแบบส ารวจแบบส ารวจความพึ งพอใจและความไม่ พึ งพอใจในการแจ้ งวาระการประชุ ม
คณะรัฐมนตรีให้หน่วยงานเจ้าของเรื่อง โดยมีประเด็นสาคัญที่ใช้ในการสารวจ ประกอบด้วย
๒.๑ ความพึงพอใจด้านกระบวนการ/ขั้นตอนการให้บริการ
๒.๒ ความพึงพอใจด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ
๒.๓ ความพึงพอใจด้านการติดต่อสื่อสาร
๒.๔ ความพึงพอใจด้านคุณภาพการให้บริการ
๓. ส่ ง แบบส ารวจความพึ ง พอใจและความไม่ พึ ง พอใจในการแจ้ ง วาระการประชุ ม คณะรั ฐ มนตรี
ให้หน่วยงานเจ้าของเรื่อง ในสังกัด ศธ. ที่เสนอเรื่องให้ ครม. พิจารณา และได้บรรจุเข้าวาระการประชุมของ ครม.
๔. รวบรวมแบบสารวจฯ
๙. จั ด ท ารายงานผลการส ารวจความพึ งพอใจและความไม่ พึ ง พอใจในการแจ้ ง วาระการประชุ ม
คณะรัฐมนตรีให้หน่วยงานเจ้าของเรื่อง และเสนอให้ผู้บริหารทราบ เมื่อวันที่ ๓๐ ก.ย. ๕๖

รายงานผลการปฏิบัตริ าชการตามคารับรองการปฏิบัตริ าชการระดับสานัก ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖
สานักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ

ปัจจัยสนับสนุนต่อการดาเนินงาน : อุปสรรคต่อการดาเนินงาน :
๑. ลักษณะงานเป็นการทางานนอกเวลาราชการ เจ้าหน้าที่ต้องเสียสละเวลา
๒. การประสานงานนอกเวลาราชการ ทาให้ไม่สะดวกในการประสานงานกับหน่วยงาน
ข้อเสนอแนะสาหรับการดาเนินงานในปีต่อไป : หลักฐานอ้างอิง :
๑. คาสั่ งส านั ก งานรัฐ มนตรี กระทรวงศึ กษาธิการ ที่ ๓/๒๕๕๖ ลงวัน ที่ ๑ ก.พ. ๕๖ เรื่อ ง แต่ งตั้ ง
คณะท างานด าเนิ น งานตามค ารั บ รองการปฏิ บั ติ ราชการส านั ก งานรั ฐ มนตรี กระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖
๒. แบบสารวจความพึงพอใจและความไม่พึงพอใจในการแจ้งวาระการประชุมคณะรัฐมนตรีให้หน่วยงาน
เจ้าของเรื่อง
๓. บัญชีรายชื่อหน่วยงานที่กรอกแบบสารวจฯ
๔. รายงานผลการสารวจความพึงพอใจและความไม่พึงพอใจในการแจ้งวาระการประชุมคณะรัฐมนตรี
ให้หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
๕. บันทึกสานักงานรัฐมนตรี ที่ ศธ ๐๑๐๐/- ลงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๖ เรื่อง รายงานผลการสารวจ
ความพึงพอใจและความไม่พึงพอใจในการแจ้งวาระการประชุมคณะรัฐมนตรีให้หน่วยงานเจ้าของเรื่อง

รายงานผลการปฏิบัตริ าชการตามคารับรองการปฏิบัตริ าชการระดับสานัก ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖
สานักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ

 รอบ ๙ เดือน
 รอบ ๑๒ เดือน
ชื่อตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดที่ ๑.๔ ร้อยละเฉลี่ยความสาเร็จของการดาเนินกิจกรรมตามโครงการพัฒนาศักยภาพ
และประสิทธิภาพการบริหารจัดการ สานักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ
เทียบกับเป้าหมาย
ผู้กากับดูแลตัวชี้วัด :
ผู้จัดเก็บข้อมูล :
๑. หัวหน้าสานักงานรัฐมนตรี
๑. นางสาวศิริรัตน์ ทิวะศิริ
๒. น.ส.นงศิลินี โมสิกะ
๒. นางดวงรัตน์ นิรัตติวงศกรณ์
๓. นายบัลลังก์ โรหิตเสถียร
๔. นางสาวบุษยากร กิตติวานิช
โทรศัพท์ : ๐ ๒๒๘๐ ๐๓๐๙
โทรศัพท์ : ๐ ๒๒๘๐ ๐๓๐๙
คาอธิบาย :
สานักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ มีภารกิจเกี่ยวกับราชการทางการเมืองและสนับสนุน
ภารกิจของรัฐมนตรีในการประสานนโยบายระหว่างกระทรวง เพื่อให้การปฏิบัติภารกิจของสานักงานรัฐมนตรี
บรรลุผลสาเร็จอย่างมีประสิทธิภาพ จึงมีความจาเป็นต้องส่งเสริม สนับสนุนให้ข้าราชการและผู้ เกี่ยวข้องได้รับการ
เสริมศักยภาพปรับกระบวนทัศน์ ทั้งในเชิงวิชาการและการปฏิบัติการ ให้การปฏิบัติภารกิจตามบทบาทหน้าที่ของ
สานักงานรัฐมนตรีบรรลุผลสาเร็จตามที่มุ่งหมาย สานักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ จึงได้จัดทาโครงการ
พัฒนาศักยภาพและประสิทธิภาพการบริหารจัดการ สานักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ ขึ้น โดยกาหนดการ
จัดกิจกรรมตามโครงการไว้ ๓ กิจกรรม ได้แก่
กิจกรรมที่ ๑ การจัดการความรู้
กิจกรรมที่ ๒ การพัฒนาและปรับปรุงการจัดการกระบวนการ
กิจกรรมที่ ๓ การประชาสัมพันธ์เชิงรุกด้านนโยบายการศึกษา
ความสาเร็จของการดาเนินกิจกรรมตามโครงการพัฒนาศักยภาพและประสิทธิภาพการบริหาร
จัดการ สานักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ พิจารณาจากตัวชี้วัดกิจกรรมในโครงการ ดังนี้
ตัวชี้วัดที่ ๑ จานวนของบุคลากร สร. ที่เข้าร่วมกิจกรรม ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๐ (๒๘ คน)
ตัวชี้วัดที่ ๒ ระดับความพึงพอใจในการเข้าร่วมกิจกรรม ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๕
รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด)

รายงานผลการปฏิบัตริ าชการตามคารับรองการปฏิบัตริ าชการระดับสานัก ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖
สานักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ

สูตรการคานวณ :
เป้าหมาย
หน่วย
ของกิจกรรม
วัด
(๑)

กิจกรรม

ผลการ
ดาเนินการ
(๒)

ร้อยละของผล
การดาเนินการ
เทียบกับ
เป้าหมาย
(๓) = (๒)x๑๐๐
(๑)

ค่าเฉลี่ย
(๔)

กิจกรรมที่ ๑
๑.๑ จานวนของบุคลากรที่เข้าร่วมกิจกรรม
๑.๒ ระดับความพึงพอใจในการเข้าร่วมกิจกรรม

คน
ร้อยละ

๒๘
๘๕

(๓)๑.๑
(๓)๑.๒

(๓)๑.๑+(๓)๑.๒
= (๔)๑
๒

กิจกรรมที่ ๒
๑.๑ จานวนของบุคลากรที่เข้าร่วมกิจกรรม
๑.๒ ระดับความพึงพอใจในการเข้าร่วมกิจกรรม

คน
ร้อยละ

๒๘
๘๕

(๓)๑.๑
(๓)๑.๒

(๓)๑.๑+(๓)๑.๒
= (๔)๒
๒

กิจกรรมที่ ๓
๑.๑ จานวนของบุคลากรที่เข้าร่วมกิจกรรม
๑.๒ ระดับความพึงพอใจในการเข้าร่วมกิจกรรม

คน
ร้อยละ

๒๘
๘๕

(๓)๑.๑
(๓)๑.๒

(๓)๑.๑+(๓)๑.๒
= (๔)๓
๒

ผลรวมเฉลี่ย = (๔)๑ + (๔)๒ + (๔)๓
๓

ข้อมูลผลการดาเนินงาน :
หน่วย เป้าหมาย
วัด ของกิจกรรม

กิจกรรม
กิจกรรมที่ ๑
๑.๑ จานวนของบุคลากรที่เข้าร่วมกิจกรรม
๑.๒ ระดับความพึงพอใจในการเข้าร่วมกิจกรรม
กิจกรรมที่ ๒
๑.๑ จานวนของบุคลากรที่เข้าร่วมกิจกรรม
๑.๒ ระดับความพึงพอใจในการเข้าร่วมกิจกรรม

ผลการ
ดาเนินการ

ร้อยละของผล
การดาเนินการ
เทียบกับ
เป้าหมาย

ค่าเฉลี่ย

คน
ร้อยละ

๒๘
๘๕

๒๘.๗๕
๘๗.๔๐

๑๐๒.๖๘
๑๐๒.๘๒

๑๐๒.๗๕

คน
ร้อยละ

๒๘
๘๕

๒๘.๗๕
๘๗.๔๐

๑๐๒.๖๘
๑๐๒.๘๒

๑๐๒.๗๕

ผลรวมเฉลี่ย = ๑๐๒.๗๕ + ๑๐๒.๗๕ = ๑๐๒.๗๕
๒

รายงานผลการปฏิบัตริ าชการตามคารับรองการปฏิบัตริ าชการระดับสานัก ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖
สานักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ

ตัวชี้วัด

ผลการดาเนินงาน
ร้อยละที่เพิ่มขึ้น
ปีงบประมาณ พ.ศ.
(ร้อยละ)
๒๕๕๔ ๒๕๕๕ ๒๕๕๖ ๒๕๕๕ ๒๕๕๖
๑๐๒.๗๕
-

ร้อยละเฉลี่ยความสาเร็จของการดาเนิ นกิจกรรมตาม
โครงการพัฒนาศักยภาพและประสิทธิภาพการบริหาร
จั ด การ ส านั ก งานรั ฐ มนตรี กระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร
เทียบกับเป้าหมาย
เกณฑ์การให้คะแนน :
ระดับ ๑
ระดับ ๒
ระดับ ๓
ร้อยละ ๘๐
ร้อยละ ๘๕
ร้อยละ ๙๐

ระดับ ๔
ร้อยละ ๙๕

ระดับ ๕
ร้อยละ ๑๐๐

การคานวณคะแนนจากผลการดาเนินงาน :
ตัวชี้วัด/ข้อมูลพื้นฐาน
น้าหนัก
ประกอบตัวชี้วัด
(ร้อยละ)
ร้ อ ยละเฉลี่ ย ความส าเร็ จ ของการด าเนิ น
๑๐
กิจกรรมตามโครงการพัฒ นาศักยภาพและ
ประสิทธิภาพการบริหารจัดการ สานักงาน
รั ฐ มนตรี กระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร เที ย บกั บ
เป้าหมาย

ผลการ
ดาเนินงาน
ร้อยละ
๑๐๒.๗๕

ค่าคะแนนที่ได้
๕.๐๐๐๐

ค่าคะแนน
ถ่วงน้าหนัก
๐.๕๐๐๐

คาชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ดาเนินการ
สานักงานรัฐมนตรี ได้ดาเนินการตามตัวชี้วัดนี้ โดยมีรายละเอียดการดาเนินการ ประกอบด้วย
๑. จั ด ท าแผนปฏิ บั ติร าชการประจาปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ ของส านัก งานรัฐ มนตรี และเสนอ
เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการให้ความเห็นชอบ
๒. ขออนุมัติดาเนินการโครงการพัฒนาศักยภาพและประสิทธิภาพการบริหารจัดการสานักงานรัฐมนตรี
กระทรวงศึกษาธิการ ประกอบด้วยกิจกรรม ๓ กิจกรรม ๑) การจัดการความรู้ ๒) การพัฒนาและปรับปรุงการ
จัดการกระบวนการ ๓) การประชาสัมพันธ์เชิงรุกด้านนโยบายการศึกษา และขออนุมัติจัดกิจกรรม
๓. แต่งตั้งคณะทางานโครงการพัฒนาศักยภาพและประสิทธิภาพการบริหารจัดการสานักงานรัฐมนตรี
กระทรวงศึกษาธิการ โดยมีคณะทางานรับผิดชอบจัดกิจกรรมรายกิจกรรม ทั้ง ๓ กิจกรรม
๔. จัดกิจกรรมตามแผน/ปฏิทินการดาเนินงาน (ในกิจกรรมที่ ๑ และ ๒) ดังนี้
๔.๑ ประชุม บุ ค ลากร สร. เพื่ อชี้ แ จงกรอบการด าเนิ น งานตามแผนปฏิ บั ติราชการ ประจ าปี
งบประมาณ ๒๕๕๖ และการดาเนิ น งานตามตัวชี้วัดคารับรองระดับส านัก ประจาปีงบประมาณ ๒๕๕๖ และ
แนวคิด วิสัยทัศน์ ภารกิจของ สร. เมื่อวันที่ ๒๒ ก.พ. ๕๖
๔.๒ ประชุมคณะทางานโครงการฯ (กิจกรรมที่ ๑,๒) ครั้งที่ ๑/๒๕๕๖ จัด ทาแผนการจัดการ
ความรู้/จัดทาแผนพัฒนาและปรับปรุงการจัดการกระบวนการ เมื่อวันที่ ๒๘ ก.พ. ๕๖ ณ ห้องประชุมจันทรเกษม

รายงานผลการปฏิบัตริ าชการตามคารับรองการปฏิบัตริ าชการระดับสานัก ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖
สานักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ

๔.๓ ประชุมบุคลากร สร. เพื่อวิเคราะห์และทบทวนการวิเคราะห์ เพื่อกาหนดกระบวนการหลัก
ของ สร. และชี้แจงแนวทางการแสวงหาความรู้ ๒ ครั้ง ในวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๕๖ และ ๒๔ เม.ย. ๕๖
๔.๔ จั ด กิ จ กรรมการแบ่ งปั น แลกเปลี่ ย นความรู้ ครั้ งที่ ๑ เมื่ อ วั น ที่ ๒๘ พ.ค. ๕๖ ณ ศู น ย์
ปฏิบัติการกระทรวงศึกษาธิการ
๔.๕ จั ด กิ จ กรรมการแบ่ ง ปั น แลกเปลี่ ย นความรู้ ครั้ ง ที่ ๒ เมื่ อ วั น ที่ ๒๑ มิ .ย. ๕๖ ณ ศู น ย์
ปฏิบัติการกระทรวงศึกษาธิการ
๔.๖ ประชุ ม บุ ค ลากร สร. เพื่ อ ติ ด ตามการด าเนิ น งานตามโครงการพั ฒ นาศั ก ยภาพและ
ประสิ ทธิภาพการบริหารจัดการ สร. ศธ. และตัวชี้วัดระดับสานัก รอบ ๙ เดือน เมื่อวันที่ ๘ ก.ค. ๕๖ ณ ศูนย์
ปฏิบัติการกระทรวงศึกษาธิการ
๔.๗ ประชุมสัมมนา ศึกษาดูงาน และพัฒ นาองค์การ (OD) เมื่อวันที่ ๒ – ๓ ส.ค. ๕๖ ในพื้นที่
จังหวัดราชบุรี
๔.๘ การยกย่ อ งชมเชยบุ ค ลากรกลุ่ ม /งาน ที่ มี ส่ ว นร่ ว มในกิ จ กรรมการจั ด การความรู้ และ
ประเมินผลความพึงพอใจ/ไม่พึงพอใจในการเข้าร่วมกิจกรรม เมื่อวันที่ ๒๐ – ๒๑ ส.ค. ๕๖ ณ ศูนย์ปฏิบัติการ
กระทรวงศึกษาธิการ
๕. จัดทาเอกสารรายงานการดาเนินงานโครงการพัฒนาศักยภาพและประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
สร. ศธ. เผยแพร่ทางเว็บไซต์ สร.
ปัจจัยสนับสนุนต่อการดาเนินงาน :
บุคลากรสานักงานรัฐมนตรีให้ความร่วมมือ
อุปสรรคต่อการดาเนินงาน :
๑. ผู้บังคับบัญชาที่เป็นข้าราชการการเมืองมีผลต่อการจัดกิจกรรมตามแผน ทั้งเชิงสนับสนุนและเป็น
อุปสรรค
๒. การจัดกิจกรรมต้องบริหารจัดการเวลาตามสถานการณ์ทางการเมือง
๓. งบประมาณไม่เพียงพอในการจัดกิจกรรม เนื่องจากงบประมาณที่ได้รับต้องสนับสนุนภารกิจของฝ่าย
การเมืองก่อนเป็นหลัก
ข้อเสนอแนะสาหรับการดาเนินงานในปีต่อไป : หลักฐานอ้างอิง :
๑. บัน ทึกสานักงานรัฐมนตรี ที่ ศธ ๐๑๐๐/๓๓๙๑ ลงวันที่ ๒๖ พ.ย. ๕๕ เรื่อง แผนปฏิบัติราชการ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ ของสานักงานรัฐมนตรี
๒. บันทึกสานักงานรัฐมนตรี ที่ ศธ ๐๑๐๐/๒๙๓ ลงวันที่ ๑๘ ก.พ. ๕๖ เรื่อง ขออนุมัติดาเนินโครงการ
พัฒนาศักยภาพและประสิทธิภาพการบริหารจัดการสานักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ
๓. คาสั่ งสานั กงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ ที่ ๖/๒๕๕๖ ลงวันที่ ๒๖ ก.พ. ๕๖ เรื่อง แต่งตั้ง
คณะทางานโครงการพัฒนาศักยภาพและประสิทธิภาพการบริหารจัดการสานักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ
๔. สรุปการจัดประชุมบุคลากร สร. เพื่อรับฟังการชี้แจงกรอบการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจาปีงบประมาณ ๒๕๕๖ และการดาเนินงานตามตัวชี้วัดคารับรอง ระดับสานัก ประจาปีงบประมาณ ๒๕๕๖
เมื่อวันที่ ๒๒ ก.พ. ๕๖
๕. สรุปการประชุมคณะทางานกิจกรรมที่ ๑,๒ ตามโครงการพัฒนาศักยภาพฯ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๖ เมื่อวันที่
๒๘ ก.พ. ๕๕๖

รายงานผลการปฏิบัตริ าชการตามคารับรองการปฏิบัตริ าชการระดับสานัก ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖
สานักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ

๖. สรุปการประชุมบุคลากรสานักงานรัฐมนตรี ทบทวนการวิเคราะห์กระบวนการหลัก และเสนอการ
วิเคราะห์ SIPOC,ข้อกาหนดที่สาคัญ และการดาเนินการตามตัวชี้วัด ที่ ๓, ๔ และ ๕ เมื่อวันที่ ๒๙ มี.ค. ๕๖
๗. สรุปการประชุมบุคลากรสานักงานรัฐมนตรี ทบทวนการวิเคราะห์กระบวนการหลัก และการวิเคราะห์
SIPOC, ข้อกาหนดที่สาคัญ และการดาเนินการตามตัวชี้วัด ที่ ๓, ๔ และ ๕ เมื่อวันที่ ๒๔ เม.ย. ๕๖
๘. สรุปการจัดกิจกรรมการแบ่งปันแลกเปลี่ยนความรู้ ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๒๘ พ.ค. ๕๖
๙. สรุปการจัดกิจกรรมการแบ่งปันแลกเปลี่ยนความรู้ ครั้งที่ ๒ เมื่อวันที่ ๒๑ มิ.ย. ๕๖
๑๐. บั น ทึ ก ส านั ก งานรั ฐ มนตรี ที่ ศธ ๐๑๐๐/๒๕๒๐ ลงวั น ที่ ๒๘ ส.ค. ๕๖ เรื่ อ ง ขอยื่ น อุ ท ธรณ์
เปลี่ยนแปลงคารับรองการปฏิบัติราชการระดับสานัก ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖
๑๑. รายงานการดาเนินงานโครงการพัฒนาศักยภาพและประสิทธิภาพการบริหารจัดการ สร. ศธ.

รายงานผลการปฏิบัตริ าชการตามคารับรองการปฏิบัตริ าชการระดับสานัก ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖
สานักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด)  รอบ ๙ เดือน
 รอบ ๑๒ เดือน
ชื่อตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดที่ ๒.๑ ระดับความสาเร็จของการจัดทาต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต
ผู้กากับดูแลตัวชี้วัด :
ผู้จัดเก็บข้อมูล :
๑. หัวหน้าสานักงานรัฐมนตรี
๑. นางแจ่มจิตต์ สุคนธสาร
๒. น.ส.นงศิลินี โมสิกะ
๒. นายชาญชัย เตียวัฒนรัฐติกาล
โทรศัพท์ : ๐ ๒๒๘๐ ๐๓๐๙
โทรศัพท์ : ๐ ๒๒๘๐ ๐๓๐๙
คาอธิบาย :
 ความสาเร็จของการจัดทาต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต หมายถึง การที่ส่วนราชการสามารถจัดทา
บัญชีต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตตามที่กรมบัญชีกลางกาหนด และนาเอาผลการคานวณต้นทุนมาใช้ในการบริหาร
ทรัพยากรของหน่วยงานให้เกิดประสิทธิภาพ (เจ้าภาพหลัก)
 ความสาเร็จของการจัดทาต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต หมายถึง การที่สานัก/หน่วยงานสนับสนุน
ให้สานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการสามารถจัดทาบัญชีต้นทุน ต่อหน่วยผลผลิตตามที่กรมบัญชีกลางกาหนด
และนาเอาผลการคานวณต้นทุนมาใช้ในการบริหารทรัพยากรของหน่วยงานให้เกิดประสิทธิภาพ (หน่วยงาน
สนับสนุน)
ข้อมูลผลการดาเนินงาน :
ระดับคะแนน
การดาเนินงานในแต่ละขั้นตอน
๑
สานัก/หน่วยงานตรวจสอบความถูกต้องของการระบุค่าใช้จ่ายเข้า สู่กิจกรรมย่อย ส่งให้
สานักอานวยการภายในเวลาที่กาหนด
๒
สานัก/หน่วยงานจัดทาข้อมูลประกอบการคานวณต้นทุนผลผลิตและวิเคราะห์สาเหตุ
การเปลี่ยนแปลง ส่งสานักอานวยการภายในเวลาที่กาหนด
๓
เข้าร่วมประชุมการจัดทาแผนเพิ่มประสิทธิภาพของสานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
๔
ดาเนินการตามแผนเพิ่มประสิทธิภาพของสานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการโดยแสดง
รายละเอียดประกอบ
๕
รายงานผลการด าเนิ น งานตามแผนเพิ่ ม ประสิ ท ธิภ าพของส านั กงานปลั ดกระทรวง
ศึกษาธิการ ส่งสานักอานวยการภายในเวลาที่สานักอานวยการกาหนด
เกณฑ์การให้คะแนน :
ระดับ ๑
๑ คะแนน

ระดับ ๒
๒ คะแนน

ระดับ ๓
๓ คะแนน

การคานวณคะแนนจากผลการดาเนินงาน :
ตัวชี้วัด
น้าหนัก
(ร้อยละ)
ระดับความสาเร็จของการจัดทาต้น ทุนต่อ
๒
หน่วยผลผลิต

ระดับ ๔
๔ คะแนน

ผลการ
ดาเนินงาน
๕

ค่าคะแนนที่ได้
๕.๐๐๐๐

ระดับ ๕
๕ คะแนน

ค่าคะแนน
ถ่วงน้าหนัก
๐.๑๐๐๐

รายงานผลการปฏิบัตริ าชการตามคารับรองการปฏิบัตริ าชการระดับสานัก ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖
สานักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ

คาชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ดาเนินการ
สานักงานรัฐมนตรี ได้ดาเนินการตามตัวชี้วัดนี้ โดยมีรายละเอียดการดาเนินการ ประกอบด้วย
๑. ตรวจสอบข้อมูลค่าใช้จ่ายของศูนย์ต้นทุนในความรับผิดชอบประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕
และจัดส่งข้อมูลค่าใช้จ่ายที่ตรวจสอบความถูกต้องแล้ว ให้สานักอานวยการ สป. เม่่อวันที่ ๑๖ พ.ย. ๕๕
๒. แต่งตั้งคณะทางานดาเนิ น งานตามคารับรองการปฏิบัติราชการสานักงานรัฐมนตรี กระทรวง
ศึกษาธิการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ โดยให้มีคณะทางานรับผิดชอบรายตัวชี้วัด ตามคาสั่งสานักงาน
รัฐมนตรี ที่ ๓/๒๕๕๖ ลงวันที่ ๑ ก.พ. ๕๖
๓. ชี้แจงสาเหตุการเปลี่ ย นแปลงของต้นทุนต่อหน่วยผลผลิ ต ส่ งส านักอานวยการ สป. เม่่อวัน ที่
๒๒ ก.พ. ๕๖
๔. ส่ ง บุ ค ลากรเข้ า ร่ ว มประชุ ม จั ด ท าแผนเพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพในการลดต้ น ทุ น ต่ อ หน่ ว ยผลผลิ ต
ของส านั ก งานปลั ด กระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร ประจ าปี ง บประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ เม่่ อ วั น ที่ ๒๗ มี .ค. ๕๖
ณ ห้องประชุมสอาด พิมพ์สวัสดิ์ ชั้น ๙ อาคารรัชมังคลาภิเษก กระทรวงศึกษาธิการ จานวน ๒ ราย ได้แก่
นางแจ่มจิตต์ สุคนธสาร และ นายชาญชัย เตียวัฒนรัฐติกาล
๔. ดาเนิน การตามแผนเพิ่มประสิทธิภาพในการลดต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๕๖ ของสานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
๔.๑ แจ้งให้ บุ คลากรทราบแผนเพิ่ มประสิ ทธิภ าพในการลดต้นทุ นต่อหน่วยผลผลิ ต ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ ของสานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ และขอความร่วมม่อบุคลากร ดังนี้
- แผนลดค่าวัสดุ
๑) แจ้งให้บุคลากรทราบและถ่อปฏิบัติตามหนังส่อสานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
ที่ ศธ ๐๒๐๑.๕/๓๒๗๙ ลงวันที่ ๒๕ มี.ค. ๕๖ เร่่อง มาตรการประหยัดงบประมาณรายจ่าย สป.
๒) ประชาสั ม พั น ธ์ ให้ บุ ค ลากรใช้ ท รัพ ยากรอย่ างประหยั ด และเกิ ด ประโยชน์ สู งสุ ด
โดยการแจ้งมาตรการประหยั ดค่าใช้จ่ายด้านวัส ดุของส านักงานรัฐมนตรีให้ บุค ลากรทราบ จัดทาแผ่ นพั บ
มาตรการฯ และขอความร่วมม่อบุคลากรให้ปฏิบัติตามมาตรการฯ
- แผนลดค่าใช้จ่ายต้นทุนต่อหน่วยของกิจกรรมการประสานงาน
ขอความร่วมม่อบุคลากรให้ถ่อปฏิบัติตามกิจกรรมในการลดค่าใช้จ่ายต้นทุนต่อหน่วยของ
กิจกรรมการประสานงาน ตามที่กาหนดไว้ในแผนเพิ่มประสิทธิภาพฯ
๕. ส่งรายงานผลการดาเนินงานตามแผนเพิ่มประสิทธิภาพของสานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
ให้สานักอานวยการ เม่่อวันที่ ๒๓ ก.ย. ๕๖
ปัจจัยสนับสนุนต่อการดาเนินงาน :
บุคลากรสานักงานรัฐมนตรีมีความรับผิดชอบและให้ความร่วมม่อเป็นอย่างดี
อุปสรรคต่อการดาเนินงาน : ข้อเสนอแนะสาหรับการดาเนินงานในปีต่อไป : หลักฐานอ้างอิง :
๑. บันทึกสานักงานรัฐมนตรี ที่ ศธ ๐๑๐๐/๓๓๐๔ ลงวันที่ ๑๖ พ.ย. ๕๕ เร่่อง การตรวจสอบข้อมูล
ค่าใช้จ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕

รายงานผลการปฏิบัตริ าชการตามคารับรองการปฏิบัตริ าชการระดับสานัก ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖
สานักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ

๒. คาสั่งสานักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ ที่ ๓/๒๕๕๖ ลงวันที่ ๑ ก.พ. ๕๖ เร่่อง แต่งตั้ง
คณะทางานดาเนินงานตามคารับ รองการปฏิบัติราชการสานักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖
๓. บั น ทึ ก ส านั ก งานรั ฐ มนตรี ที่ ศธ ๐๑๐๐/๕๔๗ ลงวั น ที่ ๒๒ ก.พ. ๕๖ เร่่ อ ง ตั ว ชี้ วั ด ที่ ๓
ระดับความสาเร็จของการจัดทาต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต
๔. บันทึกสานักอานวยการ สป. ที่ ศธ ๐๒๐๑.๕/๖๘๔ ลงวันที่ ๑๙ มี.ค. ๕๖ เร่่อง ขอเรียนเชิญ
ประชุมจัดทาแผนเพิ่มประสิทธิภาพในการลดต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตของสานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖
๕. บั น ทึ ก ส านั ก งานรั ฐ มนตรี ที่ ศธ ๐๑๐๐/- ลงวั น ที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๕๖ เร่่ อ ง แผนเพิ่ ม
ประสิ ท ธิ ภ าพ ในการลดต้ น ทุ น ต่ อ หน่ ว ยผลผลิ ต ประจ าปี ง บประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ ของส านั ก งาน
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
๖. มาตรการประหยัดค่าใช้จ่ายด้านวัสดุของสานักงานรัฐมนตรี และแผ่นพับมาตรการฯ
๗. บัน ทึกสานักงานรัฐมนตรี ที่ ศธ ๐๑๐๐/๒๘๒๓ ลงวันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๕๖ เร่่อง รายงาน
ผลการดาเนินตามแผนเพิ่มประสิทธิภาพในการลดต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต ประจาปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖
ของสานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

รายงานผลการปฏิบัตริ าชการตามคารับรองการปฏิบัติราชการระดับสานัก ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖
สานักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด)  รอบ ๙ เดือน
 รอบ ๑๒ เดือน
ชื่อตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดที่ ๒.๒.๑ ร้อยละความสาเร็จของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุน
ผู้กากับดูแลตัวชี้วัด :
ผู้จัดเก็บข้อมูล :
๑. หัวหน้าสานักงานรัฐมนตรี
๑. นางแจ่มจิตต์ สุคนธสาร
๒. น.ส.นงศิลินี โมสิกะ
๒. นายชาญชัย เตียวัฒนรัฐติกาล
โทรศัพท์ : ๐ ๒๒๘๐ ๐๓๐๙
โทรศัพท์ : ๐ ๒๒๘๐ ๐๓๐๙
คาอธิบาย :
 การพิจารณาผลสาเร็จของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุน จะใช้อัตราการเบิกจ่ายเงิน
งบประมาณรายจ่ ายลงทุน ของส านั ก /หน่ ว ยงาน ทั้ งที่ เบิ กจ่ายในส่ วนกลางและส่ ว นภูมิ ภ าคเป็ นตั วชี้ วัด
ความสามารถในการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุนของสานัก/หน่วยงาน โดยจะรวมเงินงบประมาณ
ที่ได้รับการจัดสรรเพิ่มเติมระหว่างปีงบประมาณ โดยจะใช้ข้อมูลการเบิกจ่ายดังกล่าวจากระบบการบริหาร
การเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS)
 การให้ค ะแนนจะพิจ ารณาตามความสามารถในการเบิ กจ่ายเงิน งบประมาณรายจ่ ายลงทุน ของ
ส านั ก /หน่ ว ยงานเที ย บกั บ วงเงิ น งบประมาณรายจ่ า ยลงทุ น ที่ ส านั ก /หน่ ว ยงานได้ รั บ หากมี ก ารโอน
เปลี่ยนแปลงงบประมาณระหว่างปี (รายจ่ายประจาไปรายจ่ายลงทุน หรือรายจ่ายลงทุนไปรายจ่ายประจา)
จะนายอดเงินงบประมาณหลังหักโอนเปลี่ยนแปลงแล้วมาเป็นฐานในการคานวณ
 รายจ่ายลงทุน หมายถึง รายจ่ายที่รัฐบาลจ่ายเพื่ อจัดหาทรัพย์สินประเภททุน ทั้งที่มีตัวตนและ
ทรัพ ย์ สิ น ที่ ไม่มี ตั ว ตน ตลอดจนรายจ่ ายที่ รัฐ บาลอุ ด หนุ น หรือ โอนให้ แ ก่บุ ค คล องค์ก ร หรือ รัฐ วิส าหกิ จ
โดยผู้รับไม่ต้องจ่ายคืนให้รัฐบาลและผู้รับนาไปใช้จัดหาทรัพย์สินประเภททุน เป็นต้น สามารถตรวจสอบได้
จากรหัสงบประมาณรายจ่าย รหัสลักษณะงานตาแหน่งที่ ๕ แสดงถึงลักษณะเศรษฐกิจที่สานักงบประมาณ
กาหนดให้
สูตรการคานวณ :
เงินงบประมาณรายจ่ายลงทุนที่สานัก/หน่วยงานเบิกจ่าย
วงเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุนที่สานัก/หน่วยงานได้รับ

x ๑๐๐

ข้อมูลผลการดาเนินงาน :
ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด
ร้อยละความสาเร็จของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ
รายจ่ายลงทุน

ผลการดาเนินงาน
ร้อยละที่เพิ่มขึ้น
ปีงบประมาณ พ.ศ.
(ร้อยละ)
๒๕๕๔ ๒๕๕๕ ๒๕๕๖ ๒๕๕๕ ๒๕๕๖
๙๙.๙๕
-

รายงานผลการปฏิบัตริ าชการตามคารับรองการปฏิบัติราชการระดับสานัก ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖
สานักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ

เกณฑ์การให้คะแนน :
ระดับ ๑
ระดับ ๒
ร้อยละ ๗๒
ร้อยละ ๗๔

ระดับ ๓
ร้อยละ ๗๖

การคานวณคะแนนจากผลการดาเนินงาน :
ตัวชี้วัด
น้าหนัก
(ร้อยละ)
ร้ อ ยละความส าเร็ จ ของการเบิ ก จ่ า ยเงิ น
๑
งบประมาณรายจ่ายลงทุน

ระดับ ๔
ร้อยละ ๗๘
ผลการ
ดาเนินงาน
ร้อยละ
๙๙.๙๕

ค่าคะแนนที่ได้
๕.๐๐๐๐

ระดับ ๕
ร้อยละ ๘๐
ค่าคะแนน
ถ่วงน้าหนัก
๐.๐๕๐๐

คาชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ดาเนินการ
สานักงานรัฐมนตรี ได้ดาเนินการตามตัวชี้วัดนี้ โดยมีรายละเอียดการดาเนินการ ประกอบด้วย
๑. แต่งตั้งคณะทางานดาเนิ นงานตามคารับรองการปฏิบัติราชการส านักงานรัฐมนตรี กระทรวง
ศึกษาธิการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ โดยให้มีคณะทางานรับผิดชอบรายตัวชี้วัด ตามคาสั่งสานักงาน
รัฐมนตรี ที่ ๓/๒๕๕๖ ลงวันที่ ๑ ก.พ. ๕๖
๒. เบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุนของสานักงานรัฐมนตรี
ปัจจัยสนับสนุนต่อการดาเนินงาน : อุปสรรคต่อการดาเนินงาน :
ไม่สามารถควบคุมการเบิกจ่ายงบประมาณของฝ่ายการเมืองได้
ข้อเสนอแนะสาหรับการดาเนินงานในปีต่อไป : หลักฐานอ้างอิง :
๑. คาสั่งสานักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ ที่ ๓/๒๕๕๖ ลงวันที่ ๑ ก.พ. ๕๖ เรื่อง แต่งตั้ง
คณะทางานดาเนิ นงานตามคารับรองการปฏิบั ติราชการสานักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖
๒. สรุ ป ผลการบริ ห ารงบประมาณ ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ ของส านั ก งานรัฐ มนตรี
สะสมสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ ก.ย. ๕๖ (ภาพรวมทุกงบรายจ่าย)

รายงานผลการปฏิบัตริ าชการตามคารับรองการปฏิบัตริ าชการระดับสานัก ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖
สานักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด)  รอบ ๙ เดือน
 รอบ ๑๒ เดือน
ชื่อตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดที่ ๒.๒.๒ ร้อยละความสาเร็จของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวม ๖ เดือนแรก
ผู้กากับดูแลตัวชี้วัด :
ผู้จัดเก็บข้อมูล :
๑. หัวหน้าสานักงานรัฐมนตรี
๑. นางแจ่มจิตต์ สุคนธสาร
๒. น.ส.นงศิลินี โมสิกะ
๒. นายชาญชัย เตียวัฒนรัฐติกาล
โทรศัพท์ : ๐ ๒๒๘๐ ๐๓๐๙
โทรศัพท์ : ๐ ๒๒๘๐ ๐๓๐๙
คาอธิบาย :
 การพิ จ ารณาผลสาเร็จ ของการเบิ กจ่ ายเงิน งบประมาณรายจ่ายภาพรวม ๖ เดื อนแรก จะใช้
อัตราการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวมของสานัก/หน่วยงาน ทั้งที่เบิกจ่ายในส่วนกลางและส่วน
ภูมิภาคเป็นตัวชี้วัดความสามารถในการเบิกจ่ายเงินของสานัก/หน่วยงาน โดยจะรวมเงินงบประมาณที่ได้ รับ
การจัดสรรเพิ่มเติมระหว่างปีงบประมาณ โดยจะใช้ข้อมูลการเบิกจ่ายดังกล่าวจากระบบการบริหารการเงิน
การคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS)
 การให้ คะแนนจะพิ จารณาตามความสามารถในการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวม
ของสานัก/หน่วยงานเทียบกับวงเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวมที่สานัก/หน่วยงานได้รับ ตั้งแต่เดือนตุลาคม
๒๕๕๕ ถึงเดือนมีนาคม ๒๕๕๖ หากมีการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณระหว่างปี (รายจ่ายประจาไปรายจ่าย
ลงทุน หรือรายจ่ายลงทุนไปรายจ่ายประจา) จะนายอดเงินงบประมาณหลังหักโอนเปลี่ยนแปลงแล้วมาเป็น
ฐานในการคานวณ ใช้สูตรในการคานวณ ดังนี้
เงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวมที่สานัก/หน่วยงานเบิกจ่าย
ตั้งแต่เดือนตุลาคม ๒๕๕๕ ถึงมีนาคม ๒๕๕๖
วงเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวมที่สานัก/หน่วยงานได้รับ

X ๑๐๐

ข้อมูลผลการดาเนินงาน :
ผลการดาเนินงาน
ร้อยละที่เพิ่มขึ้น
ปีงบประมาณ พ.ศ.
(ร้อยละ)
๒๕๕๔ ๒๕๕๕ ๒๕๕๖ ๒๕๕๕ ๒๕๕๖
๕๔.๖๕
-

ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด
ร้อยละความสาเร็จของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ
รายจ่ายภาพรวม ๖ เดือนแรก
เกณฑ์ การให้ คะแนน :

ระดับ ๑
ร้อยละ ๔๔.๐๒

ระดับ ๒
ร้อยละ ๔๖.๔๖

ระดับ ๓
ร้อยละ ๔๘.๙๑
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ระดับ ๔
ร้อยละ ๕๑.๓๖

ระดับ ๕
ร้อยละ ๕๓.๘๐

รายงานผลการปฏิบัตริ าชการตามคารับรองการปฏิบัตริ าชการระดับสานัก ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖
สานักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ
การคานวณคะแนนจากผลการดาเนินงาน :

ตัวชี้วัด
ร้อยละความสาเร็จของการเบิกจ่ายเงิน
งบประมาณรายจ่ายภาพรวม ๖ เดือนแรก

น้าหนัก
(ร้อยละ)
๐.๕

ผลการ
ดาเนินงาน
๕๔.๖๕

ค่าคะแนนที่ได้
๕.๐๐๐๐

ค่าคะแนน
ถ่วงน้าหนัก
๐.๐๒๕๐

คาชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ดาเนินการ
สานักงานรัฐมนตรี ได้ดาเนินการตามตัวชี้วัดนี้ โดยมีรายละเอียดการดาเนินการ ประกอบด้วย
๑. แต่งตั้งคณะทางานดาเนิ นงานตามคารับรองการปฏิบัติราชการส านักงานรัฐมนตรี กระทรวง
ศึกษาธิการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ โดยให้มีคณะทางานรับผิดชอบรายตัวชี้วัด ตามคาสั่งสานักงาน
รัฐมนตรี ที่ ๓/๒๕๕๖ ลงวันที่ ๑ ก.พ. ๕๖
๒. เบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายของสานักงานรัฐมนตรี
ปัจจัยสนับสนุนต่อการดาเนินงาน :
สามารถของบประมาณจากสานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการได้
อุปสรรคต่อการดาเนินงาน :
ไม่สามารถควบคุมการเบิกจ่ายงบประมาณของฝ่ายการเมืองได้
ข้อเสนอแนะสาหรับการดาเนินงานในปีต่อไป : หลักฐานอ้างอิง :
๑. คาสั่งสานักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ ที่ ๓/๒๕๕๖ ลงวันที่ ๑ ก.พ. ๕๖ เรื่อง แต่งตั้ง
คณะทางานดาเนิ นงานตามคารับรองการปฏิบัติราชการสานักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖
๒. เอกสารประกอบการประชุ ม คณะท างานเร่ งรั ด ติ ด ตามการใช้ จ่ ายเงิ น งบประมาณรายจ่ า ย
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ ครั้งที่ ๓/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๒๓ เม.ย. ๕๖
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รายงานผลการปฏิบัตริ าชการตามคารับรองการปฏิบัตริ าชการระดับสานัก ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖
สานักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด)  รอบ ๙ เดือน
 รอบ ๑๒ เดือน
ชื่อตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดที่ ๒.๒.๓ ร้อยละความสาเร็จของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวม ๑๒ เดือน
ผู้กากับดูแลตัวชี้วัด :
ผู้จัดเก็บข้อมูล :
๑. หัวหน้าสานักงานรัฐมนตรี
๑. นางแจ่มจิตต์ สุคนธสาร
๒. น.ส.นงศิลินี โมสิกะ
๒. นายชาญชัย เตียวัฒนรัฐติกาล
โทรศัพท์ : ๐ ๒๒๘๐ ๐๓๐๙
โทรศัพท์ : ๐ ๒๒๘๐ ๐๓๐๙
คาอธิบาย :
 การพิ จารณาผลสาเร็จของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวม ๑๒ เดือน จะใช้อัตรา
การเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวมของสานัก/หน่วยงาน ทั้งที่เบิกจ่ายในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค
เป็ นตัวชี้วัดความสามารถในการเบิกจ่ายเงินของสานัก/หน่วยงาน โดยจะรวมเงินงบประมาณที่ได้รับการ
จัดสรรเพิ่มเติมระหว่างปีงบประมาณ โดยจะใช้ข้อมูลการเบิกจ่ายดังกล่าวจากระบบการบริหารการเงินการ
คลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS)
 การให้คะแนนจะพิจารณาตามความสามารถในการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวมของ
สานัก/หน่วยงานเทียบกับวงเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวมที่สานัก/หน่วยงานได้รับ ตั้งแต่เดือนตุลาคม
๒๕๕๕ ถึงเดือนกัน ยายน ๒๕๕๖ หากมีการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณระหว่างปี (รายจ่ายประจาไป
รายจ่ายลงทุน หรือรายจ่ายลงทุนไปรายจ่ายประจา) จะนายอดเงินงบประมาณหลังหักโอนเปลี่ยนแปลงแล้ว
มาเป็นฐานในการคานวณ ใช้สูตรในการคานวณ ดังนี้
เงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวมที่สานัก/หน่วยงานเบิกจ่าย
ตั้งแต่เดือนตุลาคม ๒๕๕๕ ถึงกันยายน ๒๕๕๖
วงเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวมที่สานัก/หน่วยงานได้รับ

X ๑๐๐

ข้อมูลผลการดาเนินงาน :
ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด
ร้อยละความสาเร็จของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ
รายจ่ายภาพรวม ๑๒ เดือน
เกณฑ์การให้คะแนน :
ระดับ ๑
ระดับ ๒
ร้อยละ ๙๒
ร้อยละ ๙๓

ผลการดาเนินงาน
ร้อยละที่เพิ่มขึ้น
ปีงบประมาณ พ.ศ.
(ร้อยละ)
๒๕๕๔ ๒๕๕๕ ๒๕๕๖ ๒๕๕๕ ๒๕๕๖
๙๕.๔๓
-

ระดับ ๓
ร้อยละ ๙๔

ระดับ ๔
ร้อยละ ๙๕

ระดับ ๕
ร้อยละ ๙๖

รายงานผลการปฏิบัตริ าชการตามคารับรองการปฏิบัตริ าชการระดับสานัก ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖
สานักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ

การคานวณคะแนนจากผลการดาเนินงาน :
ตัวชี้วัด
น้าหนัก
(ร้อยละ)
ร้อยละความสาเร็จของการเบิกจ่ายเงิน
๐.๕
งบประมาณรายจ่ายภาพรวม ๑๒ เดือน

ผลการ
ดาเนินงาน
ร้อยละ
๙๕.๔๓

ค่าคะแนนที่ได้
๔.๔๓

ค่าคะแนน
ถ่วงน้าหนัก
๐.๐๒๒๒

คาชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ดาเนินการ
สานักงานรัฐมนตรี ได้ดาเนินการตามตัวชี้วัดนี้ โดยมีรายละเอียดการดาเนินการ ประกอบด้วย
๑. แต่งตั้งคณะทางานดาเนิ นงานตามคารับรองการปฏิบัติราชการส านักงานรัฐมนตรี กระทรวง
ศึกษาธิการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ โดยให้มีคณะทางานรับผิดชอบรายตัวชี้วัด ตามคาสั่งสานักงาน
รัฐมนตรี ที่ ๓/๒๕๕๖ ลงวันที่ ๑ ก.พ. ๕๖
๒. เบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายของสานักงานรัฐมนตรี
ปัจจัยสนับสนุนต่อการดาเนินงาน :
สามารถของบประมาณจากสานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการได้
อุปสรรคต่อการดาเนินงาน :
ไม่สามารถควบคุมการเบิกจ่ายงบประมาณของฝ่ายการเมืองได้
ข้อเสนอแนะสาหรับการดาเนินงานในปีต่อไป : หลักฐานอ้างอิง :
๑. คาสั่งสานักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ ที่ ๓/๒๕๕๖ ลงวันที่ ๑ ก.พ. ๕๖ เรื่อง แต่งตั้ง
คณะทางานดาเนิ นงานตามคารับรองการปฏิบัติราชการสานักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖
๒. สรุ ป ผลการบริ ห ารงบประมาณ ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ ของส านั ก งานรัฐ มนตรี
สะสมสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ ก.ย. ๕๖ (ภาพรวมทุกงบรายจ่าย)

รายงานผลการปฏิบัตริ าชการตามคารับรองการปฏิบัตริ าชการระดับสานัก ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖
สานักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด)  รอบ ๙ เดือน
 รอบ ๑๒ เดือน
ชื่อตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดที่ ๒.๒.๔ ร้อยละความสาเร็จของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณตามแผน
ผู้กากับดูแลตัวชี้วัด :
ผู้จัดเก็บข้อมูล :
๑. หัวหน้าสานักงานรัฐมนตรี
๑. นางแจ่มจิตต์ สุคนธสาร
๒. น.ส.นงศิลินี โมสิกะ
๒. นายชาญชัย เตียวัฒนรัฐติกาล
โทรศัพท์ : ๐ ๒๒๘๐ ๐๓๐๙
โทรศัพท์ : ๐ ๒๒๘๐ ๐๓๐๙
คาอธิบาย :
 การพิ จ ารณาผลส าเร็จ ของการเบิก จ่ายเงิน งบประมาณตามแผน ใช้ ผ ลการเบิกจ่ ายภาพรวม
ของเงิน งบประมาณของส านั กหหน่ ว ยงาน ทั้ งที่ เบิ กจ่ายในส่ ว นกลางและส่ ว นภม มิ ภ าคเที ยบกั บ แผนการ
ใช้จ่ายเงินงบประมาณในแต่ละไตรมาสเป็นตัวชี้วัดความสามารถในการเบิกจ่ายเงินงบประมาณตามแผน ทั้งนี้
ข้อมมลแผนการใช้จ่ายเงิน งบประมาณที่สานักหหน่วยงานบันทึกตามเกณฑ์และวิธีการที่สานักงบประมาณ
กาหนดภายใต้ ว งเงิน งบประมาณที่ ได้ รับ ตามพระราชบั ญ ญั ติ งบประมาณรายจ่ ายประจ าปี งบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๕๖ จะเป็นแผนตั้งต้นในระบบ GFMIS
 เมื่ อมี ก ารน าแผนไปปฏิ บั ติ แล้ ว หากไม่เป็ น ไปตามแผนการใช้ จ่ายเงิน ที่ ได้ ท าไว้ ให้ ป รับ ปรุง
แผนการใช้จ่ายเงินในระบบ GFMIS ในเดือนปัจจุบันและเดื อนถัดไป โดยให้ดาเนินการให้แล้วเสร็จภายใน
ไตรมาสที่ ๓ หรือภายเดือนมิถุนายน ๒๕๕๖
 การประเมินความสาเร็จของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณตามแผนที่สานักได้รับนั้น จะพิจารณา
จากผลคะแนนประเมินของตัวชี้วัดนี้ที่สานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการได้รับจากสมตรการคานวณ
ข้อมูลผลการดาเนินงาน :
ผลการดาเนินงาน
ร้อยละที่เพิ่มขึ้น
ปีงบประมาณ พ.ศ.
(ร้อยละ)
ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด
๒๕๕๔ ๒๕๕๕ ๒๕๕๖ ๒๕๕๕ ๒๕๕๖
ร้อยละความส าเร็จ ของการเบิ กจ่ายเงิน งบประมาณ ๙๔.๗๙ ๙๙.๔๑ N/A
๔.๖๒
ตามแผน
เกณฑ์ การให้ คะแนน :
ระดับ ๑
ร้อยละ ๙๒

ระดับ ๒
ร้อยละ ๙๓

ระดับ ๓
ร้อยละ ๙๔

การคานวณคะแนนจากผลการดาเนินงาน :
ตัวชี้วัด
น้าหนัก
(ร้อยละ)
ร้อยละความสาเร็จของการเบิกจ่ายเงิน
๑
งบประมาณตามแผน

ระดับ ๔
ร้อยละ ๙๕
ผลการ
ดาเนินงาน
N/A

ค่าคะแนนที่ได้
๑.๐๐๐๐

ระดับ ๕
ร้อยละ ๙๖
ค่าคะแนน
ถ่วงน้าหนัก
๐.๐๑๐๐

รายงานผลการปฏิบัตริ าชการตามคารับรองการปฏิบัตริ าชการระดับสานัก ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖
สานักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ

คาชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ดาเนินการ
สานักงานรัฐมนตรี ได้ดาเนินการตามตัวชี้วัดนี้ โดยมีรายละเอียดการดาเนินการ ประกอบด้วย
๑. แต่งตั้งคณะทางานดาเนิ นงานตามคารับรองการปฏิบัติราชการส านักงานรัฐมนตรี กระทรวง
ศึกษาธิการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ โดยให้มีคณะทางานรับผิดชอบรายตัวชี้วัด ตามคาสั่งสานักงาน
รัฐมนตรี ที่ ๓ห๒๕๕๖ ลงวันที่ ๑ ก.พ. ๕๖
๒. เบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายตามแผน
ปัจจัยสนับสนุนต่อการดาเนินงาน :
สามารถของบประมาณจากสานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการได้
อุปสรรคต่อการดาเนินงาน :
ไม่สามารถควบคุมการเบิกจ่ายงบประมาณของฝ่ายการเมืองได้
ข้อเสนอแนะสาหรับการดาเนินงานในปีต่อไป : หลักฐานอ้างอิง :
๑. คาสั่งสานักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ ที่ ๓ห๒๕๕๖ ลงวันที่ ๑ ก.พ. ๕๖ เรื่อง แต่งตั้ง
คณะทางานดาเนิ นงานตามคารับรองการปฏิบัติราชการสานักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖
๒. Printout จากระบบผมกพันงบประมาณของสานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

รายงานผลการปฏิบัตริ าชการตามคารับรองการปฏิบัตริ าชการระดับสานัก ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖
สานักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด)  รอบ ๙ เดือน
 รอบ ๑๒ เดือน
ชื่อตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดที่ ๒.๓ ระดับความสาเร็จของปริมาณผลผลิตที่ทาได้จริงเปรียบเทียบกับเป้าหมายผลผลิต
ตามเอกสารงบประมาณรายจ่าย
ผู้กากับดูแลตัวชี้วัด :
ผู้จัดเก็บข้อมูล :
๑. หัวหน้าสานักงานรัฐมนตรี
๑. นางแจ่มจิตต์ สุคนธสาร
๒. น.ส.นงศิลินี โมสิกะ
๒. นายชาญชัย เตียวัฒนรัฐติกาล
โทรศัพท์ : ๐ ๒๒๘๐ ๐๓๐๙
โทรศัพท์ : ๐ ๒๒๘๐ ๐๓๐๙
คาอธิบาย :
 เพื่อให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ของสานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ และสานัก/
หน่วยงาน และยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ และเป็นการ
ผลักดันให้สานัก/หน่วยงานปฏิบัติราชการเพื่อให้บรรลุผลตามยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณได้อย่างมี
ประสิทธิผลและประสิทธิภาพ
 วัดผลสาเร็จจากร้อยละของผลผลิต (Output) เชิงปริมาณของงานหรือโครงการที่สานัก/
หน่ วยงานทาได้ในปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ เทียบกับเป้ าหมายผลผลิ ตของตัวชี้วัดเชิงปริมาณส าหรับ
ปี ง บประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ ที่ ก าหนดไว้ ต าม “เอกสารงบประมาณรายจ่ า ยประจ าปี ง บประมาณ
พ.ศ. ๒๕๕๖”
ข้อมูลผลการดาเนินงาน :
ผลการดาเนินงาน
ร้อยละที่เพิ่มขึ้น
ปีงบประมาณ พ.ศ.
(ร้อยละ)
ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด
๒๕๕๔ ๒๕๕๕ ๒๕๕๖ ๒๕๕๕ ๒๕๕๖
ระดับความสาเร็จของปริมาณผลผลิตที่ทาได้จริง
๔.๑๙
N/A
N/A
เปรียบเทียบกับเป้าหมายผลผลิตตามเอกสาร
งบประมาณรายจ่าย
เกณฑ์การให้คะแนน :
ระดับ ๑
ระดับ ๒
ร้อยละ ๘๐
ร้อยละ ๘๕

ระดับ ๓
ร้อยละ ๙๐

ระดับ ๔
ร้อยละ ๙๕

ระดับ ๕
ร้อยละ ๑๐๐

รายงานผลการปฏิบัตริ าชการตามคารับรองการปฏิบัตริ าชการระดับสานัก ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖
สานักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ

การคานวณคะแนนจากผลการดาเนินงาน :
ตัวชี้วัด
น้าหนัก
(ร้อยละ)
ระดับความสาเร็จของปริมาณผลผลิตที่ทา
๓
ได้จริงเปรียบเทียบกับเป้าหมายผลผลิตตาม
เอกสารงบประมาณรายจ่าย

ผลการ
ดาเนินงาน
N/A

ค่าคะแนนที่ได้
๑.๐๐๐๐

ค่าคะแนน
ถ่วงน้าหนัก
๐.๐๓๐๐

คาชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ดาเนินการ
สานั กงานรัฐมนตรี ได้ดาเนิ น การตามตัวชี้วัดนี้ โดยแต่งตั้งคณะทางานดาเนินงานตามคารับรอง
การปฏิ บั ติ ราชการส านั ก งานรัฐ มนตรี กระทรวงศึ กษาธิการ ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ โดยให้ มี
คณะทางานรับผิดชอบรายตัวชี้วัด ตามคาสั่งสานักงานรัฐมนตรี ที่ ๓/๒๕๕๖ ลงวันที่ ๑ ก.พ. ๕๖
ปัจจัยสนับสนุนต่อการดาเนินงาน :
สามารถของบประมาณจากสานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการได้
อุปสรรคต่อการดาเนินงาน :
ไม่สามารถควบคุมการเบิกจ่ายงบประมาณของฝ่ายการเมืองได้
ข้อเสนอแนะสาหรับการดาเนินงานในปีต่อไป : หลักฐานอ้างอิง :
รายงานผลการปฏิบัติงานและรายงานผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ
พ.ศ.๒๕๕๖ ของสานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

รายงานผลการปฏิบัตริ าชการตามคารับรองการปฏิบัตริ าชการระดับสานัก ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖
สานักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด)  รอบ ๙ เดือน
 รอบ ๑๒ เดือน
ชื่อตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดที่ ๒.๔ ระดับความสาเร็จของการดาเนินการตามมาตรการประหยัดพลังงานของ
ส่วนราชการ
ผู้กากับดูแลตัวชี้วัด :
ผู้จัดเก็บข้อมูล :
๑. หัวหน้าสานักงานรัฐมนตรี
๑. นางสาวจงดี ห่วงทรัพย์
๒. น.ส.นงศิลินี โมสิกะ
๒. นางทัศนี นิมิตสมานจิตต์
๓. นางสาวทิวะดี ทองดี
๔. นางวีระวัลย์ พรหมมานุวัติ
๕. นางสาวนวรัตน์ รามสูต
๖. นายพีรวัส มีมาก
โทรศัพท์ : ๐ ๒๒๘๐ ๐๓๐๙
โทรศัพท์ : ๐ ๒๒๘๐ ๐๓๐๙
คาอธิบาย :
 ความสาเร็จของการดาเนินการตามมาตรการประหยัดพลังงานของส่วนราชการ หมายถึง การที่
ส่วนราชการสามารถจัดการใช้ไฟฟ้าและน้ามันเชื้อเพลิงภายในส่วนราชการได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมีผล
การใช้ไฟฟ้าและน้ามันเชื้อเพลิงลดลงได้อย่างน้อยร้อยละ ๑๐ (เจ้าภาพหลัก)
 ความสาเร็จของการดาเนินการตามมาตรการประหยัดพลังงานของส่วนราชการ หมายถึง การที่
สานัก/หน่วยงาน ดาเนินการสนับสนุนให้สานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการสามารถจัดการใช้ไฟฟ้าและ
น้ามันเชื้อเพลิงภายในส่วนราชการได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมีผลการใช้ไฟฟ้าและน้ามันเชื้อเพลิงลดลงได้
อย่างน้อยร้อยละ ๑๐ (หน่วยงานสนับสนุน)
ข้อมูลผลการดาเนินงาน :
ระดับคะแนน
การดาเนินงานในแต่ละขั้นตอน
๑
มี ก ารจั ด ท ามาตรการ/แนวทางประหยั ด พลั ง งานให้ ส อดคล้ อ งกั บ มาตรการ/
แนวทางการประหยัดพลังงานของสานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
๒
มาตรการ/แนวทางการประหยัดพลังงานได้รับความเห็นชอบจากผู้บริหารหน่วยงาน
๓
ดาเนินการตามมาตรการ/แนวทางประหยัดพลังงาน
๔
มี ก ารติ ด ตามความก้ า วหน้ า ในการด าเนิ น การระหว่ า งปี งบประมาณและสรุ ป ผล
ความก้าวหน้าเสนอผู้บริหารหน่วยงานทราบ
๕
จัดทารายงานสรุปผลของการดาเนินงานตามมาตรการ/แนวทาง เมื่อสิ้นปีงบประมาณ
เสนอผู้บริหารหน่วยงานทราบและแจ้งสานักอานวยการ
เกณฑ์การให้คะแนน :
ระดับ ๑
๑ คะแนน

ระดับ ๒
๒ คะแนน

ระดับ ๓
๓ คะแนน

ระดับ ๔
๔ คะแนน

ระดับ ๕
๕ คะแนน

รายงานผลการปฏิบัตริ าชการตามคารับรองการปฏิบัตริ าชการระดับสานัก ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖
สานักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ

การคานวณคะแนนจากผลการดาเนินงาน :
ตัวชี้วัด
น้าหนัก
(ร้อยละ)
ระดับ ความสาเร็จของการดาเนิ นการตาม
๒
มาตรการประหยัดพลังงานของส่วนราชการ

ผลการ
ดาเนินงาน
๕

ค่าคะแนนที่ได้
๕.๐๐๐๐

ค่าคะแนน
ถ่วงน้าหนัก
๐.๑๐๐๐

คาชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ดาเนินการ
สานักงานรัฐมนตรี ได้ดาเนินการตามตัวชี้วัดนี้ โดยมีรายละเอียดการดาเนินการ ประกอบด้วย
๑. แต่งตั้งคณะทางานดาเนิ น งานตามคารับรองการปฏิบัติราชการสานักงานรัฐมนตรี กระทรวง
ศึกษาธิการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ โดยให้มีคณะทางานรับผิดชอบรายตัวชี้วัด ตามคาสั่งสานักงาน
รัฐมนตรี ที่ ๓/๒๕๕๖ ลงวันที่ ๑ ก.พ. ๕๖
๒. จัดทามาตรการประหยัดพลังงานของสานักงานรัฐมนตรี โดยให้สอดคล้องกับมาตรการประหยัด
พลังงานของสานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
๓. มาตรการประหยัดพลังงานของสานักงานรัฐมนตรี ได้รับความเห็ นชอบจากหัวหน้าสานักงาน
รัฐมนตรีและแจ้งเวียนให้บุคลากรสานักงานรัฐมนตรีทราบและถือปฏิบัติ
๔. ด าเนิ น การตามมาตรการประหยัด พลั งงาน และมีก ารมอบหมายให้ ผู้ รับ ผิ ดชอบดูแ ลการใช้
พลังงานไฟฟ้าที่อยู่ในความดูแลของสานักงานรัฐมนตรี จานวน ๔ ห้อง ดังนี้
* ห้องรัฐมนตรีฯ /เลขานุการฯ /คณะทางาน
ผู้ดูแลรับผิดชอบ น.ส.กนกอร ยิ้มละมัย, นายวีระเกียรติ เหมวิลัย, น.ส.วาโย สรพาย
* ห้องรัฐมนตรีช่วย/ผู้ช่วยเลขาฯ/ผช.รมต.
ผู้ดูแลรับผิดชอบ น.ส.นงนุช เขียวนิล, น.ส.ชลดา เจริญสุข, น.ส.สุนีย์ น้าสุพรรณ
* ห้องปฏิบัติงานกลุ่มประชาสัมพันธ์ สานักงานรัฐมนตรี/ ห้อง ผช.รมต.
ผู้ดูแลรับผิดชอบ น.ส.นวรัตน์ รามสูต, นายสถาพร ถาวรสุข, นายพีรวัส มีมาก
* ห้องสานักงานรัฐมนตรี
ผู้ ดูแลรับผิ ดชอบ น.ส.จงดี ห่ วงทรัพย์, นางทั ศนี นิมิ ตสมานจิตต์, นางวีระวัลย์ พรหมมานุ วัติ ,
น.ส.ทิวะดี ทองดี, นายชาญชัย เตียวัฒนรัฐติกาล, น.ส.จินดา ขาประสิทธิ์
๕. ติดตามความก้าวหน้าโดยใช้แบบตรวจติดตามและประเมินผลการใช้พลังงานไฟฟ้าประจาแต่ละ
ห้องปฏิบัติงาน และตรวจติดตามอาทิตย์ละ ๑ ครั้ง โดยไม่กาหนดวันตรวจ และรวบรวมแบบตรวจติดตามฯ
พร้อมสรุปผลความก้าวหน้าเสนอหัวหน้าสานักงานรัฐมนตรีทราบ เมื่อวันที่ ๒ ก.ค. ๕๖
๖. จั ด ท ารายงานสรุ ป ผลของการด าเนิ น งานตามมาตรการ/แนวทางเมื่ อ สิ้ น ปี ง บประมาณ
เสนอผู้บริหารหน่วยงานทราบ เมื่อวันที่ ๒๗ ก.ย. ๕๖
ปัจจัยสนับสนุนต่อการดาเนินงาน :
๑. มีแผนปฏิบัติการลดใช้พลังงานของสานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
๒. ผู้บังคับบัญชาให้การสนับสนุนและให้ความสาคัญต่อมาตรการประหยัดพลังงานของสานักงาน
รัฐมนตรี
๓. บุคลากรสานักงานรัฐมนตรีมีความรับผิดชอบและให้ความร่วมมือในการประหยัดพลังงานด้วยดี
อุปสรรคต่อการดาเนินงาน :
ไม่สามารถควบคุมการประหยัดพลังงานในส่วนของฝ่ายการเมือง

รายงานผลการปฏิบัตริ าชการตามคารับรองการปฏิบัตริ าชการระดับสานัก ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖
สานักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ

ข้อเสนอแนะสาหรับการดาเนินงานในปีต่อไป : ๑. ขอความร่วมมือบุคลากร สร.ทุกคน ให้ดาเนินการตามมาตรการประหยัดพลังงานอย่างต่อเนื่อง
๒. ร่วมการสร้างความรับผิดชอบและสร้างจิตสานึกต่อการประหยัดพลังงานภายในองค์กร
หลักฐานอ้างอิง :
๑. คาสั่งสานักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ ที่ ๓/๒๕๕๖ ลงวันที่ ๑ ก.พ. ๕๖ เรื่อง แต่งตั้ง
คณะทางานดาเนินงานตามคารับ รองการปฏิบัติราชการสานักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖
๒. มาตรการประหยัดพลังงานของสานักงานรัฐมนตรี
๓. บันทึกสานั กงานรัฐ มนตรี ที่ ศธ ๐๑๐๐/๑๐๐๖ ลงวันที่ ๔ เม.ย. ๕๖ เรื่อง ขอความเห็ นชอบ
มาตรการประหยัดพลังงานของสานักงานรัฐมนตรี
๔. เอกสารแจ้งเวียน
๕. รายชื่อผู้ ดูแลรับ ผิ ดชอบเปิ ด -ปิดไฟฟ้าและเครื่องปรับ อากาศตามมาตรการประหยัดพลั งงาน
ของสานักงานรัฐมนตรี
๖. ตัวอย่างแผ่นประชาสัมพันธ์ขอความร่วมมือประหยัดพลังงาน
๗. แบบตรวจติดตามและประเมินผลการใช้พลังงานไฟฟ้าตามมาตรการประหยัดพลังงาน
๘. บั น ทึ ก ส านั กงานรั ฐ มนตรี ที่ ศธ ๐๑๐๐/๑๙๒๐ ลงวัน ที่ ๒ ก.ค. ๒๕๕๖ เรื่อ ง สรุป ผลการ
ดาเนินการตามมาตรการประหยัดพลังงานของสานักงานรัฐมนตรี ประจาปี ๒๕๕๖
๙. บั นทึกสานักงานรัฐมนตรี ที่ ศธ ๐๑๐๐/- ลงวันที่ ๒๗ ก.ย. ๕๖ เรื่อง สรุปผลการดาเนินการ
ตามมาตรการประหยัดพลังงานของสานักงานรัฐมนตรี สิ้นปีงบประมาณ ๒๕๕๖

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคารับรองการปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖
สานักสานักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด)

 รอบ ๙ เดือน
 รอบ ๑๒ เดือน

ชื่อตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดที่ ๒.๕ ระดับความสาเร็จของการพัฒนาบุคลากร
ผู้กากับดูแลตัวชี้วัด :
ผู้จัดเก็บข้อมูล :
๑. หัวหน้าสานักงานรัฐมนตรี
๑. นางแจ่มจิตต์ สุคนธสาร
๒. น.ส.นงศิลินี โมสิกะ
๒. นางสาวจงดี ห่วงทรัพย์
๓. นางสาวทิวะดี ทองดี
๔. นายธิติกาญจน์ ยิ้มสงวน
โทรศัพท์ : ๐ ๒๒๘๐ ๐๓๐๙
โทรศัพท์ : ๐ ๒๒๘๐ ๐๓๐๙
คาอธิบาย :
การพั ฒ นาบุ ค ลากร เป็ น การดาเนิ นงานเกี่ยวกับ การส่ งเสริมให้ บุ คลากรได้ รับ การพั ฒ นา
ความรู้ ความสามารถ ทั ก ษะ ตลอดจนมี ทั ศ นคติ ที่ ดี ในการท างาน อั น จะเป็ น ผลให้ ก ารปฏิ บั ติ ง านมี
ประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน ความคาดหวังและความต้องการของผู้รับบริการ
ข้อมูลผลการดาเนินงาน :
รายละเอียดการดาเนินการ

สถานะ การดาเนินการ

๒.๕.๑ ลักษะสาคัญขององค์การ
๑. ทบทวนปรับปรุงลักษณะสาคัญของ องค์การของ สป. ได้ครบถ้วน
ดาเนินการแล้วเสร็จ
เป็นปัจจุบันและส่งสานักงาน กพร. ได้ภายใน วันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๕๖
๒.๕.๒ แผนพัฒนาบุคลากร
(เจ้าภาพหลัก) ๑. จัดทาแผนพัฒนาบุคลากรของสานักงาน
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ โดยต้องมีโครงการ/กิจกรรมที่สอดคล้องกับ
ข้อมูลปัจจัยนาเข้าที่ใช้ในการวิเคราะห์ครบ ๑๐ ข้อคาถาม และ
แผนพัฒนาบุคลากรของส่วนราชการ มีความครบถ้วนตามประเด็นใน
แบบฟอร์ม และสอดคล้องกับข้อมูลปัจจัยนาเข้าที่ใช้ในการวิเคราะห์
และผลสารวจครั้งที่ ๒
(หน่วยงานสนับสนุน) ๑. เข้าร่วมจัดทาแผนพัฒนาบุคลากรของ
ดาเนินการแล้วเสร็จ
สานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
๒. จัดทาโครงการ/กิจกรรมของสานักให้สอดคล้องกับแผนพัฒนา
ดาเนินการแล้วเสร็จ
บุคลากรของ สป.
๓. มีการดาเนินการโครงการ/กิจกรรมได้เสร็จสิ้น ครบถ้วน
ดาเนินการแล้วเสร็จ
ไม่ ได้ ส่ งราย งาน ส รุ ป ผ ล ก าร
๔. จัดทารายงานสรุปผลการดาเนินงานโครงการ/กิจกรรมของ
ด าเนิ น งานฯ ให้ สอ. เนื่ อ งจาก
สานัก ให้สานักอานวยการ ภายในเวลาที่กาหนด
ไม่ได้รับแจ้งให้รายงาน
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๑

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคารับรองการปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖
สานักสานักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ
เกณฑ์การให้คะแนน :
ตัวชี้วัด/รายละเอียดการดาเนินงาน

เจ้าภาพ ค่าคะแนน หน่วยงาน ค่าคะแนน
หลัก ดาเนินการ สนับสนุน ดาเนินการ

๒.๕.๑ ลักษะสาคัญขององค์การ
๑. ทบทวนปรับปรุงลักษณะสาคัญของ องค์การ กพร.สป.
ของ สป. ได้ครบถ้วนเป็นปัจจุบันและส่งสานักงาน
กพร. ได้ภายใน วันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๕๖
๒.๕.๒ แผนพัฒนาบุคลากร
๑. จั ด ท าแผนพั ฒ นาบุ ค ลากรของส านั ก งาน สอ.
ปลั ด กระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร โดยต้ อ งมี โ ครงการ/
กิจกรรมที่สอดคล้องกับข้อมูลปัจจัยนาเข้าที่ใช้ใน
การวิเคราะห์ครบ ๑๐ ข้อคาถาม และแผนพัฒนา
บุ ค ลากรของส่ ว นราชการ มี ค วามครบถ้ ว นตาม
ประเด็ น ในแบบฟอร์ ม และสอดคล้ อ งกั บ ข้ อ มู ล
ปั จ จั ย น าเข้าที่ ใช้ ในการวิเคราะห์ และผลส ารวจ
ครั้งที่ ๒
๒. จั ด ท าโครงการ/กิ จ กรรมของส านั ก ให้
สอดคล้องกับแผนพัฒนาบุคลากรของ สป.
๓.มีการดาเนินการโครงการ/กิจกรรมได้เสร็จสิ้น
ครบถ้วน
๔.จัดทารายงานสรุปผลการดาเนินงานโครงการ/
กิจ กรรมของส านั ก ให้ ส านั ก อ านวยการ ภายใน
เวลาที่กาหนด

๔

ทุกสานัก

๒

๔

ทุกสานัก

๑

ทุกสานัก

๑

ทุกสานัก

๑

ทุกสานัก

๑

การคานวณคะแนนจากผลการดาเนินงาน :
น้าหนัก
(ร้อยละ)
ระดับความสาเร็จของการพัฒนาบุคลากร
๓
ตัวชี้วัด/ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด

ผลการ
ดาเนินงาน
N/A

ค่าคะแนนที่ได้
๑.๐๐๐๐

ค่าคะแนน
ถ่วงน้าหนัก
๐.๐๓๐๐
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๒

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคารับรองการปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖
สานักสานักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ
คาชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ดาเนินการ
สานักงานรัฐมนตรีได้ดาเนินการตามตัวชี้วัดนี้ โดยมีรายละเอียดการดาเนินการ ประกอบด้วย
๑. ทบทวนลักษณะสาคัญขององค์การ และส่งให้ กพร. สป. เมื่อวันที่ ๑๔ ม.ค. ๕๖
๒. ส่ งบุ คลากรเข้ าร่ว มเป็ น คณะท างานจั ดท าแผนพั ฒ นาบุ คลากรของส านั กงานปลั ด กระทรวง
ศึกษาธิการ ประจาปี ๒๕๕๖ และเข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทาแผนพัฒนาบุคลากรของสานักงาน
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ประจาปี ๒๕๕๖ ระหว่างวันที่ ๒๒ – ๒๓ พ.ย. ๕๕ ณ โรงแรมนิวเวิลด์ซิตี้ บางลาพู
กรุงเทพฯ
๓. แต่งตั้งคณะทางานดาเนิ นงานตามคารับรองการปฏิบัติราชการส านักงานรัฐมนตรี กระทรวง
ศึกษาธิการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ โดยให้มีคณะทางานรับผิดชอบรายตัวชี้วัด ตามคาสั่งสานักงาน
รัฐมนตรี ที่ ๓/๒๕๕๖ ลงวันที่ ๑ ก.พ. ๕๖
๔. รายงานลักษณะสาคัญขององค์การ และส่งให้ กพร. สป. เมื่อวันที่ ๑๖ ก.ค. ๕๖
๕. สานักงานรัฐมนตรีได้ดาเนินโครงการ/กิจกรรมของสานักที่สอดคล้องกับแผนพัฒ นาบุคลากร
ดังนี้
๕.๑ เอกสาร/คาสั่งแบ่งงาน/มอบหมายงานให้กับบุคลากรภายในหน่วยงาน
๕.๑.๑ มอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบให้บุคลากร ในการประชุมของสานักงานรัฐมนตรี
๕.๑.๒ มอบหมายหน้าที่ และความรับผิ ดชอบให้ บุ คลากรส านั กงานรัฐมนตรี กระทรวง
ศึกษาธิการ ตามคาสั่งสานักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ ที่ ๕๙/๒๕๕๕ ลงวันที่ ๑๗ ต.ค. ๕๕ และคาสั่ง
สานักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ ที่ ๓๐/๒๕๕๖ ลงวันที่ ๒๖ ส.ค. ๕๖
๕.๑.๓ มอบหมายงานการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการให้แก่ข้าราชการที่ทดลองปฏิบัติ
หน้าที่ราชการ และมอบหมายผู้ดูแลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ
๕.๒ จัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิตและความผาสุกในการทางาน
๕.๒.๑ ส่ ง บุ ค ลากรเข้ า ร่ ว มโครงการอบรมส่ ง เสริ ม คุ ณ ภาพชี วิ ต เพื่ อ สร้ า งความสุ ข
ในการทางาน ของ สป. รุ่นที่ ๒ ระหว่างวันที่ ๒๐ – ๒๑ ธ.ค. ๕๕ ณ โรงแรมนิวเวิลด์ซิตี้ บางลาพู กรุงเทพฯ
จานวน ๒ ราย ได้แก่ นางสาววิริยา ไชยคุปต์ และ นางสาวอิสรีย์ ฤทธิ์นิ่ม
๕.๒.๒ แต่งตั้งคณะทางานสร้างความผาสุกและความพึงพอใจของบุคลากรในสังกัด สร.
ศธ. ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ (คาสั่ง สร. ที่ ๗/๒๕๕๖ ลงวันที่ ๕ มี.ค. ๕๖) และจัดกิจกรรมสร้าง
ความผาสุกและความพึงพอใจของบุคลากรในสังกัด สร. ดังนี้
๑) การส่ งเสริม ให้ ห น่ ว ยงานปรับ ปรุงสภาพแวดล้ อ มการท างานให้ เหมาะสม
เสริมสร้างบรรยากาศที่ดีในการทางาน และอานวยความสะดวกให้บุคลากรทางานอย่างมีประสิทธิภาพ
- ปรับ ปรุงสภาพแวดล้ อมในการทางาน โดยการจัดกิจกรรม ๕ ส เมื่อวันที่
๑๐ เม.ย. ๕๖
- สนับสนุนวัสดุอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ในการทางาน
๒) ส่ ง เสริ ม ให้ ห น่ ว ยงานด าเนิ น การสร้ า งเสริ ม คุ ณ ภาพเพื่ อ ให้ บุ ค ลากร
มีสุขภาพที่ดี
- จัดให้มีตู้ยาสามัญประจาบ้าน
- ส่งบุคลากรเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาฯ จานวน ๒ ราย
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๓

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคารับรองการปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖
สานักสานักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ
๓) การส่ งเสริ ม ให้ ห น่ วยงานพั ฒ นาระบบและวิ ธี ก ารท างาน เพื่ อให้ บุ คลากร
ปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการทางาน
- จัดกิจกรรมตามโครงการพัฒนาศักยภาพและประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
สานักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ
๔) ส่งเสริมให้สานัก หน่วยงานสร้างวัฒนธรรมของ สป. ให้บุคลากรมีการทางาน
เป็นทีม มีจิตใจในการให้บริการ ให้ความเชื่อถือ ไว้วางใจในการทางานร่วมกัน
- มอบหมายให้บุคลากรรับผิดชอบตัวชี้วัดตามคารับรองการปฏิบัติราชการ
ของ สร. โดยการแต่งตั้งคณะทางานดาเนินงานตามคารับรองการปฏิบัติราชการ สร. ศธ. ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๕๖
- ดาเนิน โครงการส่งเสริมพัฒ นาคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาข้าราชการ
ส านั ก งานรั ฐ มนตรี กระทรวงศึ ก ษาธิก าร ประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ ในวั นเสาร์ที่ ๑๕ มิ .ย. ๕๖
ณ วัดกระทุ่มแพร้ว ต.กระทุ่มแพร้ว อ.บ้านสร้าง จ.ปราจีนบุรี
๕.๓ โครงการจัดทาแผนพัฒนาบุคลากร สป. ประจาปี พ.ศ. ๒๕๕๖
ส่งบุคลากร เข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทาแผนพัฒนาบุคลากรของสานักงาน
ปลั ด กระทรวงศึก ษาธิการ ประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ จานวน ๑ ราย เมื่ อวันที่ ๒๓ – ๒๔ พ.ย. ๕๕
ณ โรงแรมนิวเวิลด์ซิตี้ บางลาพู
๕.๔ การจัดทาตัวชี้วัดประกอบการประเมินผลการปฏิบัติงานและการแจ้งผลการประเมิน และ
สิ่งที่ควรปรับปรุงให้ทราบ
ก าหนดตั ว ชี้ วั ด และค่ าเป้ า หมายการปฏิ บั ติ ร าชการ โดยใช้ ห ลั ก เกณฑ์ ต ามประกาศ
ส านั ก งานรั ฐ มนตรี กระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร เรื่ อ งหลั ก เกณฑ์ แ ละวิ ธี ก ารประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ ร าช การ
ของข้าราชการพลเรือนสามัญ สังกัดสานักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ ประเมินผลการปฏิบัติราชการ
และแจ้งผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการและสิ่งที่ต้องปรับปรุงให้ข้าราชการทราบ
๕.๕ โครงการพัฒนาข้าราชการในการปฏิบัติงานบนพื้นฐานของสมรรถนะและทักษะทางด้าน
ICT, ภาษาอังกฤษ, ด้านการบริหาร
๕.๕.๑ จัดกิจกรรม/โครงการ ดังนี้
๑) โครงการพั ฒ นาศั ก ยภาพและประสิ ท ธิ ภ าพการบริ ห ารจั ด การส านั ก งาน
รัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ
๒) โครงการส่งเสริมพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาข้าราชการ สานักงาน
รัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ ในวันเสาร์ที่ ๑๕ มิ.ย. ๕๖ ณ วัดกระทุ่มแพร้ว
ต.กระทุ่มแพร้ว อ.บ้านสร้าง จ.ปราจีนบุรี
๕.๕.๒ ส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรม/ประชุม/สัมมนา ดังนี้
๑) ส่งบุคลากร จานวน ๑๐ ราย เข้ารับการฝึกอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพ
ของบุ คลากรด้านภาษาอังกฤษเพื่ อใช้ในการติดต่อสื่อสารของข้าราชการ สป. เพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ ระหว่างวันที่ ๒๒ – ๒๓ พ.ค. ๕๖ ณ โรงแรมศุภมิตร จ.กาญจนบุรี
๒) ส่งบุ คลากร จานวน ๒ ราย เข้ารับการฝึกอบรมโครงการพัฒ นาข้าราชการ
ในการปฏิบัติงานบนพื้นฐานของสมรรถนะ “ด้านการคิดวิเคราะห์” ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ รุ่นที่ ๑
(๑๑ – ๑๒ ธ.ค. ๕๖) และรุ่นที่ ๒ (๑๓ – ๑๔ ธ.ค. ๕๖ ณ โรงแรมนิวเวิลด์ซิตี้ บางลาพู
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคารับรองการปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖
สานักสานักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ
๓) ส่ งบุ ค ลากร จ านวน ๖ ราย เข้ ารับ การฝึ ก อบรมโครงการพั ฒ นาคุ ณ ภาพ
ข้าราชการในการปฏิบั ติงานบนพื้นฐานของสมรรถนะ (ศิลปะการสื่อสารจูง ใจ) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๕๖ ของสานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ณ โรงแรมนิวเวิลด์ซิตี้ บางลาพู
๔) ส่งบุคลากร จานวน ๑ ราย เข้ารับการอบรมทบทวนการใช้งานระบบการลา
ในวันที่ ๑๐ มิ.ย. ๕๖ ณ ห้องอบรม ๒ ศทก. สป.
๕) ส่งบุคลากร จานวน ๗ ราย เข้าร่วมประชุมสร้างความเข้าใจและให้ ความรู้
เกี่ยวกับระบบเทคโนโลยีสารสนเทศฯ ของ สป. ในวันที่ ๙ ก.ค. ๕๖
๖) ส่งบุคลากร จานวน ๔ ราย เข้ารับการฝึกอบรมตามโครงการพัฒนาศักยภาพ
บุคลากรด้าน ICT ของ สป. ศธ. ประจาปีงบประมาณ ๒๕๕๖
๗) ส่งบุคลากร จารนวน ๑ ราย เข้ารับการอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูง
การบริหารงานภาครัฐและกฎหมายมหาชน รุ่นที่ ๑๒
๘) ส่ งบุ ค ลากร จานวน ๑ ราย เข้ารับ การพั ฒ นาหลั กสู ตรพั ฒ นานั ก บริห าร
การศึกษาระดับสูง ศธ. (นศส.ศธ.) รุ่นที่ ๒ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖
หมายเหตุ : สร. ไม่ได้ส่งรายงานสรุปผลการดาเนินงานโครงการ/กิจกรรมของสานักให้ สอ. สป. เนื่องจาก
สอ. สป. ไม่ได้แจ้งให้สานักงานรัฐมนตรีรายงานผลการดาเนินการตามแผนพัฒ นาบุคลากร
ประจาปี ๒๕๕๖ โดยให้เหตุผลว่าไม่มีโครงการ/กิจกรรมของสานักงานรัฐมนตรีบรรจุอยู่ใน
แผนพั ฒ นาบุ ค ลากรของส านั ก งานปลั ด กระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร ประจ าปี ง บประมาณ
พ.ศ. ๒๕๕๖
ปัจจัยสนับสนุนต่อการดาเนินงาน :
๑. ผู้บริหารให้การสนับสนุนในการเข้าร่วม โครงการ/กิจกรรม
๒. มีแผนพัฒนาบุคลากรของสานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
อุปสรรคต่อการดาเนินงาน :
บุคลากรได้รับโอกาสไม่เท่าเทียมกัน ในการเข้าร่วมการอบรม เนื่องจากได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติ
ภารกิจประจาของฝ่ายการเมือง
ข้อเสนอแนะสาหรับการดาเนินงานในปีต่อไป : หลักฐานอ้างอิง :
๑. บันทึกสานักงานรัฐมนตรี ที่ ศธ ๐๑๐๐/๑๒๔ ลงวันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๕๖ เรื่อง ขอส่งรายงาน
ลักษณะสาคัญขององค์การ
๒. คาสั่งสานักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ ที่ ๓/๒๕๕๖ ลงวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๖
เรื่อง แต่งตั้งคณะทางานดาเนินงานตามคารับรองการปฏิบัติราชการสานักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖
๓. บันทึกสานักงานรัฐมนตรี ที่ ศธ ๐๑๐๐/๓๒๐๔ ลงวันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ เรื่อง โครงการ
ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทาแผนพัฒนาบุคลากร ของสานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ประจาปี ๒๕๕๖
๔. ตารางสรุปการประชุม/อบรม/สัมมนา ของข้าราชการสานักงานรัฐมนตรี ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๕๖
๕. ค าสั่ ง ส านั ก งานรั ฐ มนตรี กระทรวงศึ กษาธิก าร ที่ ๕๙/๒๕๕๕ ลงวัน ที่ ๑๗ ตุ ล าคม ๒๕๕๕
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคารับรองการปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖
สานักสานักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ
เรื่อง การมอบหมายหน้าที่และความรับผิดชอบให้บุคลากรสานักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ
๖. คาสั่ งส านั กงานรั ฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ ที่ ๓๐/๒๕๕๖ ลงวัน ที่ ๒๖ สิ งหาคม ๒๕๕๖
เรื่อง การมอบหมายหน้าที่และความรับผิดชอบให้บุคลากรสานักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ
๗. แบบมอบหมายงานการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ
๘. รายงานการประชุมงานบริหารทั่วไป สานักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๖
วันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๕๖
๙. รายงานผลการด าเนิ น การความผาสุ ก และความพึ ง พอใจของบุ ค ลากรส านั ก งานรั ฐ มนตรี
กระทรวงศึกษาธิการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖
๑๐. ประกาศส านั กงานรัฐ มนตรี กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง หลั กเกณฑ์ และวิธีการประเมินผล
การปฏิ บั ติร าชการของข้าราชการพลเรื อนสามัญ สั งกัดส านักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ ลงวัน ที่
๑๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๕
๑๑. รายงานผลการจัดกิจกรรมโครงการพัฒนาศักยภาพและประสิทธิภาพการบริหารจัดการ สร. ศธ.
๑๒. รายงานโครงการส่ ง เสริ ม พั ฒ นาคุ ณ ธรรม จริ ย ธรรม และจรรยาข้ า ราชการ สร. ศธ.
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖
๑๓. บั น ทึกส านั กงานรัฐมนตรี ที่ ศธ ๐๑๐๐/- ลงวันที่ ๓๐ ก.ย. ๕๖ เรื่อง รายงานสรุปผลการ
ด าเนิ น โครงการ/กิ จ กรรมตามแผน พั ฒ น าบุ คลากรของส านั กงาน ป ลั ด กระท รวงศึ ก ษ าธิ ก าร
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖
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รายงานผลการปฏิบัตริ าชการตามคารับรองการปฏิบัตริ าชการระดับสานัก ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖
สานักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด)

 รอบ ๙ เดือน
 รอบ ๑๒ เดือน

ชื่อตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดที่ ๒.๖ ระดับความสาเร็จของการพัฒนาปรับปรุงสารสนเทศ
ผู้กากับดูแลตัวชี้วัด :
ผู้จัดเก็บข้อมูล :
๑. หัวหน้าสานักงานรัฐมนตรี
๑. นางสาวเอมอร ชัยพล
๒. น.ส.นงศิลินี โมสิกะ
๒. นางทัศนี นิมิตสมานจิตต์
๓. นางวีระวัลย์ พรหมมานุวัติ
๔. นางสาวนวรัตน์ รามสูต
๕. นายภูมิศักดิ์ ภูมิเขียว
๖. นายชาญชัย เตียวัฒนรัฐติกาล
โทรศัพท์ : ๐ ๒๒๘๐ ๐๓๐๙
โทรศัพท์ : ๐ ๒๒๘๐ ๐๓๐๙
คาอธิบาย :
 ระบบสารสนเทศ เป็น ทุนขององค์การที่รวมถึงสารสนเทศ (Information) ความรู้ (Knowledge)
และเทคโนโลยี เพื่อสนับสนุนกระบวนการหลักขององค์การ
 การพั ฒ นาทุน สารสนเทศให้ มีคุณ ค่าและทัน สมัย มี ความต่ อเนื่ องทั น เหตุ การณ์ และสามารถใช้
สารสนเทศให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยการนาข้อมูลเข้า ผ่านระบบการประมวลผล คานวณ วิเคราะห์และแปล
ความหมายเป็นข้อความที่สามารถนาไปใช้ประโยชน์ได้ จะช่วยให้องค์การสามารถนาข้อมูลมาตัดสินใจแก้ไข
ปัญหาที่เกิดขึ้นได้อย่างถูกต้อง แม่นยา และรวดเร็ว ทันเวลากับสถานการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้นได้อย่างเหมาะสม
ดังนั้น ทุนสารสนเทศจึงเป็นโครงสร้างพื้นฐานที่สาคัญขององค์การ ไม่ว่าจะเป็นด้านข้อมูล ระบบ และเครือข่าย
ที่จะสามารถส่งเสริมให้คนในองค์การมีศักยภาพเพิ่มขึ้น และสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ข้อมูลผลการดาเนินงาน :
ตัวชี้วัด/รายละเอียดการดาเนินงาน
๑.จัดทาระบบฐานข้อมูล/ฐานข้อมูลสนับสนุนการดาเนินงานตาม
ยุทธศาสตร์และกระบวนการสร้างคุณค่า/กระบวนการสนับสนุน
๑.๑ วิเคราะห์ ทบทวน คัดเลือกข้อมูลที่จาเป็นในการสนับสนุน
การดาเนินงานตามยุทธศาสตร์ และกระบวนการ
๑.๒ จัดทาระบบฐานข้อมูล/ฐานข้อมูลใหม่สนับสนุนยุทธศาสตร์
อย่างน้อย ๑ ฐานข้อมูล(ต้องครอบคลุม ถูกต้องและทันสมัย)
๑.๓ จัดทาระบบฐานข้อมูล/ฐานข้อมูลใหม่ที่สนับสนุน
กระบวนการอย่างน้อย ๑ กระบวนการ (ต้องครอบคลุม ถูกต้อง
และทันสมัย)
๑.๔ ปรับปรุงฐานข้อมูลเดิมอย่างน้อย ๑ ฐานข้อมูล(ต้อง
ครอบคลุม ถูกต้องและทันสมัย)

สถานะการดาเนินการ

ดาเนินการแล้วเสร็จ
ดาเนินการแล้วเสร็จ
ดาเนินการแล้วเสร็จ
ดาเนินการแล้วเสร็จ

รายงานผลการปฏิบัตริ าชการตามคารับรองการปฏิบัตริ าชการระดับสานัก ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖
สานักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ

๑.๕ มีระบบสนับสนุนการวิเคราะห์ผลการดาเนินงาน (มีการนา
ข้อมูลและสารสนเทศมาใช้ในการวิเคราะห์ผลการดาเนินงานและ
นาไปปรับปรุง/พัฒนางาน)
๒.ปรับปรุงระบบสารสนเทศและเครือข่าย
๒.๑ จัดทา/ปรับปรุงฐานข้อมูลองค์ความรู้ เพื่อการเผยแพร่
สื่อสารภายในหน่วยงาน รวมถึงจัดให้มีช่องทางในการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ในเรื่องของวิธีการปฏิบัติที่ดี (Best/Good Practices) ของ
บุคลากรผ่านระบบสารสนเทศ
๒.๒ ประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรทราบถึงช่องทางในการใช้งานระบบ
สารสนเทศเพื่อการสืบค้นข้อมูลสนับสนุนการปฏิบัติงาน และ/หรือการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้

ดาเนินการแล้วเสร็จ

ดาเนินการแล้วเสร็จ

ดาเนินการแล้วเสร็จ

เกณฑ์การให้คะแนน :
ตัวชี้วัด/รายละเอียดการดาเนินงาน
๑.จัดทาระบบฐานข้อมูล/ฐานข้อมูลสนับสนุนการดาเนินงานตามยุทธศาสตร์
และกระบวนการสร้างคุณค่า/กระบวนการสนับสนุน
๑.๑ วิเคราะห์ ทบทวน คัดเลือกข้อมูลที่จาเป็นในการสนับสนุนการ
ดาเนินงานตามยุทธศาสตร์ และกระบวนการ
๑.๒ จัดทาระบบฐานข้อมูล/ฐานข้อมูลใหม่สนับสนุนยุทธศาสตร์อย่างน้อย
๑ ฐานข้อมูล(ต้องครอบคลุม ถูกต้องและทันสมัย)
๑.๓ จัดทาระบบฐานข้อมูล/ฐานข้อมูลใหม่ที่สนับสนุนกระบวนการอย่าง
น้อย ๑ กระบวนการ (ต้องครอบคลุม ถูกต้องและทันสมัย)
๑.๔ ปรับปรุงฐานข้อมูลเดิมอย่างน้อย ๑ ฐานข้อมูล(ต้องครอบคลุม
ถูกต้องและทันสมัย)
๑.๕ มีระบบสนับสนุนการวิเคราะห์ผลการดาเนินงาน (มีการนาข้อมูล
และสารสนเทศมาใช้ในการวิเคราะห์ผลการดาเนินงานและนาไปปรับปรุง/
พัฒนางาน)
๒.ปรับปรุงระบบสารสนเทศและเครือข่าย
๒.๑ จัดทา/ปรับปรุงฐานข้อมูลองค์ความรู้ เพื่อการเผยแพร่สื่อสารภายใน
หน่วยงาน รวมถึงจัดให้มีช่องทางในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในเรื่องของวิธีการ
ปฏิบัติที่ดี (Best/Good Practices) ของบุคลากรผ่านระบบสารสนเทศ
๒.๒ ประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรทราบถึงช่องทางในการใช้งานระบบสารสนเทศ
เพื่อการสืบค้นข้อมูลสนับสนุนการปฏิบัติงาน และ/หรือการแลกเปลี่ยนเรียนรู้

หน่วยงาน
สนับสนุน

ค่าคะแนน
ดาเนินการ

ทุกสานัก

๐.๓

ทุกสานัก

๑.๐

ทุกสานัก

๑.๐

ทุกสานัก

๐.๕

ทุกสานัก

๐.๕

ทุกสานัก

๐.๕

ทุกสานัก

๐.๒

รายงานผลการปฏิบัตริ าชการตามคารับรองการปฏิบัตริ าชการระดับสานัก ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖
สานักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ

การคานวณคะแนนจากผลการดาเนินงาน :
น้าหนัก
(ร้อยละ)
ระดับความสาเร็จของการพัฒนาปรับปรุง
๓.๕
สารสนเทศ
ตัวชี้วัด/ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด

ผลการ
ดาเนินงาน
N/A

ค่าคะแนนที่ได้
๑

ค่าคะแนน
ถ่วงน้าหนัก
๐.๐๓๕๐

คาชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ดาเนินการ
สานักงานรัฐมนตรี ได้ดาเนินการตามตัวชี้วัดนี้ โดยมีรายละเอียดการดาเนินการ ประกอบด้วย
๑. แต่งตั้งคณะทางานดาเนิ นงานตามคารับรองการปฏิบัติราชการส านักงานรัฐมนตรี กระทรวง
ศึกษาธิการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ โดยให้มีคณะทางานรับผิดชอบรายตัวชี้วัด ตามคาสั่งสานักงาน
รัฐมนตรี ที่ ๓/๒๕๕๖ ลงวันที่ ๑ ก.พ. ๕๖
๒. จั ด ท าฐานข้ อ มู ล สนั บ สนุ น การด าเนิ น งานตามยุ ท ธศาสตร์ แ ละกระบวนการสร้ า งคุ ณ ค่ า /
กระบวนการสนับสนุน
๒.๑ ประชุมคณะท างานเพื่อ วิเคราะห์ ทบทวน คัดเลื อกข้อมูล ที่ จาเป็น ในการสนับ สนุนการ
ดาเนินงานตามยุทธศาสตร์และกระบวนการ เมื่อวันที่ ๔ มี.ค. ๕๖ ณ สำนักงำนรัฐมนตรี และวันที่ ๒๘ พ.ค. ๕๖
๒.๒ จัดทาฐานข้อมูลใหม่สนับสนุนยุทธศาสตร์ ชื่อฐานข้อมูล “การประเมินผลการปฏิบัติราชการ
ระดับ ส านั ก ”เมื่อเดือนกัน ยายน ๒๕๕๖ โดยฐานข้อมูล มีความครอบคลุม กล่ าวคือ มีข้อมูลครบถ้วนตาม
ที่วิเคราะห์ ความถูกต้อ งโดยมี แ บบฟอร์มการตรวจสอบความถู กต้องของข้อ มูล ความทัน สมั ย คื อ มี การ
ปรับปรุงข้อมูล
๒.๓ จั ด ท าฐานข้ อ มู ล ใหม่ ที่ ส นั บ สนุ น กระบวนการที่ ส ร้ า งคุ ณ ค่ า /กระบวนการสนั บ สนุ น
ชื่ อ ฐานข้ อ มู ล “การสนั บ สนุ น ภารกิ จ ของรั ฐ มนตรี ในการประชุ ม ครม.” เมื่ อ เดื อ นกั น ยายน ๒๕๕๖
มี ข้ อ มู ล ครบถ้ ว นตามที่ วิ เคราะห์ ความถู ก ต้ อ งโดยมี แ บบฟอร์ ม การตรวจสอบความถู ก ต้ อ งของข้ อ มู ล
ความทันสมัย คือ มีการปรับปรุงข้อมูล
๒.๔ ด าเนิ น การวิเคราะห์ ทบทวนและปรับ ปรุงฐานข้อ มู ล เดิ ม คื อ ฐานข้ อ มู ล “กฎหมาย”
โดยปรับปรุงในประเด็น เพิ่มข้อมูลกฎหมายที่กลุ่มงานสามารถใช้สนับสนุนในการทางานได้
๒.๕ สรุป ผลการน าข้อมูล/เอกสารหลักฐานเกี่ยวกับการนาข้อมูลและสารสนเทศมาใช้ในการ
วิเคราะห์ผลการดาเนินงานและนาไปปรับปรุง/พัฒนางาน ดังนี้
- ฐานข้ อ มู ล การประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ ราชการระดั บ ส านั ก ใช้ เป็ น ข้ อ มู ล ในการจั ด ท า
คารับรองการปฏิบัติราชการระดับสานัก เพื่อพัฒนาการปฏิบัติราชการ
- ฐานข้อ มูล การสนั บ สนุ นภารกิ จของรัฐ มนตรีในการประชุม ครม. ใช้ สื บ ค้น ข้อ มู ล ที่ ได้
นาเสนอต่อ ครม. ในแต่ละสมัยวาระการดารงตาแหน่งของรัฐมนตรี และเป็นฐานข้อมูลเบื้องต้นในการแจ้ง
รายนามผู้ชี้แจงต่อ สลค. ซึ่งทาให้การทางานรวดเร็วขึ้น
- ฐานข้ อ มู ล กฎหมาย ใช้ สื บ ค้ น อ้ า งอิ ง ประกอบการวิ นิ จ ฉั ย สั่ ง การของรั ฐ มนตรี /
ผู้บังคับบัญชา เพื่อความสะดวกและเพิ่มประสิทธิภาพในการวิเคราะห์ กลั่นกรอง สรุปเรื่องเสนอรัฐมนตรี
๓. จัดทา/ปรับปรุงฐานข้อมูลความรู้ของหน่วยงาน
๓.๑ ได้ จั ด ท า/ปรั บ ปรุ ง ฐานข้ อ มู ล องค์ ค วามรู้ เพื่ อ การเผยแพร่ สื่ อ สารภายในหน่ ว ยงาน
เมื่ อ เดือ นกั น ยายน ๒๕๕๖ และได้ จั ด ให้ มี ช่ อ งทางในการแลกเปลี่ ย นเรีย นรู้ในเรื่อ งของวิ ธีก ารปฏิ บั ติ ที่ ดี
(Best/Good Practices) ของบุคลากรผ่านระบบสารสนเทศ

รายงานผลการปฏิบัตริ าชการตามคารับรองการปฏิบัตริ าชการระดับสานัก ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖
สานักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ

๓.๒ ได้ดาเนิ น การประชาสั มพันธ์ให้ บุคลากรทราบถึงช่องทางในการใช้งานระบบสารสนเทศ
เพื่อการสื บค้น ข้อมูลสนั บ สนุ นการปฏิบั ติงาน และ/หรือการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โดยการมีห นังสือแจ้งเวียน
ให้บุคลากรทราบ เมื่อวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๕๖
หมายเหตุ : ส านั ก งานรั ฐ มนตรี อ ยู่ ร ะหว่ า งการปรั บ ปรุ ง เว็ บ ไซต์ ไม่ ส ามารถ เผยแพร่ ฐ านข้ อ มู ล
ผ่านระบบสารสนเทศได้
ปัจจัยสนับสนุนต่อการดาเนินงาน :
มีเทคโนโลยีในการสนับสนุนในการทางาน
อุปสรรคต่อการดาเนินงาน :
ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัดไม่มีความรู้ความเข้าใจในการดาเนินการ
ข้อเสนอแนะสาหรับการดาเนินงานในปีต่อไป :
๑. สนับสนุนงบประมาณต่อเนื่อง
๒. อบรมบุคลากรให้มีความรู้ด้านระบบ IT ให้ทันสมัย
๓. ต้องมีการบริหารจัดการด้านเทคโนโลยีและสารสนเทศอย่างชัดเจน
หลักฐานอ้างอิง :
๑. คาสั่งสานักงานรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการ ที่ ๓/๒๕๕๖ เรื่อง แต่งตั้งคณะทางานดาเนินงาน
ตามคารับรองการปฏิบัติราชการสานักงานรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖
ลงวันที่ ๑ ก.พ. ๕๖
๒. ตารางการวิเคราะห์ฐานข้อมูลที่ช่วยสนับ สนุนการดาเนินงานตามยุทธศาสตร์และกระบวนการ
สร้างคุณค่า/กระบวนการสนับสนุน
๓. รำยงำนกำรประชุม เรื่อง ตัวชี้วัดที่ ๒.๖ ระดับควำมสำเร็จของกำรพัฒนำปรับปรุงสำรสนเทศ
วันที่ ๔ มี.ค. ๕๖
๔. แบบฟอร์มการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล
๕. Print Screen หน้าจอ
๕. บันทึกสานักงานรัฐมนตรี ที่ ศธ ๐๑๐๐/- ลงวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๕๖ เรื่อง ประชาสัมพันธ์
ช่องทางการสืบค้นข้อมูลที่สนับสนุนการปฏิบัติงาน

รายงานผลการปฏิบัตริ าชการตามคารับรองการปฏิบัตริ าชการระดับสานัก
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ สานักงานรัฐมนตรี ศธ.

 รอบ ๙ เดือน
 รอบ ๑๒ เดือน
ชื่อตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดที่ ๒.๗ ระดับความสาเร็จของการพัฒนาปรับปรุงวัฒนธรรมองค์การ
ผู้กากับดูแลตัวชี้วัด :
ผู้จัดเก็บข้อมูล :
๑. หัวหน้าสานักงานรัฐมนตรี
๑. นายกาพล พลาอุไรกุล
๒. น.ส.นงศิลินี โมสิกะ
๒. นางสาวบุษยากร กิตติวานิช
โทรศัพท์ : ๐ ๒๒๘๐ ๐๓๐๙
โทรศัพท์ : ๐ ๒๒๘๐ ๐๓๐๙
คาอธิบาย :
ระดั บ ความส าเร็ จ ของการพั ฒ นาปรั บ ปรุ ง วั ฒ นธรรมองค์ ก าร เป็ น การประเมิ น โดยใช้
แบบสารวจบรรยากาศภายในองค์การ (Organization Climate Survey) ผ่านระบบออนไลน์ ซึ่งจะรวมอยู่
ในแบบสารวจการพัฒนาองค์การ (Organization Development Survey)
 ระดับความสาเร็จของการพัฒ นาปรับปรุงวัฒนธรรมองค์การ เป็นการจัดทาแผนพัฒ นา
ปรับปรุงวัฒนธรรมองค์การของส่วนราชการที่มีความสอดคล้องกับผลการประเมินความพึงพอใจในการพัฒนา
องค์การ (Organization Development Survey) ผ่านระบบออนไลน์ ประกอบกับข้อมูลที่เกี่ยวข้องที่ได้จาก
การค้น หาสาเหตุ และวิเคราะห์ จั ดล าดับความส าคั ญ ส่ วนราชการอาจจัดทาเป็นแผนพัฒ นาองค์การ เพื่ อ
กาหนดกิจกรรมและผู้รับ ผิ ดชอบที่ชัดเจน โดยเน้นดาเนินการในเรื่องที่ส าคัญ ที่มีผลกระทบต่อองค์การสู ง
นอกจากนี้ในการทาแผนต้องคานึงถึงระยะเวลาของการจัดกิจกรรม ควรกาหนดช่วงเวลาที่เหมาะสม เพื่อให้
เกิดการพัฒ นาอย่างต่อเนื่ องตลอดปีงบประมาณ และควรมีการติดตามว่าแผนดาเนินการครบถ้วน ตรงตาม
กาหนดระยะเวลาหรือไม่ การทาแผนที่ดีควรทาให้ครอบคลุ ม โดยสิ่งสาคัญที่จะต้องคานึงถึง คือการสื่ อสาร
ภายในองค์การให้รู้ว่าส่วนราชการมีแผนที่จะพัฒ นาอะไร เพราะการสื่อสารเป็นปัจจัยสาคัญอย่างยิ่งในการ
สร้างบรรยากาศที่ดีภายในองค์การ
รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด)

ข้อมูลผลการดาเนินงาน :
ตัวชี้วัด/รายละเอียดการดาเนินงาน
(เจ้ าภาพหลั ก) ๑. จั ดทาแผนพัฒ นาปรับปรุงวัฒ นธรรมองค์การของ
ส านั ก งานปลั ด กระทรวงศึ กษาธิ การ โดยต้ องมี โครงการ/กิ จกรรมที่
สอดคล้องกับข้อมูลปัจจัยนาเข้าที่ใช้ในการวิเคราะห์ครบ ๑๔ ข้อคาถาม
และแผนพัฒนาปรับปรุงวัฒนธรรมองค์การของ สป. มีความ ครบถ้วน
ตามประเด็นในแบบฟอร์ม และสอดคล้องกับข้อมูลปัจจัยนาเข้าที่ใช้ใน
การวิเคราะห์ และผลสารวจครั้งที่ ๒
(หน่ ว ยงานสนั บ สนุ น ) ๑. เข้ าร่ ว มประชุม จัด ท าแผนพั ฒ นาปรับ ปรุง
วัฒนธรรมองค์การของสานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
๒. จั ด ท าโครงการ/กิ จ กรรมของส านั ก ให้ ส อดคล้ อ งกั บ แผนพั ฒ นา
ปรับปรุงวัฒนธรรมองค์การของสานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

สถานะ การดาเนินการ

ดาเนินการแล้วเสร็จ
ดาเนินการแล้วเสร็จ

KPI 2.7

๑

รายงานผลการปฏิบัตริ าชการตามคารับรองการปฏิบัตริ าชการระดับสานัก
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ สานักงานรัฐมนตรี ศธ.

ตัวชี้วัด/รายละเอียดการดาเนินงาน

สถานะ การดาเนินการ

๓. มีการดาเนินการโครงการ/กิจกรรมได้เสร็จสิ้น ครบถ้วน
๔.จัดทารายงานสรุป ผลการดาเนิ นงานโครงการ/กิจกรรมของสานัก
ให้ กพร.สป. ภายในเวลาที่กาหนด

ดาเนินการแล้วเสร็จ
ดาเนินการแล้วเสร็จ

เกณฑ์การให้คะแนน :
เจ้าภาพ ค่าคะแนน
หลัก ดาเนินการ
๑. จัดทาแผนพัฒนาปรับปรุงวัฒนธรรมองค์การของ กพร.สป.
๔
ส านั ก งานปลั ด กระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร โดยต้ อ งมี
โครงการ/กิจกรรมที่สอดคล้องกับข้อมูลปัจจัยนาเข้าที่
ใช้ในการวิเคราะห์ครบ ๑๔ ข้อคาถาม และแผนพัฒนา
ปรับปรุงวัฒนธรรมองค์การของ สป. มีความ ครบถ้วน
ตามประเด็น ในแบบฟอร์ ม และสอดคล้ องกับข้อมู ล
ปั จ จั ย น าเข้ า ที่ ใ ช้ ใ นการวิ เ คราะห์ และผลส ารวจ
ครั้งที่ ๒
๒. จัดทาโครงการ/กิจกรรมของส านักให้ สอดคล้อง
กั บ แผนพั ฒ นาปรั บ ปรุ ง วั ฒ นธรรมองค์ ก ารของ
สานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
๓. มี ก ารด าเนิ น การโครงการ/กิ จ กรรมได้ เสร็ จ สิ้ น
ครบถ้วน
๔.จั ด ท ารายงานสรุ ป ผลการด าเนิ น งานโครงการ/
กิจกรรมของสานัก ให้ กพร.สป. ภายในเวลาที่กาหนด
ตัวชี้วัด/รายละเอียดการดาเนินงาน

หน่วยงาน ค่าคะแนน
สนับสนุน ดาเนินการ
ทุกสานัก
๑

ทุกสานัก

๑

ทุกสานัก

๑

ทุกสานัก

๑

การคานวณคะแนนจากผลการดาเนินงาน :
น้าหนัก
(ร้อยละ)
ระดับความสาเร็จของการพัฒนาปรับปรุง
๓.๕
วัฒนธรรมองค์การ
ตัวชี้วัด/ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด

ผลการ
ดาเนินงาน
N/A

ค่าคะแนนที่ได้
๑.๐๐๐๐

ค่าคะแนน
ถ่วงน้าหนัก
๐.๐๓๕๐

คาชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ดาเนินการ
สานักงานรัฐมนตรี ได้ดาเนินการตามตัวชี้วัดนี้ โดยมีรายละเอียดการดาเนินการ ประกอบด้วย
๑. สานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ได้มีคาสั่ง ที่ ๑๘๔/๒๕๕๖ ลงวันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖
แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและกากับ ดูแล และคณะทางานดาเนินการพัฒนาปรับปรุงวัฒ นธรรมองค์การ
ของสานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ โดยมีบุคลากรสานักงานรัฐมนตรี
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รายงานผลการปฏิบัตริ าชการตามคารับรองการปฏิบัตริ าชการระดับสานัก
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ สานักงานรัฐมนตรี ศธ.

จานวน ๒ ราย ได้แก่ นางสาวบุษยากร กิตติวานิช และ นางวีระวัลย์ พรหมมานุวัติ ร่วมเป็นคณะทางานฯ
และเข้ า ร่ ว มประชุ ม ปฏิ บั ติ ก ารเพื่ อ ทบทวนและจั ด ท าแผนพั ฒ นาปรั บ ปรุ งวั ฒ นธรรมองค์ ก าร ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๗ – ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ ณ โรงแรมเฟิร์ส เขตราชเทวี กรุงเทพฯ
๒. แต่งตั้งคณะทางานดาเนิ นงานตามคารับรองการปฏิบัติราชการส านักงานรัฐมนตรี กระทรวง
ศึกษาธิการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ โดยให้มีคณะทางานรับผิดชอบรายตัวชี้วัด ตามคาสั่งสานักงาน
รัฐมนตรี ที่ ๓/๒๕๕๖ ลงวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖
๓. ประชุมคณะทางานตัวชี้วัดที่ ๒.๗ ระดับความสาเร็จของการพัฒนาปรับปรุงวัฒนธรรมองค์การ
ครั้งที่ ๑/๒๕๕๖ เมื่อที่ ๒๒ เม.ย. ๕๖ เพื่อร่วมกันพิจารณากาหนดแนวทางในการดาเนินโครงการ/กิจกรรม
๔. สานักงานรัฐมนตรีได้ดาเนินโครงการ/กิจกรรมของสานักที่สอดคล้องกับแผนฯ สป. ดังนี้
๔.๑ โครงการสื่อสารทิศทางและกลยุทธ์ของ สป.
- ชี้แจงวิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์ และกลยุทธ์ ของ สร. แก่บุคลากร เมื่อวันที่ ๒๒ ก.พ. ๕๖
- เผยแพร่ป ระชาสั มพันธ์ทิศทางและกลยุทธ์ สป. และส านัก โดยการแจ้งเวียน ผ่ านทาง
หนังสือเวียน เมื่อวันที่ ๒๙ เม.ย. ๕๖
๔.๒ กิจกรรมขับเคลื่อนค่านิยม TEAM WINS
- ส่งบุคลากรเข้าร่วมเป็นคณะทางานดาเนินโครงการการขับเคลื่อนค่านิยม TEAM WINS
จานวน ๒ ราย ได้แก่ นางสาววิริยา ไชยคุปต์ และ นางวีระวัลย์ พรหมมานุวัติ (คาสั่ง สป. ที่ ๒๐๗๙/๒๕๕๕
ลงวัน ที่ ๒๔ ธัน วาคม ๒๕๕๕ และเข้าร่ว มการอบรมจัดทาแผนการขับเคลื่อนค่านิยม TEAM WINS สู่ การ
ปฏิบัติงาน สป. ระหว่างวันที่ ๑๒ - ๑๓ ก.พ. ๕๖ ณ โรงแรมริเวอร์ไรน์ เพลส จ.นนทบุรี
- จัดบอร์ดเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ค่านิยม TEAM WINS
- ดาเนินการตามโครงการ/กิจกรรม ที่กาหนดไว้ในแผนการส่งเสริม ค่านิยมองค์กร ของ สป.
ศธ. ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖
๔.๓ กิจกรรมสานเสวนา/สภากาแฟ ภายในหน่วยงาน
- จัดกิจกรรมสภากาแฟ ในวันที่ ๒๕ ก.ย. ๕๖ ณ สานักงานรัฐมนตรี
- จัดกิจกรรม “สานสั มพันธ์ฉันท์พี่ น้อง” เพื่อพบปะ สั งสรรค์ ระหว่างผู้ บังคับบัญชาและ
บุคลากรของ สร. เมื่อวันที่ ๑๗ ก.ย. ๕๖ ณ โรงแรมริเวอร์ไซด์
๔.๔ กิจกรรมผู้บังคับบัญชารับฟังความคิดเห็นจากผู้ใต้บังคับบัญชา
ประชุมบุคลากรสานักงานรัฐมนตรี เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้บังคับบัญชารับฟังความคิดเห็นจาก
ผู้ใต้บังคับบัญชา ดังนี้
- ประชุมบุ คลากร สร. ระดับหั วหน้างาน/หั ว หน้ากลุ่ ม เพื่อพบปะและรับนโยบายในการ
ปฏิบัติงานจาก รมว.ศธ. เมื่อวันที่ ๑๔ ส.ค. ๕๖ เวลา ๑๑.๐๐ น. ณ ศูนย์ปฏิบัติการกระทรวงศึกษาธิการ (ห้อง MOC)
- ประชุมสานักงานรัฐมนตรี เมื่อวันพุธที่ ๒๑ ส.ค. ๕๖ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ศูนย์ปฏิบัติการ
กระทรวงศึกษาธิการ (ห้อง MOC)
- ประชุ ม บุ ค ลากร สร. เมื่ อ วั น ที่ ๑๐ ก.ย. ๕๖ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ศู น ย์ ป ฏิ บั ติ ก าร
กระทรวงศึกษาธิการ (ห้อง MOC)
๔.๕ โครงการปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์ของหน่วยงานเพื่อสร้างบรรยากาศการทางาน
- จัดกิจกรรม ๕ ส ดาเนินการเมื่อวันที่ ๑๐ เม.ย. ๕๖
- จัดมุมหนังสือที่น่าสนใจ
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รายงานผลการปฏิบัตริ าชการตามคารับรองการปฏิบัตริ าชการระดับสานัก
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ สานักงานรัฐมนตรี ศธ.

๔.๖ โครงการอบรมส่งเสริมคุณภาพชีวิตเพื่อสร้างความสุขในการทางาน
- ส่งบุคลากรเข้าร่ วมโครงการอบรมส่งเสริมคุณภาพชีวิต เพื่อสร้างความสุขในการทางาน
ของ สป. รุ่นที่ ๒ ระหว่างวันที่ ๒๐ – ๒๑ ธันวาคม ๒๕๕๕ ณ โรงแรมนิวเวิลด์ซิตี้ บางลาพู กรุงเทพฯ จานวน
๒ ราย ได้แก่ นางสาววิริยา ไชยคุปต์ และ นางสาวอิสรีย์ ฤทธิ์นิ่ม
๔.๗ กิจกรรม ๕ ส. ดาเนินการเมือ่ วันที่ ๑๐ เม.ย. ๕๖
๔.๘ โครงการสนับสนุน เสริมสร้างความรู้ ทักษะและสมรรถนะในการปฏิบัติงาน
- จั ด กิ จ กรรมตามโครงการส่ งเสริ ม พั ฒ นาคุ ณ ธรรม จริ ย ธรรม และจรรยาข้ า ราชการ
ส านั ก งานรั ฐ มนตรี กระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร ประจ าปี ง บประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ เมื่ อ วั น ที่ ๑๕ มิ .ย. ๕๖
ณ วัดกระทุม่ แพร้ว ต.กระทุ่มแพร้ว อ.บ้านสร้าง จ.ปราจีนบุรี
- จัดกิจกรรมตามโครงการพัฒนาศักยภาพและประสิทธิภาพการบริหารจัดการสานักงาน
รัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ
- ส่งบุคลากรเข้าร่วมการประชุม/อบรม/สัมมนา
๔.๙ การจัดทากิจกรรมสร้างความผาสุกและความพึงพอใจของบุคลากรในสังกัด สป.
- ปรับปรุงสภาพแวดล้อมในการทางาน โดยการจัดกิจกรรม ๕ ส เมื่อวันที่ ๑๐ เม.ย. ๕๖
- สนับสนุนวัสดุอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ในการทางาน
- จัดให้มีตู้ยาสามัญประจาบ้าน
- ส่งบุคลากรเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาฯ
- จั ดกิ จกรรมตามโครงการพั ฒนาศั กยภาพและประสิ ทธิภาพการบริหารจัดการส านั กงาน
รัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ
- มอบหมายให้บุคลากรรับผิดชอบตัวชี้วัดตามคารับรองการปฏิบัติราชการของ สร. โดยการ
แต่งตั้งคณะทางานดาเนินงานตามคารับรองการปฏิบัติราชการ สร. ศธ. ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖
- ด าเนิ น โครงการส่ งเสริม พั ฒ นาคุ ณ ธรรม จริย ธรรม และจรรยาข้าราชการ ส านั กงาน
รัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ ในวันที่ ๑๕ มิ.ย. ๕๖ ณ วัดกระทุ่มแพร้ว
ต.กระทุ่มแพร้ว อ.บ้านสร้าง จ.ปราจีนบุรี
๔.๑๐ กิจกรรมการถ่ายทอดตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายของหน่วยงานลงสู่ระดับกลุ่มงานและระดับ
บุคคล ประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ ระหว่างวันที่ ๑ ต.ค. ๕๕ –
๓๐ ก.ย. ๕๖ ได้มีการถ่ายทอดตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายของหน่วยงานลงสู่ระดับกลุ่มงานและระดับบุคคล
๔.๑๑ โครงการส่งเสริมสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ในการปฏิบัติงาน โดยการสารวจความต้องการวัสดุ
และอุปกรณ์ จัดหาวัสดุและอุปกรณ์ที่จาเป็นสาหรับการปฏิบัติงาน และจัดสรรให้บุคลากร
๔.๑๒ โครงการส่งเสริมวัฒนธรรมการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน
- ปฐมนิเทศ/สอนงานให้แก่ข้าราชการบรรจุใหม่
- ให้คาปรึกษาแนะนา ระหว่างหัวหน้ากลุ่มงานกับข้าราชการภายในกลุ่มงาน และระหว่าง
ข้าราชการด้วยกันเอง
๔.๑๓ กิจกรรมจริยธรรมสัญจร
- จั ดกิ จ กรรมตามโครงการส่ งเสริม พั ฒ นาคุ ณ ธรรม จริย ธรรม และจรรยาข้ าราชการ
ส านั ก งานรั ฐ มนตรี กระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร ประจ าปี ง บประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ เมื่ อ วั น ที่ ๑๕ มิ .ย. ๕๖
ณ วัดกระทุม่ แพร้ว ต.กระทุ่มแพร้ว อ.บ้านสร้าง จ.ปราจีนบุรี
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รายงานผลการปฏิบัตริ าชการตามคารับรองการปฏิบัตริ าชการระดับสานัก
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ สานักงานรัฐมนตรี ศธ.

๔.๑๔ โครงการยกย่องบุคลากร
- การเสนอชื่อบุ คคลเพื่ อยกย่องเป็ นผู้ ป ระพฤติป ฏิบั ติตนชอบด้ วยความซื่อสั ตย์สุ จริต
ประจาปี ๒๕๕๖ เสนอชื่อเมื่อวันที่ ๑ เม.ย. ๕๖
- การคั ดเลื อกบุ คลากรเพื่ อ เข้าร่ว มโครงการยกย่ องเชิดชูเกีย รติบุ คลากรดีเด่น “คนดี
ศักดิ์ศรีแห่ง สป.” ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ เสนอชื่อเมื่อวันที่ ๙ พ.ค. ๕๖
๔.๑๕ กิ จ กรรมการยกย่ อ งเชิ ด ชู เกี ย รติ บุ ค ลากรดี เด่ น “คนดี ศั ก ดิ์ ศ รี แ ห่ ง สป.” ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖
- การคั ดเลื อกบุ คลากรเพื่ อ เข้าร่ว มโครงการยกย่ องเชิดชูเกียรติบุ คลากรดีเด่น “คนดี
ศักดิ์ศรีแห่ง สป.” ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ เสนอชื่อเมื่อวันที่ ๙ พ.ค. ๕๖
๔.๑๖ กิจกรรมส่งเสริมการทางานอย่างมีความสุข
- มีคู่มือการปฏิบัติงาน
- จัดกิจกรรม ๕ ส
- จัดสรรวัสดุ อุปกรณ์ในการปฏิบัติงานให้บุคลากรอย่างเพียงพอ
- เปิดโอกาสให้บุคลากรได้แสดงความคิดเห็น
๔.๑๗ โครงการพัฒนาองค์การ (OD)
ประชุมสัมมนา ศึกษาดูงาน และพัฒนาองค์การ (OD) เมื่อวันที่ ๒ – ๓ ส.ค. ๕๖ ในพื้นที่
จังหวัดราชบุรี
๔.๑๘ โครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน
- ส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรด้านภาษาอั งกฤษ
เพื่อใช้ในการติดต่อสื่อสารของข้าราชการ สป. เพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕
- จัดบอร์ดให้ความรู้เกี่ยวกับประเทศอาเซียน
๔.๑๙ การสับเปลี่ยนหมุนเวียนการทางานภายในหน่วยงาน (Job Rotation)
- มอบหมายข้าราชการให้ไปปฏิบัติหน้าที่ในคณะทางานของข้าราชการการเมือง
- แจ้งเวียนให้บุคลากรขอย้ายไปดารงตาแหน่งที่ว่าง (บันทึก สร. ที่ ศธ ๐๑๐๐/- ลงวันที่
๒๐ มิ.ย. ๕๖)
๔.๒๐ กิจกรรมการจัดการความรู้ของสานัก/หน่วยงานในสังกัด สป.
- การจัดการความรู้ เรื่อง เทคนิคการจัดทาบันทึกสรุปเรื่องและเทคนิคการประสานงาน
ในภารกิจของรัฐมนตรี
๔.๒๑ โครงการส่งเสริม สนับสนุนการจัดการความรู้ของสานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
- ส่ งบุ คลากรเข้าร่วมส่งเสริม สนับสนุนการจัดการความรู้ของส านักงานปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการ จานวน ๒ ครั้ง ครั้งที่ ๑ ในวันที่ ๒๑ – ๒๒ ก.พ. ๕๖ ณ โรงแรมอลิซาเบธ เขตพญาไท กรุงเทพฯ
และครั้งที่ ๒ ในวันที่ ๒๗ – ๒๘ มิ.ย. ๕๖ณ โรงแรมเฟิสท์ เขตราชเทวี กรุงเทพฯ
- แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของ สป.ศธ. ในวัน “KM DAYS” วันที่ ๑๑ –
๑๒ ก.ย. ๕๖ ณ ห้ อ งประชุ ม ศ. หม่ อ มหลวงปิ่ น มาลากุ ล ชั้ น ๓ อาคารรั ช มั ง คลาภิ เ ษก ศธ.
โดยน าเสนอองค์ค วามรู้ เรื่ อ ง “เทคนิ คการประสานงานในภารกิ จของรัฐ มนตรี ” และส่ งบุ ค ลากรเข้าร่ว ม
กิจกรรม จานวน ๖ ราย
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รายงานผลการปฏิบัตริ าชการตามคารับรองการปฏิบัตริ าชการระดับสานัก
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ สานักงานรัฐมนตรี ศธ.

๔.๒๒ กิจกรรมสารวจความพึงพอใจและไม่พึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
- สารวจความพึ งพอใจและไม่พึ งพอใจของผู้ รับบริการและผู้มีส่ ว นได้ส่ วนเสี ย จานวน
๒ เรื่อง ได้แก่ การให้บริการรับเรื่องร้องทุกข์ ร้องเรียน ร้องขอความช่วยเหลือต่อรัฐมนตรี และการแจ้งวาระ
การประชุมคณะรัฐมนตรีให้หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
๕. รายงานผลการดาเนินงานโครงการ/กิจกรรม ตามแผนการพัฒ นาปรับปรุงวัฒ นธรรมองค์การ
ของ สป. ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ รอบ ๙ เดือน ให้ กพร.สป. ทราบ เมื่อวันที่ ๘ ก.ค. ๕๖
๖. รายงานผลการดาเนินงานโครงการ/กิจกรรม ตามแผนการพัฒ นาปรับปรุงวัฒ นธรรมองค์การ
ของ สป. ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ รอบ ๑๒ เดือน ให้ กพร.สป. ทราบ เมื่อวันที่ ๒๔ ก.ย. ๕๖
ปัจจัยสนับสนุนต่อการดาเนินงาน :
บุคลากรสานักงานรัฐมนตรีมีความรับผิดชอบและให้ความร่วมมือ
อุปสรรคต่อการดาเนินงาน :
ไม่มีงบประมาณในการดาเนินกิจกรรม
ข้อเสนอแนะสาหรับการดาเนินงานในปีต่อไป : หลักฐานอ้างอิง :
๑. คาสั่งสานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ที่ ๑๘๔/๒๕๕๖ ลงวันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ แต่งตั้ง
คณะกรรมการติ ด ตามและก ากั บ ดู แ ล และคณะท างานด าเนิ น การพั ฒ นาปรั บ ปรุ ง วั ฒ นธรรมองค์ ก าร
ของสานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖
๒. ค าสั่ งส านั ก งานรั ฐ มนตรี กระทรวงศึ ก ษาธิก าร ที่ ๓/๒๕๕๖ ลงวัน ที่ ๑ กุม ภาพั น ธ์ ๒๕๕๖
เรื่อง แต่งตั้งคณะทางานดาเนินงานตามคารับรองการปฏิบัติราชการสานักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖
๓. รายงานการประชุ ม คณะท างานตั ว ชี้ วั ด ที่ ๒.๗ ระดั บ ความส าเร็ จ ของการพั ฒ นาปรั บ ปรุ ง
วัฒนธรรมองค์การ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๖ เมื่อที่ ๒๒ เม.ย. ๕๖
๔. สรุปการจัดประชุมบุคลากร สร. เพื่อรับฟังการชี้แจงกรอบการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจาปี งบประมาณ ๒๕๕๖ และการดาเนินงานตามตัวชี้วัดคารับรอง ระดับส านัก ประจาปีงบประมาณ
๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖
๕. บันทึกสานักงานรัฐมนตรี ที่ ศธ ๐๑๐๐/- ลงวันที่ ๒๙ เม.ย. ๕๖ เรื่อง ทิศทางและกลยุทธ์ของ
สานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการและสานักงานรัฐมนตรี
๖. คาสั่งคาสั่งสานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ที่ ๒๐๗๙/๒๕๕๕ ลงวันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๕๕
เรื่ อ ง แต่ ง ตั้ งคณะกรรมการและคณะท างานเพื่ อ ด าเนิ น โครงการขั บ เคลื่ อ นค่ านิ ย ม TEAM WINS สู่ ก าร
ปฏิบัติงาน สป.
๗. ภาพถ่ายบอร์ดค่านิยม TEAM WINS
๘. คาสั่ งสานั กงานรัฐมนตรี ที่ สร ๑๔/๒๕๕๖ ลงวันที่ ๕ เม.ย. ๕๖ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการ
และคณะอนุกรรมการดาเนินกิจกรรม ๕ ส สานักงานรัฐมนตรี ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖
๙. บันทึกสานักงานรัฐมนตรี ที่ ศธ ๐๑๐๐/- ลงวันที่ ๓ เม.ย. ๕๖ เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรม ๕ ส
๑๐. ภาพถ่ายมุมหนังสือ
๑๑. รายงานผลการจั ด กิ จ กรรมตามโครงการส่ งเสริ ม พั ฒ นาคุ ณ ธรรม จริ ย ธรรม และจรรยา
ข้าราชการ สานักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖
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รายงานผลการปฏิบัตริ าชการตามคารับรองการปฏิบัตริ าชการระดับสานัก
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๑๒. รายงานผลโครงการพัฒ นาศักยภาพและประสิทธิภ าพการบริหารจัดการสานักงานรัฐมนตรี
กระทรวงศึกษาธิการ
๑๓. ตารางสรุปการประชุม/อบรม/สัมมนา ของข้าราชการสานักงานรัฐมนตรี ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๕๖
๑๔. รายงานผลโครงการส่งเสริมสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ในการปฏิบัติงาน
๑๕. แบบมอบหมายงานการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ (แบบ ทล.๑)
๑๖. คาสั่งสานักงานรัฐมนตรี ที่ ๙/๒๕๕๖ ลงวันที่ ๗ มี.ค. ๕๖ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณา
คัดเลือกผู้กระทาความดีตามกิจกรรมยกย่องเชิดชูเกียรติบุคลากรดีเด่น “คนดีศักดิ์ศรีแห่ง สป.” ของสานักงาน
รัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖
๑๗. บันทึกสานักงานรัฐมนตรี ที่ ศธ ๐๑๐๐/๑๒๘๓ ลงวันที่ ๙ พ.ค. ๕๖ เรื่อง ขอส่งผลการดาเนิน
โครงการยกย่องเชิดชูเกียรติบุคลากรดีเด่น “คนดีศักดิ์ศรีแห่ง สป.” ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ ในส่วน
ของสานักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ
๑๘. ค าสั่ งส านั กงานรั ฐ มนตรี ที่ ๑๐/๒๕๕๖ ลงวั น ที่ ๗ มี .ค. ๕๖ เรื่อ ง แต่ งตั้งคณะกรรมการ
พิจารณาคัดเลือกเจ้าหน้าที่ของรัฐสังกัดสานักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ เพื่อยกย่องเป็นผู้ประพฤติ
ปฏิบัติตนชอบด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ประจาปี ๒๕๕๖
๑๙. บันทึกสานักงานรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ ศธ ๐๑๐๐/๙๖๒ ลงวันที่ ๑ เม.ย. ๕๖ เรื่อง ขอเสนอชื่อ
บุคคลเพื่อคัดเลือกยกย่องเป็นผู้ประพฤติปฏิบัติตนชอบด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ประจาปี ๒๕๕๖
๒๐. คู่มือการปฏิบัติงาน
๒๑. ภาพถ่ายบอร์ดให้ความรู้เกี่ยวกับประเทศอาเซียน
๒๒. บันทึกสานักงานรัฐมนตรี ที่ ศธ ๐๑๐๐/- ลงวันที่ ๒๐ มิ.ย. ๕๖ เรื่องการย้ายข้าราชการเพื่อ
แต่งตัง้ ให้ดารงตาแหน่งที่ว่าง
๒๓. รายงานผลการสารวจความพึงพอใจและไม่พึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
๒๔. บันทึกสานักงานรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ ศธ ๐๑๐๐/๑๙๖๗ ลงวันที่ ๘ ก.ค. ๕๖ เรื่อง รายงานผล
การดาเนิ นงานโครงการ/กิจกรรมตามแผนพัฒ นาปรับปรุงวัฒ นธรรมองค์การ ของสานักงานปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖
๒๕. บันทึกสานักงานรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ ศธ ๐๑๐๐/๒๘๒๙ ลงวันที่ ๒๔ ก.ย. ๕๖ เรื่อง รายงาน
ผลการดาเนินงานโครงการ/กิจกรรมตามแผนพัฒนาปรับปรุงวัฒนธรรมองค์การ ของสานักงานปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖
๒๖. รายงานการดาเนินงานโครงการพัฒนาศักยภาพและประสิทธิภาพการบริหารจัดการ สร. ศธ.
๒๗. รายงานการประชุม

KPI 2.7

๗

รายงานผลการปฏิบัตริ าชการตามคารับรองการปฏิบัตริ าชการระดับสานัก ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖
สานักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด)  รอบ ๙ เดือน
 รอบ ๑๒ เดือน
ชื่อตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดที่ ๓ ระดับความสาเร็จในการปรับปรุงการจัดการกระบวนการ
ผู้กากับดูแลตัวชี้วัด :
ผู้จัดเก็บข้อมูล :
๑. หัวหน้าสานักงานรัฐมนตรี
๑. นางสาวศิริรัตน์ ทิวะศิริ
๒. น.ส.นงศิลินี โมสิกะ
๒. นางดวงรัตน์ นิรัตติวงศกรณ์
๓. นางทัศนี นิมิตสมานจิตต์
๔. นางสาวบุษยากร กิตติวานิช
๕. นายสิงหา พรมเพ็ง
โทรศัพท์ : ๐ ๒๒๘๐ ๐๓๐๙
โทรศัพท์ : ๐ ๒๖๒๘ ๖๓๖๔
คาอธิบาย :
ระดับ ความส าเร็จ ในการปรับ ปรุงการจัดการกระบวนการพิจารณาจากระดับความส าเร็จ ในการ
ทบทวน ปรับปรุงการจัดการกระบวนการของหน่วยงานตามแนวทางการพัฒ นาคุณภาพการบริหารจัดการ
ภาครัฐ (PMQA) โดยทบทวนการดาเนิ น งานในเรื่องการออกแบบกระบวนการให้ มีความครบถ้วน ชัดเจน
เป็นไปตามที่กฎหมายกาหนดและสนองตอบความต้องการของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ดาเนินการ
จัดทา/ทบทวนมาตรฐานการปฏิบัติงานและคู่มือการปฏิบัติงานให้นาสู่การปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ข้อมูลผลการดาเนินงาน :
ขั้นตอนที่
๑
๒
๓
๔
๕

การดาเนินงานในแต่ละขั้นตอน
วิเคราะห์/ทบทวนการวิเคราะห์ เพื่อกาหนดกระบวนการหลักได้ครอบคลุม ครบถ้วน
ตามหน้าที่ บทบาท ภารกิจของหน่วยงานตามที่กฎหมายกาหนด
จ าแนกกลุ่ ม ผู้ รั บ บริ ก ารและผู้ มี ส่ ว นได้ ส่ ว นเสี ย ได้ ต ามแบบวิ เ คราะห์ SIPOC
ได้ครบถ้วนทุกกระบวนการหลัก
จัดท าข้อกาหนดที่ ส าคัญ ของทุ กกระบวนการหลั กทั้ง ๕ ด้านและมีตัวชี้วัดภายใน
กระบวนการเพื่อให้บรรลุข้อกาหนดที่สาคัญต่างๆอย่างครบถ้วน
ออกแบบ/ทบทวนการออกแบบกระบวนการหลักครบทุ กกระบวนการ โดยแสดง
วิ ธี ก ารออกแบบที่ ชี้ ใ ห้ เ ห็ น ได้ ว่ า น าข้ อ ก าหนดที่ ส าคั ญ มาใช้ ใ นการออกแบบ
กระบวนการเพื่อให้บรรลุข้อกาหนดที่สาคัญเหล่านั้น
จัดทา/ทบทวนมาตรฐานการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับข้อกาหนดที่สาคัญ และตัวชี้วัด
ภายในกระบวนการครบถ้วนทุกกระบวนการหลัก

เกณฑ์การให้คะแนน :
ระดับ ๑
๑ คะแนน

ระดับ ๒
๒ คะแนน

ระดับ ๓
๓ คะแนน

ระดับ ๔
๔ คะแนน

ระดับ ๕
๕ คะแนน

รายงานผลการปฏิบัตริ าชการตามคารับรองการปฏิบัตริ าชการระดับสานัก ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖
สานักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ

การคานวณคะแนนจากผลการดาเนินงาน :
ตัวชี้วัด
ระดับความสาเร็จในการปรับปรุงการ
จัดการกระบวนการ

น้าหนัก
(ร้อยละ)
๑๐

ผลการ
ดาเนินงาน
๕

ค่าคะแนนที่ได้
๕.๐๐๐๐

ค่าคะแนน
ถ่วงน้าหนัก
๐.๕๐๐๐

คาชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ดาเนินการ
สานักงานรัฐมนตรี ได้ดาเนินการตามตัวชี้วัดนี้ โดยมีรายละเอียดการดาเนินการ ประกอบด้วย
๑. จัดทาโครงการพัฒนาศักยภาพและประสิทธิภาพการบริหารจัดการสานักงานรัฐมนตรี กระทรวง
ศึกษาธิการ ประกอบด้วย ๓ กิจกรรม ดังนี้
๑) การจัดการความรู้
๒) การพัฒนาและปรับปรุงการจัดการกระบวนการ
๓) การประชาสัมพันธ์เชิงรุกด้านนโยบายการศึกษา
๒. แต่งตั้งคณะทางานดาเนิ นงานตามคารับรองการปฏิบัติราชการส านักงานรัฐมนตรี กระทรวง
ศึกษาธิการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ โดยให้มีคณะทางานรับผิดชอบรายตัวชี้วัด ตามคาสั่งสานักงาน
รัฐมนตรี ที่ ๓/๒๕๕๖ ลงวันที่ ๑ ก.พ. ๕๖
๓. แต่ งตั้ งคณะท างานโครงการพั ฒ นาศัก ยภาพและประสิ ท ธิภ าพการบริห ารจั ดการส านั กงาน
รัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ โดยให้ มีคณะทางานรับผิ ดชอบรายกิจกรรม ตามคาสั่ งสานักงานรัฐมนตรี
ที่ ๖/๒๕๕๖ ลงวันที่ ๒๖ ก.พ. ๕๖
๔. ประชุมคณะทางานโครงการฯ (กิจกรรมที่ ๑,๒) ครั้งที่ ๑/๒๕๕๖ จัดทาแผนการจัดการความรู้/
จัดทาแผนพัฒ นาและปรับ ปรุงการจั ดการกระบวนการ เมื่อวันที่ ๒๘ ก.พ. ๕๖ ณ ห้องประชุมจันทรเกษม
วิเคราะห์ /ทบทวนการวิเคราะห์ เพื่อกาหนดกระบวนการหลั กของสานักงานรัฐมนตรี ตามหน้าที่ บทบาท
ภารกิจของหน่วยงานตามที่กฎหมายกาหนด และจาแนกกลุ่มผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยได้กาหนด
กระบวนการหลักของสานักงานรัฐมนตรี ๕ กระบวนการ ดังนี้
๑) การจัดทาบันทึกสรุปเรื่อง
๒) การสนับสนุนภารกิจของรัฐมนตรีในการประชุมคณะรัฐมนตรี และรัฐสภา
๓) การประสานงานการตอบกระทู้ ชี้แจงญัตติ ร่างพระราชบัญญัติ
๔) การประสาน ติดตามและประชาสัมพันธ์นโยบายของรัฐมนตรี
๕) การรับเรื่องร้องทุกข์ ร้องเรียน ร้องขอความช่วยเหลือต่อรัฐมนตรี
๕. แจ้งรายชื่อกระบวนการหลักของสานักงานรัฐมนตรีให้กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร สป. ทราบ เมื่อ
วันที่ ๒๘ ก.พ. ๕๖
๖. รับฟังความต้องการของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยการสัมภาษณ์ สารวจความต้องการ
๗. ประชุมบุคลากร สร. ทบทวนการวิเคราะห์กระบวนการหลัก และเสนอการวิเคราะห์ SIPOC, ข้อกาหนด
ที่สาคัญของ สร. (PM) ทบทวนการจาแนกองค์ความรู้และคัดเลือกองค์ความรู้ เพื่อจัดทาแผนการจัดการความรู้
(KM) เมื่อวันที่ ๒๙ มี.ค. ๕๖ ณ ศูนย์ปฏิบัติการกระทรวงศึกษาธิการ
๘. ประชุ มบุ คลากร สร. ทบทวนการวิ เคราะห์ กระบวนการหลั ก และเสนอการวิ เคราะห์ SIPOC,
ข้อกาหนดที่สาคัญของ สร. (PM) ทบทวนการจาแนกองค์ความรู้และคัดเลือกองค์ความรู้ เพื่อจัดทาแผนการ

รายงานผลการปฏิบัตริ าชการตามคารับรองการปฏิบัตริ าชการระดับสานัก ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖
สานักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ

จัดการความรู้ (KM) เมื่อวันที่ ๒๔ เม.ย. ๕๖ ณ ศูนย์ปฏิบัติการกระทรวงศึกษาธิการ โดยปรับปรุงเปลี่ยนแปลง
รายชื่อกระบวนการหลักของสานักงานรัฐมนตรีจาก “๕ กระบวนการหลัก” เป็น “๔ กระบวนการหลัก” ดังนี้
๑) การสนับสนุนภารกิจของรัฐมนตรีในการประชุมคณะรัฐมนตรี
๒) การประสานงานการตอบกระทู้ ชี้แจงญัตติ ร่างพระราชบัญญัติ
๓) การประสาน ติดตามและประชาสัมพันธ์นโยบายของรัฐมนตรี
๔) การรับเรื่องร้องทุกข์ ร้องเรียน ร้องขอความช่วยเหลือต่อรัฐมนตรี
๙. แจ้ งขอเปลี่ ย นแปลงกระบวนหลั กของส านั กงานรัฐมนตรีไปยั งกลุ่ ม พั ฒ นาระบบบริห าร สป.
เมื่อวันที่ ๑๙ มิ.ย. ๕๖
๑๐. จัดทาข้อกาหนดที่สาคัญของทุกกระบวนการหลักทั้ง ๕ ด้านและมีตัวชี้วัดภายในกระบวนการ
เพื่อให้บรรลุข้อกาหนดที่สาคัญ
๑๑. ออกแบบ/ทบทวนการออกแบบกระบวนการหลัก นาข้อกาหนดที่สาคัญมาใช้ในการออกแบบ
กระบวนการ
๑๒. จัดทา/ทบทวนมาตรฐานการปฏิบัติงานให้ สอดคล้องกับข้อกาหนดที่สาคัญ และตัวชี้วัดภายใน
กระบวนการ
ปัจจัยสนับสนุนต่อการดาเนินงาน :
บุคลากรสานักงานรัฐมนตรีให้ความร่วมมือ เข้าร่วมกิจกรรม
อุปสรรคต่อการดาเนินงาน :
มีแบบฟอร์มและกระบวนการทางานต่อเนื่อง เป็นภาระกับเจ้าหน้าที่ที่มีงานประจา
ข้อเสนอแนะสาหรับการดาเนินงานในปีต่อไป : หลักฐานอ้างอิง :
๑. แผนปฏิบัติราชการสานักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖
๒. คาสั่งสานักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึก ษาธิการ ที่ ๓/๒๕๕๖ ลงวันที่ ๑ ก.พ. ๕๖ เรื่อง แต่งตั้ง
คณะทางานดาเนิ นงานตามคารับรองการปฏิบัติราชการสานักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖
๓. คาสั่งสานักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ ที่ ๖/๒๕๕๖ ลงวันที่ ๒๖ ก.พ. ๕๖ เรื่อง แต่งตั้ง
คณ ะท างานโครงการพั ฒ นาศั ก ยภ าพ และประสิ ท ธิ ภ าพ การบริ ห ารจั ดการส านั ก งานรั ฐ มนตรี
กระทรวงศึกษาธิการ
๔. สรุป การประชุมคณะทางานกิจกรรมที่ ๑,๒ ตามโครงการพัฒ นาศักยภาพฯ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๖
เมื่อวันที่ ๒๘ ก.พ. ๕๖
๕. บันทึกสานักงานรัฐมนตรี ด่วนที่สุ ด ที่ ศธ ๐๑๐๐/๔๘๘ ลงวันที่ ๒๘ ก.พ. ๕๖ เรื่อง แจ้งรายชื่อ
กระบวนการหลักของสานักงานรัฐมนตรี
๖. สรุปการประชุมบุคลากรสานักงานรัฐมนตรี ทบทวนการวิเคราะห์กระบวนการหลัก และเสนอการ
วิเคราะห์ SIPOC, ข้อกาหนดที่สาคัญ และการดาเนินการตามตัวชี้วัด ที่ ๓, ๔ และ ๕ เมื่อวันที่ ๒๙ มี.ค. ๕๖
๗. สรุปการประชุมบุคลากรสานั กงานรัฐมนตรี ทบทวนการวิเคราะห์กระบวนการหลัก และการ
วิเคราะห์ SIPOC,ข้อกาหนดที่สาคัญ และการดาเนินการตามตัวชี้วัด ที่ ๓, ๔ และ ๕ เมื่อวันที่ ๒๔ เม.ย. ๕๖

รายงานผลการปฏิบัตริ าชการตามคารับรองการปฏิบัตริ าชการระดับสานัก ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖
สานักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ

๘. บั นทึกสานักงานรัฐมนตรี ที่ ศธ ๐๑๐๐/๑๗๖๔ ลงวันที่ ๑๙ มิ.ย. ๕๖ เรื่อง ขอเปลี่ยนแปลง
รายชื่อกระบวนการหลักของสานักงานรัฐมนตรี
๙. ตารางการดาเนินงาน กระบวนการหลักทั้ง ๔ กระบวนการ ตารางที่ ๑ – ๙

รายงานผลการปฏิบัตริ าชการตามคารับรองการปฏิบัตริ าชการระดับสานัก ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖
สานักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ

 รอบ ๙ เดือน
 รอบ ๑๒ เดือน
ชื่อตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดที่ ๔ ระดับความสาเร็จในการพัฒนาการให้บริการของกระบวนการหลักของหน่วยงาน
ผู้กากับดูแลตัวชี้วัด :
ผู้จัดเก็บข้อมูล :
๑. หัวหน้าสานักงานรัฐมนตรี
๑. นางสาวศิริรัตน์ ทิวะศิริ
๒. น.ส.นงศิลินี โมสิกะ
๒. นางดวงรัตน์ นิรัตติวงศกรณ์
๓. นางทัศนี นิมิตสมานจิตต์
๔. นางสาวบุษยากร กิตติวานิช
๕. นายสิงหา พรมเพ็ง
โทรศัพท์ : ๐ ๒๒๘๐ ๐๓๐๙
โทรศัพท์ : ๐ ๒๖๒๘ ๖๓๖๔
คาอธิบาย :
รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด)

ระดับความสาเร็จในการพัฒนาการให้บริการของกระบวนการหลักของหน่วยงานพิจารณาจาก
การปรับปรุงการให้บริการของทุกกระบวนการหลักของหน่วยงานหน่วยงาน ให้สามารถลดความไม่พึงพอใจ
ของผู้ รับ บริ การ/ผู้ มีส่ วนได้ส่ ว นเสี ย รวมถึงการพั ฒ นาประสิ ทธิภ าพในการให้ บ ริการให้ ส นองตอบความ
ต้องการของผู้รับบริการอันจะส่งผลให้ระดับความพึงพอใจต่องานบริการนั้นๆ ของหน่วยงานเพิ่มสูงขึ้น
ข้อมูลผลการดาเนินงาน :
ขั้นตอนที่
การดาเนินงานในแต่ละขั้นตอน
๑
แจ้งรายชื่อกระบวนการหลักของหน่วยงานให้ กลุ่มพัฒ นาระบบบริหาร สป. ทราบ
ภายในเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖
๒
คัดเลื อกกระบวนการจากกระบวนการหลั กจานวน ๒ กระบวนการมาจัดท าแบบ
สารวจความพึงพอใจและความไม่พึงพอใจของผู้รับบริการและ/หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
๓
ส ารวจและจั ด ท ารายงานผลการส ารวจความพึ งพอใจและความไม่ พึ งพอใจของ
ผู้รับบริการและ/หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
๔
นาผลการสารวจความพึงพอใจและความไม่พึงพอใจของผู้รับบริการและ/หรือผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสียไปปรับปรุงการให้บริการของทุกกระบวนการหลักของหน่วยงาน
๕
สารวจความพึงพอใจและความไม่พึงพอใจของผู้รับบริการและ/หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ของทุกกระบวนการหลักที่เลือกภายหลังการปรับปรุงการให้บริการ และสรุปรายงาน
ผลเสนอผู้บริหารทราบ ภายใน ๓๐ กันยายน ๒๕๕๖
เกณฑ์การให้คะแนน :
ระดับ ๑
๑ คะแนน

ระดับ ๒
๒ คะแนน

ระดับ ๓
๓ คะแนน

ระดับ ๔
๔ คะแนน

ระดับ ๕
๕ คะแนน

รายงานผลการปฏิบัตริ าชการตามคารับรองการปฏิบัตริ าชการระดับสานัก ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖
สานักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ
การคานวณคะแนนจากผลการดาเนินงาน :

ตัวชี้วัด
ระดับความสาเร็จในการพัฒนาการ
ให้บริการของกระบวนการหลักของ
หน่วยงาน

น้าหนัก
(ร้อยละ)
๑๐

ผลการ
ดาเนินงาน
๕

ค่าคะแนนที่ได้
๑.๐๐๐๐

ค่าคะแนน
ถ่วงน้าหนัก
๐.๕๐๐๐

คาชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ดาเนินการ
สานักงานรัฐมนตรี ได้ดาเนินการตามตัวชี้วัดนี้ โดยมีรายละเอียดการดาเนินการ ประกอบด้วย
๑. แต่ ง ตั้ ง คณ ะท างาน ด าเนิ น งานตามค ารั บ รองการปฏิ บั ติ ร าชการส านั ก งานรั ฐ มนตรี
กระทรวงศึกษาธิการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ โดยให้มีคณะทางานรับผิดชอบรายตัวชี้วัดตามคาสั่ง
สานักงานรัฐมนตรี ที่ ๓/๒๕๕๖ ลงวันที่ ๑ ก.พ. ๕๖
๒. แจ้ งรายชื่อ กระบวนการหลั ก ของส านั กงานรัฐ มนตรี ให้ ก ลุ่ ม พั ฒ นาระบบบริห าร สป. ทราบ
เมื่อวันที่ ๒๘ ก.พ. ๕๖ (ครั้งที่ ๑) ต่อมาเมื่อมีการประชุม วิเคราะห์ และคาแนะนาจากกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
สป. ได้มีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงกระบวนการหลัก จาก ๕ กระบวนการ เป็น ๔ กระบวนการ
๓. แจ้งขอเปลี่ยนแปลงรายชื่อกระบวนหลักของสานักงานรัฐมนตรีไปยังกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร สป.
เมื่อวันที่ ๑๙ มิ.ย. ๕๖
๔. ประชุมคณะทางานและหารือผู้บริหาร สร. (หัว หน้าสานักงานรัฐมนตรีและนักวิ เคราะห์นโยบาย
และแผนเชี่ยวชาญ) คัดเลือกกระบวนการจากกระบวนการหลัก จานวน ๒ กระบวนการ เพื่อจัดทาแบบสารวจ
ความพึงพอใจและความไม่พึงพอใจของผู้รับบริการและ/หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ได้แก่
๑) กระบวนการการสนับสนุนภารกิจของรัฐมนตรีในการประชุมคณะรัฐมนตรี
๒) กระบวนการการรับเรื่องร้องทุกข์ ร้องเรียน ร้องขอความช่วยเหลือต่อรัฐมนตรี
๕. จัดทาแบบสารวจความพึงพอใจและความไม่พึงพอใจของผู้รับบริการและ/หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ของทั้ง ๒ กระบวนการ
๖. ส่ งแบบสารวจความพึงพอใจและความไม่พึงพอใจให้ ผู้รับบริการและ/หรือผู้มีส่ วนได้ส่วนเสี ย
ได้ตอบแบบสารวจ (รอบที่ ๑)
๗. สรุ ป ผลการส ารวจความพึ ง พอใจ/ไม่ พึ ง พอใจให้ ผู้ รั บ บริ ก ารและ/หรื อ ผู้ มี ส่ ว นได้ ส่ ว นเสี ย
(รอบที่ ๑) และสรุปรายงานเสนอให้ผู้บริหารทราบ
๘. ส่งแบบสารวจความพึงพอใจและความไม่พึงพอใจให้ผู้ รับบริการและ/หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสี ย
ได้ตอบแบบสารวจ (รอบที่ ๒)
๙. สรุ ป ผลการส ารวจความพึ ง พอใจ/ไม่ พึ ง พอใจให้ ผู้ รั บ บริ ก ารและ/หรื อ ผู้ มี ส่ ว นได้ ส่ ว นเสี ย
(รอบที่ ๒) และสรุปรายงานเสนอให้ผู้บริหารทราบ
ปัจจัยสนับสนุนต่อการดาเนินงาน : อุปสรรคต่อการดาเนินงาน :
การเก็บ ข้อมูล จากผู้รับ บริการกระบวนการรับเรื่องราวร้องทุกข์ ร้องเรียน ร้องขอความช่วยเหลือ
ต่อรัฐมนตรี ใช้เวลามาก และต้องส่งแบบสารวจทางไปรษณีย์ ได้รับการตอบกลับน้อย

รายงานผลการปฏิบัตริ าชการตามคารับรองการปฏิบัตริ าชการระดับสานัก ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖
สานักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ

ข้อเสนอแนะสาหรับการดาเนินงานในปีต่อไป : หลักฐานอ้างอิง :
๑. คาสั่งสานักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึก ษาธิการ ที่ ๓/๒๕๕๖ ลงวันที่ ๑ ก.พ. ๕๖ เรื่อง แต่งตั้ง
คณะทางานดาเนิ นงานตามคารับรองการปฏิบัติราชการสานักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖
๒. บันทึกสานักงานรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ ศธ ๐๑๐๐/๔๘๘ ลงวันที่ ๒๘ ก.พ. ๕๖ เรื่อง แจ้งรายชื่อ
กระบวนการหลักของสานักงานรัฐมนตรี
๓. บั นทึกสานักงานรัฐมนตรี ที่ ศธ ๐๑๐๐/๑๗๖๔ ลงวันที่ ๑๙ มิ.ย. ๕๖ เรื่อง ขอเปลี่ยนแปลง
รายชื่อกระบวนการหลักของสานักงานรัฐมนตรี
๔. แบบสารวจความพึงพอใจ/ไม่พึงพอใจต่อการให้บริการรับเรื่องราวร้องทุกข์ ร้องเรียน ร้องขอ
ความช่วยเหลือต่อรัฐมนตรี
๕. แบบส ารวจความพึ งพอใจและความไม่ พึ งพอใจในการแจ้ งวาระการประชุ ม คณะรั ฐ มนตรี
ให้หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
๖. สรุปผลสารวจความพึงพอใจ/ไม่พึงพอใจต่อการให้บริการรับเรื่องราวร้องทุกข์ ร้องเรียน ร้องขอ
ความช่วยเหลือต่อรัฐมนตรี (รอบที่ ๑)
๗. สรุ ป ผลส ารวจความพึ งพอและความไม่ พึ งพอใจในการแจ้ งวาระการประชุ ม คณะรัฐ มนตรี
ให้หน่วยงานเจ้าของเรื่อง (รอบที่ ๑)
๘. บั น ทึ ก ส านั ก งานรั ฐ มนตรี ที่ ศธ ๐๑๐๐/- ลงวัน ที่ ๒๖ ก.ค. ๕๖ เรื่อ ง รายงานการส ารวจ
ความพึงพอใจ/ไม่พึงพอใจต่อการให้บริการรับเรื่องราวร้องทุกข์ ร้องเรียน ร้องขอความช่วยเหลือต่อรัฐมนตรี
(รอบที่ ๑)
๙. บั น ทึ ก ส านั ก งานรั ฐ มนตรี ที่ ศธ ๐๑๐๐/- ลงวัน ที่ ๒๖ ก.ค. ๕๖ เรื่อ ง รายงานการส ารวจ
ความพึ งพอใจและความไม่ พึ งพอใจในการแจ้ งวาระการประชุ ม คณะรัฐ มนตรีให้ ห น่ ว ยงานเจ้ าของเรื่อ ง
(รอบที่ ๑)
๑๐. สรุปผลสารวจความพึงพอใจ/ไม่พึงพอใจต่อการให้บริการรับเรื่องราวร้องทุกข์ ร้องเรียน ร้องขอ
ความช่วยเหลือต่อรัฐมนตรี (รอบที่ ๒)
๑๑. สรุปผลสารวจความพึงพอใจและความไม่พึงพอใจในการแจ้งวาระการประชุมคณะรัฐมนตรีให้
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง (รอบที่ ๒)
๑๒. บั น ทึกส านั กงานรัฐ มนตรี ที่ ศธ ๐๑๐๐/- ลงวัน ที่ ๓๐ ก.ย. ๕๖ เรื่อง รายงานการส ารวจ
ความพึงพอใจ/ไม่พึงพอใจต่อการให้บริการรับเรื่องราวร้องทุกข์ ร้องเรียน ร้องขอความช่วยเหลือต่อรัฐมนตรี
(รอบที่ ๒)
๑๓. บั น ทึกส านั กงานรัฐ มนตรี ที่ ศธ ๐๑๐๐/- ลงวัน ที่ ๓๐ ก.ย. ๕๖ เรื่อง รายงานการส ารวจ
ความพึ งพอใจและความไม่ พึ งพอใจในการแจ้ งวาระการประชุ ม คณะรัฐ มนตรีให้ ห น่ ว ยงานเจ้ าของเรื่ อ ง
(รอบที่ ๒)

รายงานผลการปฏิบัตริ าชการตามคารับรองการปฏิบัตริ าชการระดับสานัก ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖
สานักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด)  รอบ ๙ เดือน
 รอบ ๑๒ เดือน
ชื่อตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดที่ ๕ ระดับความสาเร็จของการจัดการความรู้
ผู้กากับดูแลตัวชี้วัด :
ผู้จัดเก็บข้อมูล :
๑. หัวหน้าสานักงานรัฐมนตรี
๑. นางสาวศิริรัตน์ ทิวะศิริ
๒. น.ส.นงศิลินี โมสิกะ
๒. นางดวงรัตน์ นิรัตติวงศกรณ์
๓. นางทัศนี นิมิตสมานจิตต์
๔. นางสาวบุษยากร กิตติวานิช
๕. นายสิงหา พรมเพ็ง
โทรศัพท์ : ๐ ๒๒๘๐ ๐๓๐๙
โทรศัพท์ : ๐ ๒๖๒๘ ๖๓๖๔
คาอธิบาย :
การจัดการความรู้หมายถึงการรวบรวมองค์ความรู้ที่มีอยู่ในองค์กรซึ่งกระจัดกระจายอยู่ในตัวบุคคล
หรื อ เอกสารมาพั ฒ นาให้ เป็ น ระบบเพื่ อ ให้ ทุ ก คนในองค์ ก รสามารถเข้ าถึ งความรู้แ ละน ามาพั ฒ นาตนเอง
ให้เป็นผู้รู้รวมทั้งปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ระดับความสาเร็จ ของการจัดการความรู้พิจารณาจากการวิเคราะห์ ทบทวน จาแนกและคัดเลือก
องค์ความรู้ที่สาคัญและสนั บสนุนการดาเนิ นงานตามกระบวนการหลักของหน่วยงาน นาไปจัดทาแผนการ
จัดการความรู้ และดาเนินการตามแผนได้สาเร็จครบถ้วน รวมถึง การร่วมกิจกรรมสนับสนุนการจัดการความรู้
ของสานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
ข้อมูลผลการดาเนินงาน :
ขั้นตอนที่
๑
๒

๓
๔
๕
เกณฑ์การให้คะแนน :
ระดับ ๑
๑ คะแนน

การดาเนินงานในแต่ละขั้นตอน
มีการทบทวนการจาแนกรายการองค์ความรู้ของหน่วยงาน
คัดเลือกองค์ความรู้ที่สนับสนุนการดาเนินงานของกระบวนการหลักที่คัดเลือกไว้ใน
ตัวชี้วัดที่ ๔ กระบวนการละ ๑ องค์ความรู้ มาจัดทาแผนการจัดการความรู้ (KM
Action Plan ) ตามแนวทางและรูปแบบที่สานักงาน ก.พ.ร. กาหนด (แบบฟอร์ม
แผนฯ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔)
ดาเนินการตามแผนการจัดการความรู้
เข้าร่วมกิจกรรม KM DAY ตามแนวทางที่สานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการกาหนด
จั ด ส่ ง ข้ อ มู ล องค์ ค วามรู้ ที่ ถ อดบทเรี ย นสมบู ร ณ์ แ ล้ ว (ทั้ ง รู ป แบบเอกสารและ
ไฟล์ข้อมูล) ให้กลุ่มพัฒนาระบบบริหารภายในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๖
ระดับ ๒
๒ คะแนน

ระดับ ๓
๓ คะแนน

ระดับ ๔
๔ คะแนน

ระดับ ๕
๕ คะแนน

รายงานผลการปฏิบัตริ าชการตามคารับรองการปฏิบัตริ าชการระดับสานัก ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖
สานักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ

การคานวณคะแนนจากผลการดาเนินงาน :
ตัวชี้วัด
น้าหนัก
(ร้อยละ)
ระดับความสาเร็จของการจัดการความรู้
๑๐

ผลการ
ดาเนินงาน
๕

ค่าคะแนนที่ได้
๕.๐๐๐๐

ค่าคะแนน
ถ่วงน้าหนัก
๐.๕๐๐๐

คาชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ดาเนินการ
สานักงานรัฐมนตรี ได้ดาเนินการตามตัวชี้วัดนี้ โดยมีรายละเอียดการดาเนินการ ประกอบด้วย
๑. จั ด ท าโครงการพั ฒ นาศั ก ยภาพและประสิ ท ธิ ภ าพการบริ ห ารจั ด การส านั ก งานรั ฐ มนตรี
กระทรวงศึกษาธิการ ประกอบด้วย ๓ กิจกรรม ดังนี้
๑) การจัดการความรู้
๒) การพัฒนาและปรับปรุงการจัดการกระบวนการ
๓) การประชาสัมพันธ์เชิงรุกด้านนโยบายการศึกษา
๒. แต่งตั้งคณะทางานดาเนิ นงานตามคารับรองการปฏิบัติราชการส านักงานรัฐมนตรี กระทรวง
ศึกษาธิการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ โดยมีคณะทางานรับผิดชอบรายตัวชี้วัด ตามคาสั่งสานักงาน
รัฐมนตรี ที่ ๓/๒๕๕๖ ลงวันที่ ๑ ก.พ. ๕๖
๓. แต่ งตั้ งคณะท างานโครงการพั ฒ นาศัก ยภาพและประสิ ท ธิภ าพการบริห ารจั ดการส านั กงาน
รัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ โดยให้ มีคณะทางานรับผิ ดชอบรายกิจกรรม ตามคาสั่ งสานักงานรัฐมนตรี
ที่ ๖/๒๕๕๖ ลงวันที่ ๒๖ ก.พ. ๕๖
๔. ประชุมคณะทางานโครงการฯ (กิจกรรมที่ ๑,๒) ครั้งที่ ๑/๒๕๕๖ จัดทาแผนการจัดการความรู้/
จัดทาแผนพัฒนาและปรับปรุงการจัดการกระบวนการ เมื่อวันที่ ๒๘ ก.พ. ๕๖ ณ ห้องประชุมจันทรเกษม
๕. ประชุมบุ คลากร สร. ทบทวนการวิเคราะห์กระบวนการหลัก และเสนอการวิเคราะห์ SIPOC,
ข้อกาหนดที่สาคัญของ สร. (PM) ทบทวนการจาแนกองค์ความรู้และคัดเลือกองค์ความรู้ เพื่อยกร่างแผนการ
จัดการความรู้ (KM) เมื่อวันที่ ๒๙ มี.ค. ๕๖ และ ๒๔ เม.ย. ๕๖ ณ ศูนย์ปฏิบัติการกระทรวงศึกษาธิการ และ
หารือผู้บ ริห าร (หั วหน้าสานักงานและนั กวิเคราะห์ นโยบายและแผนเชี่ยวชาญ) เพื่อวิเคราะห์ องค์ความรู้ที่
จาเป็นตามกระบวนการหลักของ สร.
๖. จัดทาตารางวิเคราะห์ ทบทวนองค์ความรู้ที่สอดรับกับประเด็นยุทธศาสตร์และตารางวิเคราะห์
การคัดเลือกองค์ความรู้ไปจัดทาแผนการจัดการความรู้
๗. เสนอแผนการจัดการความรู้ สร. ให้หัวหน้าสานักงานรัฐมนตรีในฐานะ CEO ลงนามอนุมัติแผนฯ
เมื่อวันที่ ๘ พ.ค. ๕๖
๘. ดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างเพื่อการปรับปรุงเว็บไซต์ สร. ร่วมกับกลุ่มงานประชาสัมพันธ์
๙. ดาเนิ น การตามแผนการจั ดการความรู้ สร. ได้แก่ การวิเคราะห์ องค์ความรู้ที่จาเป็น รวบรวม
ประมวลองค์ความรู้ จัดระบบความรู้เพื่อเผยแพร่ทางเว็บไซต์ สร. ทบทวนข้อเสีย ปัญหาการจัดการความรู้
แลกเลี่ยนความรู้ ๒ ครั้ง ครั้งที่ ๑ วันที่ ๒๘ พ.ค. ๕๖ ครั้งที่ ๒ วันที่ ๒๑ มิ.ย. ๕๖
๑๐. มอบเกียรติบัตรยกย่องชมเชยบุคลากร/กลุ่มงาน ที่มีส่วนร่วมในการจัดการความรู้ เรื่อง เทคนิค
การจัดทาบันทึกสรุปเรื่อง และเทคนิคการประสานงานในภารกิจของรัฐมนตรี โดยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงศึก ษาธิก าร (นายชาญยุ ท ธ เฮงตระกูล ) เป็ นผู้ มอบเกี ยรติบั ต ร เมื่ อวัน ที่ ๒๑ สิ งหาคม ๒๕๕๖
เวลา ๐๙.๓๐ น.

รายงานผลการปฏิบัตริ าชการตามคารับรองการปฏิบัตริ าชการระดับสานัก ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖
สานักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ

๑๑. เข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในเวทีแลกเปลี่ยนเรีย นรู้ของ สป.ศธ. ในวัน “KM DAYS”
เมื่อวันที่ ๑๑ – ๑๒ ก.ย. ๕๖ ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์ หม่อมหลวงปิ่น มาลากุล ชั้น ๓ อาคารรัชมังคลาภิเษก
ศธ. โดยนาเสนอองค์ความรู้เรื่อง “เทคนิคการประสานงานในภารกิจของรัฐมนตรี ” และส่งบุคลากรเข้าร่วม
กิจกรรม จานวน ๖ ราย
๑๒. จั ดท าข้อมูล องค์ความรู้ ที่ถอดบทเรียนสมบูรณ์ แล้ ว พร้อมคู่มือการปฏิบั ติงาน (ทั้ งรูป แบบ
เอกสารและไฟล์ข้อมูล) ให้กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร เมื่อวันที่ ๒๔ ก.ย. ๕๖
ปัจจัยสนับสนุนต่อการดาเนินงาน :
บุคลากรสานักงานรัฐมนตรีเข้าร่วมกิจกรรม เห็นความสาคัญ
อุปสรรคต่อการดาเนินงาน :
บุ ค ลากร สร. มี ภ ารกิ จ ในการประสานราชการทางการเมื อ งท าให้ ไม่ ส ามารถเข้ า ร่ว มกิ จ กรรม
ในภาพรวมได้ครบทุกคน
ข้อเสนอแนะสาหรับการดาเนินงานในปีต่อไป : หลักฐานอ้างอิง :
๑. แผนปฏิบัติราชการสานักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖
๒. คาสั่งสานักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึก ษาธิการ ที่ ๓/๒๕๕๖ ลงวันที่ ๑ ก.พ. ๕๖ เรื่อง แต่งตั้ง
คณะทางานดาเนิ นงานตามคารับรองการปฏิบัติราชการสานักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖
๓. คาสั่งสานักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึ กษาธิการ ที่ ๖/๒๕๕๖ ลงวันที่ ๒๖ ก.พ. ๕๖ เรื่อง แต่งตั้ง
คณ ะท างานโครงการพั ฒ นาศั ก ยภ าพ และประสิ ท ธิ ภ าพ การบริ ห ารจั ด การส านั ก งานรั ฐ มนตรี
กระทรวงศึกษาธิการ
๔. ตารางการวิเคราะห์ ทบทวนองค์ความรู้ที่ส อดรับกับประเด็นยุทธศาสตร์และตารางวิเคราะห์
คัดเลือกองค์ความรู้ไปจัดทาแผนการจัดการความรู้
๕. แผนการจัดการความรู้ สานักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ ประจาปี ๒๕๕๖
๖. สรุป การประชุมคณะทางานกิจกรรมที่ ๑,๒ ตามโครงการพัฒ นาศักยภาพฯ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๖
เมื่อวันที่ ๒๘ ก.พ. ๕๖
๗. สรุปการประชุมบุคลากรสานักงานรัฐมนตรี ทบทวนการวิเคราะห์กระบวนการหลัก และเสนอการ
วิเคราะห์ SIPOC, ข้อกาหนดที่สาคัญ และการดาเนินการตามตัวชี้วัด ที่ ๓, ๔ และ ๕ เมื่อวันที่ ๒๙ มี.ค. ๕๖
๘. สรุปการประชุมบุคลากรสานั กงานรัฐมนตรี ทบทวนการวิเคราะห์กระบวนการหลัก และการ
วิเคราะห์ SIPOC, ข้อกาหนดที่สาคัญ และการดาเนินการตามตัวชี้วัด ที่ ๓, ๔ และ ๕ เมื่อวันที่ ๒๔ เม.ย. ๕๖
๙. กิ จ กรรมยกย่ อ งชมเชยข้ า ราชการ สร. วั น พุ ธ ที่ ๒๑ สิ ง หาคม ๒๕๕๖ เวลา ๐๙.๓๐ น.
ณ ศูนย์ปฏิบัติการกระทรวงศึกษาธิการ (ห้อง MOC) และภาพถ่าย
๑๐. บั น ทึ ก ส านั กงานรั ฐ มนตรี ด่ ว นที่ สุ ด ที่ ศธ ๐๑๐๐/๒๕๗๒ ลงวัน ที่ ๓๐ สิ งหาคม ๒๕๕๖
เรื่อง การส่งเสริม สนับ สนุ นการดาเนิน การจัดการความรู้ของสานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ (การน าเสนอความรู้และการแลกเปลี่ ยนเรียนรู้ของบุ คลากรในสั งกัดส านั กงาน
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ : KM DAYS)
๑๑. รายงานการเข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (KM DAYS)
๑๒. บันทึกสานักงานรัฐมนตรี ที่ ศธ ๐๑๐๐/๒๘๓๐ ลงวันที่ ๒๔ ก.ย. ๕๖ เรื่อง ขอส่งข้อมูลองค์
ความรู้ของ สร. ศธ.

รายงานผลการปฏิบัตริ าชการตามคารับรองการปฏิบัตริ าชการระดับสานัก ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖
สานักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ

รายงานผลการปฏิบัตริ าชการตามคารับรองการปฏิบัตริ าชการระดับสานัก ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖
สานักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ

ตารางสรุปผลการปฏิบัติราชการตามคารับรองการปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖
สานักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ
 รอบ ๖ เดือน
 รอบ ๙ เดือน
 รอบ ๑๒ เดือน
ตัวชี้วัดผล
การปฏิบัติราชการ

หน่วย น้าหนัก
วัด (ร้อยละ)

เกณฑ์การให้คะแนน
๑

๒

๓

๔

ผลการดาเนินงาน
๕

ผลการ ค่าคะแนน
ดาเนินงาน
ที่ได้

การประเมินประสิทธิผลตามแผนปฏิบัติราชการของสานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการและหน่วยงาน (ร้อยละ ๕๐)
ตัวชี้วัดที่ ๑ ความสาเร็จในการบรรลุเป้าหมาย ระดับ
๕๐
ตามนโยบายส าคั ญ /ตั ว ชี้ วั ด ตามค ารั บ รอง ความ
การป ฏิ บั ติ ราชการของกระท รวง และ สาเร็จ
แผนปฏิบัติราชการของหน่วยงาน
ตัวชี้วัดที่ ๑.๑ ร้อยละของความสาเร็จในการ ร้อยละ ๑๕
<
๙๘
> ร้อยละ
วิเคราะห์กลั่นกรองเรื่อง และเสนอความเห็น
๙๘
๙๘ ๙๘.๐๓
ประกอบการวินิจฉัยสั่งการของรัฐมนตรี
ตัวชี้วัดที่ ๑.๒ ร้อยละของความสาเร็จในการ ร้อยละ ๑๕
๙๑ ๙๒ ๙๓ ๙๔ ๙๕ ร้อยละ
เผยแพร่ข่าวภารกิจของรัฐมนตรี บนเว็บไซต์
๙๙.๕๑
สานักงานรัฐมนตรี
ตัวชี้วัดที่ ๑.๓ ร้อยละความพึงพอใจในการ ร้อยละ ๑๐
๖๕ ๗๐ ๗๕ ๘๐ ๘๕ ร้อยละ
แจ้งวาระการประชุมคณะรัฐมนตรี ให้หน่วยงาน
๘๗.๘๔
เจ้าของเรื่อง
ตัวชี้ วัดที่ ๑.๔ ร้อยละเฉลี่ยความสาเร็จของ ร้อยละ ๑๐
๘๐ ๘๕ ๙๐ ๙๕ ๑๐๐ ร้อยละ
การด าเนิ น กิ จ กรรมตามโครงการพั ฒ นา
๑๐๒.๗๕
ศักยภาพและประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
สานักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ
การประเมินประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการ (ร้อยละ ๒๐)
ตัวชี้วัดที่ ๒ ความสาเร็จในการบรรลุเป้าหมาย ระดับ
๒๐
ของผลลัพธ์การดาเนิ นงานสนับ สนุน ตัวชี้วัด ความ
ตามคารับรองการปฏิบัติราชการของสานักงาน สาเร็จ
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
๒.๑ ระดั บ ความส าเร็ จ ของการจั ด ท า ร้อย
๒
๑
๒
๓
๔
๕
๕
ต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต
ละ
๒.๒ ร้อยละความสาเร็จของการเบิกจ่ายเงิน ร้อยละ
๓
งบประมาณ
๒.๒.๑ ร้อยละความสาเร็จของการ ร้อยละ (๑)
๗๒ ๗๔ ๗๖ ๗๘ ๘๐ ร้อยละ
เบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุน
๙๙.๙๕
๔๔.๐๒
๔๖.๔๖
๔๘.๙๑
๕๑.๓๖
๕๓.๘๐
๒.๒.๒ ร้อยละความสาเร็จของการ ร้อยละ (๐.๕)
ร้อยละ
เบิ ก จ่ า ยเงิ น งบประมาณรายจ่ า ยภาพรวม
๕๔.๖๕
๖ เดือนแรก

คะแนน
ถ่วง
น้าหนัก

๕.๐๐๐๐

๐.๗๕๐๐

๕.๐๐๐๐

๐.๗๕๐๐

๕.๐๐๐๐

๐.๕๐๐๐

๕.๐๐๐๐

๐.๕๐๐๐

๕.๐๐๐๐

๐.๑๐๐๐

๕.๐๐๐๐

๐.๐๕๐๐

๕.๐๐๐๐

๐.๐๒๕๐

รายงานผลการปฏิบัตริ าชการตามคารับรองการปฏิบัตริ าชการระดับสานัก ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖
สานักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ
ตัวชี้วัดผล
การปฏิบัติราชการ

เกณฑ์การให้คะแนน

ผลการดาเนินงาน

หน่วย น้าหนัก
วัด (ร้อยละ)

๑

๒

๓

๔

๕

ร้อยละ

(๐.๕)

๙๒

๙๓

๙๔

๙๕

๙๖

ร้อยละ
๙๕.๔๓

๔.๔๓๐๐

๐.๐๒๒๒

ร้อยละ

(๑)

๙๒

๙๓

๙๔

๙๕

๙๖

N/A

๑.๐๐๐๐

๐.๐๑๐๐

ระดับ
ความ
สาเร็จ
ระดับ
ความ
สาเร็จ
ระดับ
ความ
สาเร็จ
๒.๖ ระดั บ ความส าเร็ จ ของการพั ฒ นา ระดับ
ปรับปรุงสารสนเทศ
ความ
สาเร็จ
๒.๗ ระดั บ ความส าเร็ จ ของการพั ฒ นา ระดับ
ปรับปรุงวัฒนธรรมองค์การ
ความ
สาเร็จ
การพัฒนาองค์การ (ร้อยละ ๓๐)
ตัวชี้วัดที่ ๓ ระดับความสาเร็จในการปรับปรุง ระดับ
การจัดการกระบวนการ
ความ
สาเร็จ
ตัวชี้วัด ที่ ๔ ระดับ ความสาเร็จในการพั ฒ นา ระดับ
การให้ บ ริ ก ารของกระบวนการหลั ก ของ ความ
หน่วยงาน
สาเร็จ
ตัวชี้วัดที่ ๕ ระดับความสาเร็จของการจัดการ ระดับ
ความรู้
ความ
สาเร็จ

๓

๑

๒

๓

๔

๕

N/A

๑.๐๐๐๐

๐.๐๓๐๐

๒

๑

๒

๓

๔

๕

๕

๕.๐๐๐๐

๐.๑๐๐๐

๓

๑

๒

๓

๔

๕

N/A

๑.๐๐๐๐

๐.๐๓๐๐

๓.๕

๑

๒

๓

๔

๕

N/A

๑.๐๐๐๐

๐.๐๓๕๐

๓.๕

๑

๒

๓

๔

๕

N/A

๑.๐๐๐๐

๐.๐๓๕๐

๑๐

๑

๒

๓

๔

๕

๕

๕.๐๐๐๐

๐.๕๐๐๐

๑๐

๑

๒

๓

๔

๕

๕

๕.๐๐๐๐

๐.๕๐๐๐

๑๐

๑

๒

๓

๔

๕

๕

๕.๐๐๐๐

๐.๕๐๐๐

๒.๒.๓ ร้อยละความสาเร็จของการ
เบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวม ๑๒
เดือน
๒.๒.๔ ร้อยละความสาเร็จของการ
เบิกจ่ายเงินงบประมาณตามแผน
๒.๓ ระดั บ ความส าเร็ จ ของปริ ม าณ
ผลผลิตที่ทาได้จริงเปรียบเทียบกับเป้าหมาย
ผลผลิตตามเอกสารงบประมาณรายจ่าย
๒.๔ ระดับความสาเร็จของการดาเนินการ
ตามมาตรการประหยั ด พลั ง งานของส่ ว น
ราชการ
๒.๕ ระดั บ ความส าเร็ จ ของการพั ฒ นา
บุคลากร

ผลการ ค่าคะแนน
ดาเนินงาน
ที่ได้

คะแนน
ถ่วง
น้าหนัก

รวม ๔.๓๔๗๒

รายงาน ณ วันที่ ๑๕ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๖
ผู้รายงาน นายกาพล พลาอุไรกุล หน่วยงาน สานักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ
ตาแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการพิเศษ โทรศัพท์ ๐ ๒๒๘๐ ๐๓๐๙

