
 

 

รายงานผลการปฏิบัติราชการ 

ตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ  

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖  

รอบ ๑๒ เดือน 

 

 

 

 

 

 

 

ส านักงานรัฐมนตรี  กระทรวงศึกษาธิการ 

 



การประเมินผลการปฏิบตัิราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการระดับส านัก 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ ส านักงานรัฐมนตรี ศธ. 

 

 

 

 
                                                   
        รายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด)          รอบ  ๙ เดือน 
                                                                                                            รอบ ๑๒ เดือน 
ชื่อตัวชี้วัด  : ตัวชี้วัดที่ ๑.๑  ร้อยละของความส าเร็จในการวิเคราะห์กลั่นกรองเรื่องและเสนอความเห็น  
                                    ประกอบการวินิจฉัยสั่งการของรัฐมนตรี 
ผู้ก ากับดูแลตัวช้ีวัด  :  

๑. หัวหน้าส านักงานรัฐมนตรี 
๒. น.ส.นงศิลินี  โมสิกะ  

ผู้จัดเก็บข้อมูล  :   
๑. นางแจ่มจิตต์  สุคนธสาร 
๒. นางสาวทิวะดี  ทองดี 

โทรศัพท์  :  ๐ ๒๒๘๐ ๐๓๐๙ โทรศัพท์  :  ๐ ๒๒๘๐ ๐๓๐๙ 
ค าอธิบาย  :  
   การวิเคราะห์กลั่นกรองเรื่องและเสนอความเห็นประกอบการวินิจฉัยสั่งการของรัฐมนตรี  
เป็นภารกิจหลักของส านักงานรัฐมนตรี ตามที่ก าหนดไว้ในกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการส านักงานรัฐมนตรี 
กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ โดยให้ส านักงานรัฐมนตรีมีอ านาจหน้าที่ในการรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ 
กลั่นกรองเรื่อง เพ่ือเสนอต่อรัฐมนตรี รวมทั้งเสนอความเห็น ประกอบการวินิจฉัยสั่งการของรัฐมนตรี 
   การด าเนินการกลั่นกรองเรื่องที่หน่วยงาน/บุคคล เสนอต่อรัฐมนตรี ส านักงานรัฐมนตรี   
จะพิจารณากลั่นกรอง และสรุปสาระส าคัญ รวมทั้งเสนอความเห็น โดยด าเนินการตามขั้นตอน และแบบฟอร์ม 
ที่บุคลากรส านักงานรัฐมนตรีร่วมกันก าหนด จ าแนกลักษณะของเรื่องที่กลั่นกรองเสนอรัฐมนตรีตามกลุ่มภารกิจ  
ซึ่งประกอบด้วย ๖ กลุ่ม ได้แก่ ๑) กลุ่มบริหารทั่วไป ๒) กลุ่มช่วยอ านวยการ ๓) กลุ่มการเมือง ๔) กลุ่ม
ประชาสัมพันธ์ ๕) กลุ่มรับเรื่องราวร้องทุกข์ ๖) กลุ่มงานสนับสนุนวิชาการ 
   เงื่อนไขความส าเร็จ ส านักงานรัฐมนตรีสามารถด าเนินการกลั่นกรองเรื่องเสนอรัฐมนตรี  
ตามแนวทางที่ได้ก าหนดไว้ ภายใน ๒ วันท าการ โดยพิจารณาจากทะเบียนรับ – ส่งระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ 
และแบบสรุปการวิเคราะห์กลั่นกรองเรื่องและเสนอความเห็นประกอบการวินิจฉัยสั่งการของรัฐมนตรี  ทั้งนี้ ไม่นับ
เรื่องที่ตรวจสอบเอกสารแล้ว พบว่าไม่ถูกต้อง/ไม่ครบถ้วน ต้องส่งคืนเจ้าของเรื่อง เพ่ือแก้ไข หรือเรื่องที่ต้องขอ
ข้อมูลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  
 
สูตรการค านวณ :  
 
 
 
 

      จ านวนเรื่องที่ด าเนินการไดต้ามเง่ือนไขความส าเร็จ        
                จ านวนเรื่องที่สุ่มทั้งหมด 

x  ๑๐๐ 
 



การประเมินผลการปฏิบตัิราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการระดับส านัก 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ ส านักงานรัฐมนตรี ศธ. 

 

 

 

ข้อมูลผลการด าเนินงาน  : 
............................................................................................................................. ............................................. 
............................................................................................................................. ............................................. 

........................................ 
ผลการด าเนินงาน 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 

ร้อยละที่เพิ่มขึ้น 
(ร้อยละ) 

๒๕๕๔ ๒๕๕๕ ๒๕๕๖ ๒๕๕๕ ๒๕๕๖ 
ร้อยละของความส าเร็จในการวิเคราะห์กลั่นกรอง
เรื่องและเสนอความเห็น ประกอบการวินิจฉัยสั่งการ
ของรัฐมนตรี 

- ๙๗.๖๗    

 

เกณฑ์การให้คะแนน  :  
ระดับ ๑ ระดับ ๒ ระดับ ๓ ระดับ ๔ ระดับ ๕ 

น้อยกว่าร้อยละ ๙๘ - ร้อยละ ๙๘ - มากกว่าร้อยละ ๙๘  

การค านวณคะแนนจากผลการด าเนินงาน  : 
ตัวช้ีวัด/ข้อมูลพื้นฐาน 

ประกอบตัวชี้วัด 
น้ าหนัก 
(ร้อยละ) 

ผลการ 
ด าเนินงาน 

ค่าคะแนนที่ได้ 
ค่าคะแนน 
ถ่วงน้ าหนัก 

ร้อยละของความส าเร็จในการวิเคราะห์
ก ลั่ น ก รอ ง เรื่ อ งแ ล ะ เส น อค วาม เห็ น 
ประกอบการวินิจฉัยสั่งการของรัฐมนตรี 

๑๕ ร้อยละ
๙๘.๐๓ 

๕.๐๐๐๐ ๐.๗๕๐๐ 

 

ค าชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ด าเนินการ 
ส านักงานรัฐมนตรี ได้ด าเนินการตามตัวชี้วัดนี้ โดยมีรายละเอียดการด าเนินการ ประกอบด้วย 
๑. แต่งตั้งคณะท างานด าเนินงานตามค ารับรองการปฏิบัติราชการส านักงานรัฐมนตรี กระทรวง 

ศึกษาธิการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ โดยให้มีคณะท างานรับผิดชอบรายตัวชี้วัด ตามค าสั่งส านักงาน
รัฐมนตรี ที่ ๓/๒๕๕๖ ลงวันที่ ๑ ก.พ. ๕๖ 

๒. จัดท าปฏิทินจัดเก็บข้อมูลตัวชี้วัดที่ ๑.๑ ร้อยละของความส าเร็จในการวิเคราะห์กลั่นกรองเรื่อง 
และเสนอความเห็น ประกอบการวินิจฉัยสั่งการของรัฐมนตรี 

๓. จัดท าแบบฟอร์มการจัดเก็บข้อมูล ดังนี้ 
- แบบฟอร์ม ๑ การจัดเก็บข้อมูลการสรุปวิเคราะห์กลั่นกรองเรื่องและเสนอความเห็น ประกอบการ

วินิจฉัยสั่งการของรัฐมนตรี 
- แบบฟอร์มที่ ๒ ตารางสรุปการค านวณคะแนนจากผลการด าเนินงาน 

๔. จัดเก็บข้อมูลตามปฏิทินการจัดเก็บที่ก าหนด Print out ข้อมูลการรับ – ส่งหนังสือ จากระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์   

 
 



การประเมินผลการปฏิบตัิราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการระดับส านัก 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ ส านักงานรัฐมนตรี ศธ. 

 

 

 

ปัจจัยสนับสนุนต่อการด าเนินงาน  :   
๑. สามารถเก็บข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน 
๒. มีผู้รับผิดชอบในการจัดเก็บข้อมูล 

อุปสรรคต่อการด าเนินงาน  :     
ต้องพ่ึงพาระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของ สป. 

ข้อเสนอแนะส าหรับการด าเนินงานในปีต่อไป  :      - 
 
หลักฐานอ้างอิง  :   

๑. ค าสั่งส านักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ ที่ ๓/๒๕๕๖ ลงวันที่ ๑ ก.พ. ๕๖ เรื่อง แต่งตั้ง
คณะท างานด าเนินงานตามค ารับรองการปฏิบัติราชการส านักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖  

๒. ปฏิทินจัดเก็บข้อมูลตัวชี้วัดที่  ๑.๑ ร้อยละของความส าเร็จในการวิเคราะห์กลั่นกรองเรื่อง 
และเสนอความเห็น ประกอบการวินิจฉัยสั่งการของรัฐมนตรี 

๓. แบบฟอร์มการจัดเก็บข้อมูล 
๔. Print out ข้อมูลการรับ – ส่งหนังสือ จากระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์   
๕. แบบสรุปการวิเคราะห์กลั่นกรองเรื่องและเสนอความเห็นประกอบการวินิจฉัยสั่งการของรัฐมนตรี 

 
 



รายงานผลการปฏิบัตริาชการตามค ารับรองการปฏิบัตริาชการระดับส านัก ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖  
ส านักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ 

 

 

 

 
                                                   
        รายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด)            รอบ  ๙ เดือน 
                                                                                                              รอบ ๑๒ เดือน 
ชื่อตัวชี้วัด  : ตัวชี้วัดที่ ๑.๒ ร้อยละของความส าเร็จในการเผยแพร่ข่าวภารกิจของรัฐมนตรีบนเว็บไซต์ส านักงานรัฐมนตรี 
ผู้ก ากับดูแลตัวช้ีวัด  :  

๑. หัวหน้าส านักงานรัฐมนตรี 
๒. น.ส.นงศิลินี  โมสิกะ  

ผู้จัดเก็บข้อมูล  :   
๑. นายบัลลังก์  โรหิตเสถียร 
๒. นางสาวนวรัตน์  รามสูต 

โทรศัพท์  :  ๐ ๒๒๘๐ ๐๓๐๙ โทรศัพท์  :  ๐ ๒๒๘๑ ๗๘๕๙ 
ค าอธิบาย  :  

 การประชาสัมพันธ์ ชี้แจงท าความเข้าใจ และให้ข้อมูลแก่สื่อมวลชน เป็นบทบาทหน้าที่ของ
ส านักงานรัฐมนตรีในการปฏิบัติงานสนับสนุนภารกิจของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ด้วยการเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์นโยบายและภารกิจของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการทางเว็บไซต์ส านักงานรัฐมนตรี 
(www.moe.go.th/websm, www.moe-news.net) เพ่ือให้สาธารณชนรับรู้ข้อมูลข่าวสารด้านการศึกษา และ
ภารกิจของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการอย่างถูกต้อง และรวดเร็ว 

 การเผยแพร่ข่าวนโยบายและภารกิจของรัฐมนตรี ด าเนินการโดยการติดตามการปฏิบัติภารกิจ 
ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ตามวาระงานเพ่ือถ่ายภาพ พร้อมสรุปเป็นข่าวภารกิจเผยแพร่ทางเว็บไซต์
ส านักงานรัฐมนตรี (www.moe.go.th/websm, www.moe-news.net) โดยมีขั้นตอนการปฏิบัติงานดังนี้ 

๑) ติดตามการปฏิบัติภารกิจของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ทั้งในส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค 
และต่างประเทศตามวาระงานตามที่ได้รับมอบหมาย  

๒) บันทึกภาพ และสรุปข่าวนโยบายภารกิจ 
๓) คัดเลือกภาพถ่ายประกอบ 
๔) ตรวจทานความถูกต้องของเนื้อหาและข้อความ 
๕) เผยแพร่ข่าวภารกิจทางเว็บไซต์ส านักงานรัฐมนตรี (www.moe.go.th/websm, www.moe-news.net) 

 เงื่อนไขความส าเร็จ ส านักงานรัฐมนตรีสามารถเผยแพร่ข่าวภารกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
ตามแนวทางที่ ก าหนดได้ภ ายใน ๑  วัน  (๒๔ ชั่ ว โมง) หลั งจากการปฏิบัติภารกิจของรัฐมนตรีว่ าการ
กระทรวงศึกษาธิการเสร็จสิ้น โดยมีการเก็บหลักฐานเป็น print out ข่าวจากหน้าเว็บไซต์ส านักงานรัฐมนตรี
เปรียบเทียบกับวาระงานของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการที่ได้รับมอบหมายให้เผยแพร่ต่อสื่อมวลชน 
  

สูตรการค านวณ :  
 
 
 
 

        จ านวนข่าวภารกิจของ รมว.ศธ. ที่ด าเนินการไดต้ามเงื่อนไข 
  จ านวนภารกิจตามวาระงานของ รมว.ศธ. ท่ีไดร้ับมอบหมายให้เผยแพร่ 
 

x  ๑๐๐ 
 



รายงานผลการปฏิบัตริาชการตามค ารับรองการปฏิบัตริาชการระดับส านัก ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖  
ส านักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ 

 

 

 

ข้อมูลผลการด าเนินงาน  : 

........................................ 
ผลการด าเนินงาน 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 

ร้อยละที่เพิ่มขึ้น 
(ร้อยละ) 

๒๕๕๔ ๒๕๕๕ ๒๕๕๖ ๒๕๕๕ ๒๕๕๖ 
ร้อยละของความส าเร็จในการเผยแพร่ข่าวภารกิจของ
รัฐมนตรีบนเว็บไซต์ส านักงานรัฐมนตรี 

- - ๙๙.๕๑ - - 

 

เกณฑ์การให้คะแนน  :  
ระดับ ๑ ระดับ ๒ ระดับ ๓ ระดับ ๔ ระดับ ๕ 

ร้อยละ ๙๑ ร้อยละ ๙๒ ร้อยละ ๙๓ ร้อยละ ๙๕ ร้อยละ ๙๖  

การค านวณคะแนนจากผลการด าเนินงาน  : 
ตัวช้ีวัด/ข้อมูลพื้นฐาน 

ประกอบตัวชี้วัด 
น้ าหนัก 
(ร้อยละ) 

ผลการ 
ด าเนินงาน 

ค่าคะแนนที่ได้ 
ค่าคะแนน 
ถ่วงน้ าหนัก 

ร้อยละของความส าเร็จในการเผยแพร่ข่าว
ภารกิจของรัฐมนตรีบนเว็บไซต์ส านักงาน
รัฐมนตรี 

๑๕ ร้อยละ  
๙๙.๕๑ 

๕.๐๐๐๐ ๐.๗๕๐๐ 

 

ค าชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ด าเนินการ 
ส านักงานรัฐมนตรี ได้ด าเนินการตามตัวชี้วัดนี้ โดยมีรายละเอียดการด าเนินการ ประกอบด้วย 
๑. แต่งตั้งคณะท างานด าเนินงานตามค ารับรองการปฏิบัติราชการส านักงานรัฐมนตรี กระทรวง 

ศึกษาธิการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ โดยให้มีคณะท างานรับผิดชอบรายตัวชี้วัด ตามค าสั่งส านักงาน
รัฐมนตรี ที่ ๓/๒๕๕๖ ลงวันที่ ๑ ก.พ. ๕๖ 

๒. ติดตามการปฏิบัติภารกิจของ รมว.ศธ. ทั้งในส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และต่างประเทศตามวาระงาน
ตามที่ ได้รับมอบหมาย พร้อมทั้ งเผยแพร่ข่าวบนเว็บไซต์ส านักงานรัฐมนตรี (www.moe.go.th/websm, 
www.moe-news.net)  

๓. จ านวนข่าวที่เผยแพร่บนเว็บไซต์ส านักงานรัฐมนตรี ในรอบ ๑๒ เดือน (ตุลาคม ๒๕๕๕ – กันยายน 
๒๕๕๖) จ านวน ๔๑๐ ข่าว ทั้งนี้ มีข่าวที่ไม่สามารถด าเนินการได้ทันตามก าหนดเวลา คือ เผยแพร่ข่าวภารกิจ รมว.
ศธ.ภายใน ๑ วัน หลังจากการปฏิบัติภารกิจของ รมว.ศธ.เสร็จสิ้น จ านวน ๒ ข่าว ในเดือนกันยายน ๒๕๕๖ 

 
ปัจจัยสนับสนุนต่อการด าเนินงาน  :  

๑. อุปกรณ์การท างานที่มีความทันสมัย อาทิ กล้องถ่ายรูป คอมพิวเตอร์ 
๒. การท างานเป็นทีมของส านักงานรัฐมนตรี อาทิ การประสานงานเรื่องก าหนดการ รมว.ศธ. การติดตาม 

รมว.ศธ. และเผยแพร่ข่าวบนเว็บไซต์ส านักงานรัฐมนตรี 
๓. การสนับสนุนข้อมูลและรายละเอียดการจัดงานต่างๆ จากหน่วยงานภายใน สป.  ศธ. หน่วยงานสังกัด 

ศธ. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
 



รายงานผลการปฏิบัตริาชการตามค ารับรองการปฏิบัตริาชการระดับส านัก ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖  
ส านักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ 

 

 

 

อุปสรรคต่อการด าเนินงาน  :  
๑. พาหนะในการเดินทางติดตาม รมว.ศธ. 
๒. ความไม่ชัดเจนและการเปลี่ยนแปลงก าหนดการบ่อยครั้ง 

ข้อเสนอแนะส าหรับการด าเนินงานในปีต่อไป  : - 
 
หลักฐานอ้างอิง  :  

๑. ค าสั่งส านักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ ที่  ๓/๒๕๕๖ ลงวันที่ ๑ ก.พ. ๕๖ เรื่อง แต่งตั้ง
คณะท างานด าเนินงานตามค ารับรองการปฏิบัติราชการส านักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖  

๒. แนวทางการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์นโยบายและภารกิจของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ  
ทางเว็บไซต์ส านักงานรัฐมนตร ี

๓. print out ข่าวจากหน้าเว็บไซต์ส านักงานรัฐมนตรี 
๔. บัญชีข่าวที่สามารถเผยแพร่ 

 
 



รายงานผลการปฏิบัตริาชการตามค ารับรองการปฏิบัตริาชการระดับส านัก ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖  
ส านักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ 

 

 

 

 
                                                           
        รายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด)          รอบ  ๙ เดือน 
                                                                                                            รอบ ๑๒ เดือน 
ชื่อตัวชี้วัด  : ตัวชี้วัดที่ ๑.๓  ร้อยละความพึงพอใจในการแจ้งวาระการประชุมคณะรัฐมนตรีให้หน่วยงาน 
                                    เจ้าของเรื่อง 
ผู้ก ากับดูแลตัวช้ีวัด  :  

๑. หัวหน้าส านักงานรัฐมนตรี 
๒. น.ส.นงศิลินี  โมสิกะ  

ผู้จัดเก็บข้อมูล  :   
๑. นายก าพล  พลาอุไรกุล 
๒. นางสาวบุษยากร  กิตติวานิช 
๓. นางสาวอิสรีย์  ฤทธิ์นิ่ม 

โทรศัพท์  :  ๐ ๒๒๘๐ ๐๓๐๙ โทรศัพท์  :  ๐ ๒๒๘๐ ๐๓๐๙ 
ค าอธิบาย  :  

กฎกระทรวง แบ่งส่วนราชการส านักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ ก าหนดให้
ส านักงานรัฐมนตรี มีภารกิจเกี่ยวกับราชการทางการเมือง เพ่ือสนับสนุนภารกิจของรัฐมนตรี  ประสานนโยบาย
ระหว่างกระทรวง สนับสนุนการท างานของรัฐมนตรีในการด าเนินงานทางการเมืองระหว่างรัฐมนตรี คณะรัฐมนตรี 
ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้อง 

รัฐมนตรีมีภาระหน้าที่ที่จะต้องเข้าร่วมการประชุมคณะรัฐมนตรี เพ่ือท าหน้าที่ของฝ่ายบริหาร  
ในการบริหารราชการแผ่นดินของประเทศ โดยปกติก าหนดให้มีการประชุมคณะรัฐมนตรี ทุกวันอังคาร ณ ท าเนียบ
รัฐบาลส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี เป็นฝ่ายเลขานุการที่ประชุมคณะรัฐมนตรี ขั้นตอนการรับวาระการประชุม
คณะรัฐมนตรีและน าเสนอรัฐมนตรี เป็นหน้าที่ของส านักงานรัฐมนตรี ซึ่งต้องประสานติดตามกับส านักเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรี เพ่ือจัดส่งวาระการประชุมคณะรัฐมนตรีและประสานหน่วยงานเจ้าของเรื่อง  ให้ทราบระเบียบวาระ
การประชุมคณะรัฐมนตรี ทั้งนี้ ใน ๑ สัปดาห์ จะมีวาระการประชุมคณะรัฐมนตรีออก ๓ ครั้ง ดังนี้ 

ครั้งที่ ๑  วาระปกติ ออกช่วงเย็นวันพุธ  
ครั้งที่ ๒  วาระเพ่ิมเติมครั้งที่ ๑ ออกช่วงวันศุกร์ 
ครั้งที่ ๓  วาระเพ่ิมเติมครั้งที่ ๒ ออกช่วงเย็นวันจันทร์ (มักจะออก ๒ รอบๆ ที่สอง ค่อนข้างดึก)  

ส านักงานรัฐมนตรี  มีหน้าที่จะต้องตรวจสอบวาระการประชุมคณะรัฐมนตรีที่ ได้รับ ทุกวันพุธ  
วันศุกร์ วันจันทร์ ว่ามีเรื่องของกระทรวงศึกษาธิการบรรจุไว้ในวาระการประชุมคณะรัฐมนตรีหรือไม่ หากมีเรื่อง
ของกระทรวงศึกษาธิการบรรจุไว้ในวาระการประชุมฯ ส านักงานรัฐมนตรีจะต้องประสานกับเจ้าหน้าที่/หน่วยงาน
เจ้าของเรื่องนั้นๆ เพ่ือแจ้งให้ทราบอย่างเร่งด่วน โดยจะประสานงานทางโทรศัพท์ เพ่ือให้เจ้าของเรื่อง เตรียมผู้
ชี้แจง เอกสารสรุปสาระส าคัญ ข้อมูลต่างๆ ในการให้เจ้าหน้าที่ไปชี้แจงเรื่องต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรีที่ท าเนียบ
รัฐบาล หรือต่างจังหวัดกรณีจัดประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ ซึ่งต้องด าเนินการให้ทัน  
ต่อเหตุการณ ์

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง หมายถึง หน่วยงานหลัก/หน่วยงานในก ากับ ของกระทรวงศึกษาธิการ  
ที่เสนอเรื่องของหน่วยงาน เข้าสู่การประชุมของคณะรัฐมนตรี  

เจ้าหน้าที่เจ้าของเรื่อง หมายถึง เจ้าหน้าที่ในส่วนกลาง และ/หรือเจ้าหน้าที่ในส่วนภูมิภาค ซึ่งเป็น
หน่วยงานเจ้าของต้นเรื่อง เช่น มหาวิทยาลัยในต่างจังหวัด 

ความส าเร็จในการด าเนินการ  คิดเป็นค่าร้อยละความพึงพอใจในการแจ้งวาระการประชุม
คณะรัฐมนตรีให้หน่วยงานเจ้าของเรื่อง ได้ทราบก่อนการประชุมคณะรัฐมนตรี 



รายงานผลการปฏิบัตริาชการตามค ารับรองการปฏิบัตริาชการระดับส านัก ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖  
ส านักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ 

 

 

 

ข้อมูลผลการด าเนินงาน  : 
............................................................................................................................. ............................................. 
..........................................................................................................................................................................  

........................................ 
ผลการด าเนินงาน 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 

ร้อยละที่เพิ่มขึ้น 
(ร้อยละ) 

๒๕๕๔ ๒๕๕๕ ๒๕๕๖ ๒๕๕๕ ๒๕๕๖ 
ร้อยละความพึงพอใจในการแจ้งวาระการประชุม
คณะรัฐมนตรีให้หน่วยงานเจ้าของเรื่อง 

- - ๘๗.๘๔ - - 

 

เกณฑ์การให้คะแนน  :  
ระดับ ๑ ระดับ ๒ ระดับ ๓ ระดับ ๔ ระดับ ๕ 

ร้อยละ ๖๕ ร้อยละ ๗๐ ร้อยละ ๗๕ ร้อยละ ๘๐ ร้อยละ ๘๕  

การค านวณคะแนนจากผลการด าเนินงาน  : 

ตัวช้ีวัด/ข้อมูลพื้นฐาน 
ประกอบตัวชี้วัด 

น้ าหนัก 
(ร้อยละ) 

ผลการ 
ด าเนิน
งาน 

ค่าคะแนนที่ได้ 
ค่าคะแนน 
ถ่วงน้ าหนัก 

ร้อยละความพึงพอใจในการแจ้งวาระการประชุม
คณะรัฐมนตรีให้หน่วยงานเจ้าของเรื่อง 

๑๐ ร้อยละ  
๘๗.๘๔ 

๕.๐๐๐๐ ๐.๕๐๐๐ 

 

ค าชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ด าเนินการ 
ส านักงานรัฐมนตรี ได้ด าเนินการตามตัวชี้วัดนี้ โดยมีรายละเอียดการด าเนินการ ประกอบด้วย 
๑. แต่งตั้งคณะท างานด าเนินงานตามค ารับรองการปฏิบัติราชการส านักงานรัฐมนตรี กระทรวง 

ศึกษาธิการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ โดยให้มีคณะท างานรับผิดชอบรายตัวชี้วัด ตามค าสั่งส านักงาน
รัฐมนตรี ที่ ๓/๒๕๕๖ ลงวันที่ ๑ ก.พ. ๕๖ 

๒. จัดท าแบบส ารวจแบบส ารวจความพึงพอใจและความไม่พึงพอใจในการแจ้งวาระการประชุม
คณะรัฐมนตรีให้หน่วยงานเจ้าของเรื่อง โดยมีประเด็นส าคัญที่ใช้ในการส ารวจ ประกอบด้วย 

๒.๑ ความพึงพอใจด้านกระบวนการ/ขั้นตอนการให้บริการ 
๒.๒ ความพึงพอใจด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ 
๒.๓ ความพึงพอใจด้านการติดต่อสื่อสาร 
๒.๔ ความพึงพอใจด้านคุณภาพการให้บริการ 

๓. ส่งแบบส ารวจความพึงพอใจและความไม่พึงพอใจในการแจ้งวาระการประชุมคณะรัฐมนตรี 
ให้หน่วยงานเจ้าของเรื่อง ในสังกัด ศธ. ที่เสนอเรื่องให้ ครม. พิจารณา และได้บรรจุเข้าวาระการประชุมของ ครม. 

๔. รวบรวมแบบส ารวจฯ  
๙. จัดท ารายงานผลการส ารวจความพึงพอใจและความไม่พึงพอใจในการแจ้งวาระการประชุม

คณะรัฐมนตรีให้หน่วยงานเจ้าของเรื่อง และเสนอให้ผู้บริหารทราบ เมื่อวันที่ ๓๐ ก.ย. ๕๖ 



รายงานผลการปฏิบัตริาชการตามค ารับรองการปฏิบัตริาชการระดับส านัก ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖  
ส านักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ 

 

 

 

ปัจจัยสนับสนุนต่อการด าเนินงาน  :   - 
                 
อุปสรรคต่อการด าเนินงาน  :  

๑. ลักษณะงานเป็นการท างานนอกเวลาราชการ เจ้าหน้าที่ต้องเสียสละเวลา 
๒. การประสานงานนอกเวลาราชการ ท าให้ไม่สะดวกในการประสานงานกับหน่วยงาน 

ข้อเสนอแนะส าหรับการด าเนินงานในปีต่อไป  :  - 
 
หลักฐานอ้างอิง  : 

๑. ค าสั่งส านักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ ที่ ๓/๒๕๕๖ ลงวันที่ ๑ ก.พ. ๕๖ เรื่อง แต่งตั้ง
คณะท างานด าเนินงานตามค ารับรองการปฏิบัติราชการส านักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖  

๒. แบบส ารวจความพึงพอใจและความไม่พึงพอใจในการแจ้งวาระการประชุมคณะรัฐมนตรีให้หน่วยงาน
เจ้าของเรื่อง  

๓. บัญชีรายชื่อหน่วยงานที่กรอกแบบส ารวจฯ                
๔. รายงานผลการส ารวจความพึงพอใจและความไม่พึงพอใจในการแจ้งวาระการประชุมคณะรัฐมนตรี 

ให้หน่วยงานเจ้าของเรื่อง 
๕. บันทึกส านักงานรัฐมนตรี ที่ ศธ ๐๑๐๐/- ลงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๖ เรื่อง รายงานผลการส ารวจ

ความพึงพอใจและความไม่พึงพอใจในการแจ้งวาระการประชุมคณะรัฐมนตรีให้หน่วยงานเจ้าของเรื่อง 
 



รายงานผลการปฏิบัตริาชการตามค ารับรองการปฏิบัตริาชการระดับส านัก ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖  
ส านักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ 

 

 

 

 
                                                  
        รายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด)          รอบ  ๙ เดือน 
                                                                                                           รอบ ๑๒ เดือน 
ชื่อตัวชี้วัด  : ตัวชี้วัดที่ ๑.๔   ร้อยละเฉลี่ยความส าเร็จของการด าเนินกิจกรรมตามโครงการพัฒนาศักยภาพ 

และประสิทธิภาพการบริหารจัดการ ส านักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ                                   
เทียบกับเป้าหมาย 

ผู้ก ากับดูแลตัวช้ีวัด  :  
๑. หัวหน้าส านักงานรัฐมนตรี 
๒. น.ส.นงศิลินี  โมสิกะ  

ผู้จัดเก็บข้อมูล  :   
๑. นางสาวศิริรัตน์  ทิวะศิริ 
๒. นางดวงรัตน์  นิรัตติวงศกรณ์ 
๓. นายบัลลังก์  โรหิตเสถียร 
๔. นางสาวบุษยากร  กิตติวานิช 

โทรศัพท์  :  ๐ ๒๒๘๐ ๐๓๐๙ โทรศัพท์  :  ๐ ๒๒๘๐ ๐๓๐๙ 
ค าอธิบาย  :  

ส านักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ มีภารกิจเกี่ยวกับราชการทางการเมืองและสนับสนุน
ภารกิจของรัฐมนตรีในการประสานนโยบายระหว่างกระทรวง เพ่ือให้การปฏิบัติภารกิจของส านักงานรัฐมนตรี
บรรลุผลส าเร็จอย่างมีประสิทธิภาพ จึงมีความจ าเป็นต้องส่งเสริม สนับสนุนให้ข้าราชการและผู้ เกี่ยวข้องได้รับการ
เสริมศักยภาพปรับกระบวนทัศน์ ทั้งในเชิงวิชาการและการปฏิบัติการ ให้การปฏิบัติภารกิจตามบทบาทหน้าที่ของ
ส านักงานรัฐมนตรีบรรลุผลส าเร็จตามที่มุ่งหมาย ส านักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ จึงได้จัดท าโครงการ
พัฒนาศักยภาพและประสิทธิภาพการบริหารจัดการ ส านักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ ขึ้น โดยก าหนดการ
จัดกิจกรรมตามโครงการไว้ ๓ กิจกรรม ได้แก่ 

กิจกรรมที่ ๑ การจัดการความรู้  
กิจกรรมที่ ๒ การพัฒนาและปรับปรุงการจัดการกระบวนการ 
กิจกรรมที่ ๓ การประชาสัมพันธ์เชิงรุกด้านนโยบายการศึกษา 
ความส าเร็จของการด าเนินกิจกรรมตามโครงการพัฒนาศักยภาพและประสิทธิภาพการบริหาร

จัดการ ส านักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ พิจารณาจากตัวชี้วัดกิจกรรมในโครงการ ดังนี้  
ตัวชี้วัดที่ ๑  จ านวนของบุคลากร สร. ที่เข้าร่วมกิจกรรม ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๐ (๒๘ คน) 
ตัวชี้วัดที่ ๒  ระดับความพึงพอใจในการเข้าร่วมกิจกรรม ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๕ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานผลการปฏิบัตริาชการตามค ารับรองการปฏิบัตริาชการระดับส านัก ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖  
ส านักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ 

 

 

 

สูตรการค านวณ :  
 

กิจกรรม 
หน่วย
วัด 

เป้าหมาย 
ของกิจกรรม 

(๑) 

ผลการ
ด าเนินการ 

(๒) 

ร้อยละของผล
การด าเนินการ

เทียบกับ
เป้าหมาย 

(๓) = (๒)x๑๐๐ 
      (๑) 

ค่าเฉลี่ย 
(๔) 

กิจกรรมที่ ๑ 
๑.๑ จ านวนของบุคลากรที่เข้าร่วมกิจกรรม 
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 จ านวนของบุคลากรที่เข้าร่วมกิจกรรม 
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 จ านวนของบุคลากรที่เข้าร่วมกิจกรรม 
๑.๒ ระดับความพึงพอใจในการเข้าร่วมกิจกรรม 

 
คน 

ร้อยละ 

 
๒๘ 
๘๕ 

 
 

 
(๓)๑.๑ 
(๓)๑.๒ 

 
 (๓)๑.๑+(๓)๑.๒ 

= (๔)๓ 
          ๒ 

 
 
 
 
 
 
 
ข้อมูลผลการด าเนินงาน  : 

กิจกรรม 
หน่วย
วัด 

เป้าหมาย 
ของกิจกรรม 

ผลการ
ด าเนินการ 

ร้อยละของผล
การด าเนินการ

เทียบกับ
เป้าหมาย 

ค่าเฉลี่ย 

กิจกรรมที่ ๑ 
๑.๑ จ านวนของบุคลากรที่เข้าร่วมกิจกรรม 
๑.๒ ระดับความพึงพอใจในการเข้าร่วมกิจกรรม 

 
คน 

ร้อยละ 

 
๒๘ 
๘๕ 

 
๒๘.๗๕ 
๘๗.๔๐ 

 
๑๐๒.๖๘ 
๑๐๒.๘๒ 

 
๑๐๒.๗๕ 

 
กิจกรรมที่ ๒ 
๑.๑ จ านวนของบุคลากรที่เข้าร่วมกิจกรรม 
๑.๒ ระดับความพึงพอใจในการเข้าร่วมกิจกรรม 

 
คน 

ร้อยละ 

 
๒๘ 
๘๕ 

 
๒๘.๗๕ 
๘๗.๔๐ 

 
๑๐๒.๖๘ 
๑๐๒.๘๒ 

 
๑๐๒.๗๕ 

 
 
                                                    ผลรวมเฉลี่ย =  ๑๐๒.๗๕ + ๑๐๒.๗๕  =  ๑๐๒.๗๕ 
                                                                                    ๒ 

 

ผลรวมเฉลี่ย =   (๔)๑ + (๔)๒ + (๔)๓ 
                               ๓ 

 



รายงานผลการปฏิบัตริาชการตามค ารับรองการปฏิบัตริาชการระดับส านัก ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖  
ส านักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ 

 

 

 

 
 

ตัวช้ีวัด 
ผลการด าเนินงาน 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 

ร้อยละที่เพิ่มขึ้น 
(ร้อยละ) 

๒๕๕๔ ๒๕๕๕ ๒๕๕๖ ๒๕๕๕ ๒๕๕๖ 
ร้อยละเฉลี่ยความส าเร็จของการด าเนินกิจกรรมตาม
โครงการพัฒนาศักยภาพและประสิทธิภาพการบริหาร
จัดการ ส านักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ 
เทียบกับเป้าหมาย 

- - ๑๐๒.๗๕ - - 

 
เกณฑ์การให้คะแนน  :  

ระดับ ๑ ระดับ ๒ ระดับ ๓ ระดับ ๔ ระดับ ๕ 
ร้อยละ ๘๐ ร้อยละ ๘๕ ร้อยละ ๙๐ ร้อยละ ๙๕ ร้อยละ ๑๐๐  

การค านวณคะแนนจากผลการด าเนินงาน  : 

  

ตัวช้ีวัด/ข้อมูลพื้นฐาน 
ประกอบตัวชี้วัด 

น้ าหนัก 
(ร้อยละ) 

ผลการ 
ด าเนินงาน 

ค่าคะแนนที่ได้ 
ค่าคะแนน 
ถ่วงน้ าหนัก 

ร้อยละเฉลี่ยความส าเร็จของการด าเนิน
กิจกรรมตามโครงการพัฒนาศักยภาพและ
ประสิทธิภาพการบริหารจัดการ ส านักงาน
รัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ เทียบกับ
เป้าหมาย 

๑๐ ร้อยละ 
๑๐๒.๗๕ 

๕.๐๐๐๐ ๐.๕๐๐๐ 

ค าชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ด าเนินการ 
ส านักงานรัฐมนตรี ได้ด าเนินการตามตัวชี้วัดนี้ โดยมีรายละเอียดการด าเนินการ ประกอบด้วย 
๑. จัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ ของส านักงานรัฐมนตรี และเสนอ

เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการให้ความเห็นชอบ 
๒. ขออนุมัติด าเนินการโครงการพัฒนาศักยภาพและประสิทธิภาพการบริหารจัดการส านักงานรัฐมนตรี 

กระทรวงศึกษาธิการ ประกอบด้วยกิจกรรม ๓ กิจกรรม ๑) การจัดการความรู้ ๒) การพัฒนาและปรับปรุงการ
จัดการกระบวนการ ๓) การประชาสัมพันธ์เชิงรุกด้านนโยบายการศึกษา และขออนุมัติจัดกิจกรรม 

๓. แต่งตั้งคณะท างานโครงการพัฒนาศักยภาพและประสิทธิภาพการบริหารจัดการส านักงานรัฐมนตรี 
กระทรวงศึกษาธิการ โดยมีคณะท างานรับผิดชอบจัดกิจกรรมรายกิจกรรม ทั้ง ๓ กิจกรรม  

๔. จัดกิจกรรมตามแผน/ปฏิทินการด าเนินงาน (ในกิจกรรมที่ ๑ และ ๒) ดังนี้ 
๔.๑ ประชุมบุคลากร สร. เพ่ือชี้แจงกรอบการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปี

งบประมาณ ๒๕๕๖ และการด าเนินงานตามตัวชี้วัดค ารับรองระดับส านัก ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๖ และ
แนวคิด วิสัยทัศน์ ภารกิจของ สร. เมื่อวันที่ ๒๒ ก.พ. ๕๖ 

๔.๒ ประชุมคณะท างานโครงการฯ (กิจกรรมที่ ๑,๒) ครั้งที่ ๑/๒๕๕๖ จัดท าแผนการจัดการ
ความรู้/จัดท าแผนพัฒนาและปรับปรุงการจัดการกระบวนการ เมื่อวันที่ ๒๘ ก.พ. ๕๖ ณ ห้องประชุมจันทรเกษม  



รายงานผลการปฏิบัตริาชการตามค ารับรองการปฏิบัตริาชการระดับส านัก ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖  
ส านักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ 

 

 

 

๔.๓ ประชุมบุคลากร สร. เพ่ือวิเคราะห์และทบทวนการวิเคราะห์ เพ่ือก าหนดกระบวนการหลัก
ของ สร. และชี้แจงแนวทางการแสวงหาความรู้ ๒ ครั้ง  ในวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๕๖ และ ๒๔ เม.ย. ๕๖ 

๔.๔ จัดกิจกรรมการแบ่งปันแลกเปลี่ยนความรู้ ครั้งที่  ๑ เมื่อวันที่  ๒๘ พ.ค. ๕๖ ณ ศูนย์
ปฏิบัติการกระทรวงศึกษาธิการ 

๔.๕ จัดกิจกรรมการแบ่งปันแลกเปลี่ยนความรู้ ครั้งที่ ๒ เมื่อวันที่  ๒๑ มิ.ย. ๕๖ ณ ศูนย์
ปฏิบัติการกระทรวงศึกษาธิการ 

๔.๖ ประชุมบุคลากร สร. เพ่ือติดตามการด าเนินงานตามโครงการพัฒนาศักยภาพและ
ประสิทธิภาพการบริหารจัดการ สร. ศธ. และตัวชี้วัดระดับส านัก รอบ ๙ เดือน เมื่อวันที่ ๘ ก.ค. ๕๖ ณ ศูนย์
ปฏิบัติการกระทรวงศึกษาธิการ 

๔.๗ ประชุมสัมมนา ศึกษาดูงาน และพัฒนาองค์การ (OD) เมื่อวันที่ ๒ – ๓ ส.ค. ๕๖ ในพ้ืนที่
จังหวัดราชบุรี 

๔.๘ การยกย่องชมเชยบุคลากรกลุ่ม/งาน ที่มีส่วนร่วมในกิจกรรมการจัดการความรู้ และ
ประเมินผลความพึงพอใจ/ไม่พึงพอใจในการเข้าร่วมกิจกรรม เมื่อวันที่ ๒๐ – ๒๑ ส.ค. ๕๖ ณ ศูนย์ปฏิบัติการ
กระทรวงศกึษาธิการ 

๕. จัดท าเอกสารรายงานการด าเนินงานโครงการพัฒนาศักยภาพและประสิทธิภาพการบริหารจัดการ  
สร. ศธ. เผยแพร่ทางเว็บไซต์ สร. 
ปัจจัยสนับสนุนต่อการด าเนินงาน  : 

บุคลากรส านักงานรัฐมนตรีให้ความร่วมมือ 
อุปสรรคต่อการด าเนินงาน  :  

๑. ผู้บังคับบัญชาที่เป็นข้าราชการการเมืองมีผลต่อการจัดกิจกรรมตามแผน ทั้งเชิงสนับสนุนและเป็น
อุปสรรค 

๒. การจัดกิจกรรมต้องบริหารจัดการเวลาตามสถานการณ์ทางการเมือง 
๓. งบประมาณไม่เพียงพอในการจัดกิจกรรม เนื่องจากงบประมาณที่ได้รับต้องสนับสนุนภารกิจของฝ่าย

การเมืองก่อนเป็นหลัก 
ข้อเสนอแนะส าหรับการด าเนินงานในปีต่อไป  : - 
 
หลักฐานอ้างอิง  : 

๑. บันทึกส านักงานรัฐมนตรี ที่ ศธ ๐๑๐๐/๓๓๙๑ ลงวันที่ ๒๖ พ.ย. ๕๕ เรื่อง แผนปฏิบัติราชการ
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ ของส านักงานรัฐมนตรี 

๒. บันทึกส านักงานรัฐมนตรี ที่ ศธ ๐๑๐๐/๒๙๓ ลงวันที่ ๑๘ ก.พ. ๕๖ เรื่อง ขออนุมัติด าเนินโครงการ
พัฒนาศักยภาพและประสิทธิภาพการบริหารจัดการส านักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ 

๓. ค าสั่งส านักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ ที่ ๖/๒๕๕๖ ลงวันที่ ๒๖ ก.พ. ๕๖ เรื่อง แต่งตั้ง
คณะท างานโครงการพัฒนาศักยภาพและประสิทธิภาพการบริหารจัดการส านักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ 

๔. สรุปการจัดประชุมบุคลากร สร. เพ่ือรับฟังการชี้แจงกรอบการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ 
ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๖ และการด าเนินงานตามตัวชี้วัดค ารับรอง ระดับส านัก ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๖ 
เมื่อวันที่ ๒๒ ก.พ. ๕๖ 

๕. สรุปการประชุมคณะท างานกิจกรรมที่ ๑,๒ ตามโครงการพัฒนาศักยภาพฯ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๖ เมื่อวันที่  
๒๘ ก.พ. ๕๕๖ 



รายงานผลการปฏิบัตริาชการตามค ารับรองการปฏิบัตริาชการระดับส านัก ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖  
ส านักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ 

 

 

 

๖. สรุปการประชุมบุคลากรส านักงานรัฐมนตรี ทบทวนการวิเคราะห์กระบวนการหลัก และเสนอการ
วิเคราะห์ SIPOC,ข้อก าหนดที่ส าคัญ และการด าเนินการตามตัวชี้วัด ที่ ๓, ๔ และ ๕ เมื่อวันที่ ๒๙ มี.ค. ๕๖  

๗. สรุปการประชุมบุคลากรส านักงานรัฐมนตรี ทบทวนการวิเคราะห์กระบวนการหลัก และการวิเคราะห์ 
SIPOC, ข้อก าหนดที่ส าคัญ และการด าเนินการตามตัวชี้วัด 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. บันทึกส านักงานรัฐมนตรี ที่ ศธ ๐๑๐๐/๒๕๒๐ ลงวันที่ ๒๘ ส.ค. ๕๖ เรื่อง ขอยื่นอุทธรณ์

เปลี่ยนแปลงค ารับรองการปฏิบัติราชการระดับส านัก ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ 
๑๑. รายงานการด าเนินงานโครงการพัฒนาศักยภาพและประสิทธิภาพการบริหารจัดการ สร. ศธ. 

 



รายงานผลการปฏิบัตริาชการตามค ารับรองการปฏิบัตริาชการระดับส านัก ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖  
ส านักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ 

 
 

                                                                                                                                                                      
        รายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด)    รอบ  ๙ เดือน 
                                                                                                       รอบ ๑๒ เดือน 
ชื่อตัวชี้วัด  : ตัวชี้วัดที่ ๒.๑ ระดับความส าเร็จของการจัดท าต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต 
ผู้ก ากับดูแลตัวช้ีวัด  :  

๑. หัวหน้าส านักงานรัฐมนตรี 
๒. น.ส.นงศิลินี  โมสิกะ  

ผู้จัดเก็บข้อมูล  :   
๑. นางแจ่มจิตต์  สุคนธสาร 
๒. นายชาญชัย  เตียวัฒนรัฐติกาล  

โทรศัพท์  :  ๐ ๒๒๘๐ ๐๓๐๙ โทรศัพท์  :  ๐ ๒๒๘๐ ๐๓๐๙ 
ค าอธิบาย :  

 ความส าเร็จของการจัดท าต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต หมายถึง การที่ส่วนราชการสามารถจัดท า
บัญชีต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตตามที่กรมบัญชีกลางก าหนด และน าเอาผลการค านวณต้นทุนมาใช้ในการบริหาร
ทรัพยากรของหน่วยงานให้เกิดประสิทธิภาพ (เจ้าภาพหลัก) 

 ความส าเร็จของการจัดท าต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต หมายถึง การที่ส านัก/หน่วยงานสนับสนุน  
ให้ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการสามารถจัดท าบัญชีต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตตามที่กรมบัญชีกลางก าหนด
และน าเอาผลการค านวณต้นทุนมาใช้ในการบริหารทรัพยากรของหน่วยงานให้เกิดประสิทธิภาพ (หน่วยงาน
สนับสนุน) 
ข้อมูลผลการด าเนินงาน  : 

ระดับคะแนน การด าเนินงานในแต่ละขั้นตอน 
๑ ส านัก/หน่วยงานตรวจสอบความถูกต้องของการระบุค่าใช้จ่ายเข้าสู่กิจกรรมย่อย ส่งให้

ส านักอ านวยการภายในเวลาที่ก าหนด 
๒ ส านัก/หน่วยงานจัดท าข้อมูลประกอบการค านวณต้นทุนผลผลิตและวิเคราะห์สาเหตุ

การเปลี่ยนแปลง ส่งส านักอ านวยการภายในเวลาที่ก าหนด 
๓ เข้าร่วมประชุมการจัดท าแผนเพิ่มประสิทธิภาพของส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 
๔ ด าเนินการตามแผนเพ่ิมประสิทธิภาพของส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการโดยแสดง

รายละเอียดประกอบ 
๕ รายงานผลการด าเนินงานตามแผนเพ่ิมประสิทธิภาพของส านักงานปลัดกระทรวง

ศึกษาธิการ ส่งส านักอ านวยการภายในเวลาที่ส านักอ านวยการก าหนด  

เกณฑ์การให้คะแนน  :  
ระดับ ๑ ระดับ ๒ ระดับ ๓ ระดับ ๔ ระดับ ๕ 

๑ คะแนน ๒ คะแนน ๓ คะแนน ๔ คะแนน ๕ คะแนน  

การค านวณคะแนนจากผลการด าเนินงาน  : 
ตัวช้ีวัด 

 
น้ าหนัก 
(ร้อยละ) 

ผลการ 
ด าเนินงาน 

ค่าคะแนนที่ได้ 
ค่าคะแนน 
ถ่วงน้ าหนัก 

ระดับความส าเร็จของการจัดท าต้นทุนต่อ
หน่วยผลผลิต 

๒ ๕ ๕.๐๐๐๐ ๐.๑๐๐๐ 

    



รายงานผลการปฏิบัตริาชการตามค ารับรองการปฏิบัตริาชการระดับส านัก ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖  
ส านักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ 

 

ค าชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ด าเนินการ 
ส านักงานรัฐมนตรี ได้ด าเนินการตามตัวชี้วัดนี้ โดยมีรายละเอียดการด าเนินการ ประกอบด้วย 
๑. ตรวจสอบข้อมูลค่าใช้จ่ายของศูนย์ต้นทุนในความรับผิดชอบประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ 

และจัดส่งข้อมูลค่าใช้จ่ายที่ตรวจสอบความถูกต้องแล้ว ให้ส านักอ านวยการ สป. เม่่อวันที่ ๑๖ พ.ย. ๕๕ 
๒. แต่งตั้งคณะท างานด าเนินงานตามค ารับรองการปฏิบัติราชการส านักงานรัฐมนตรี กระทรวง 

ศึกษาธิการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ โดยให้มีคณะท างานรับผิดชอบรายตัวชี้วัด ตามค าสั่งส านักงาน
รัฐมนตรี ที่ ๓/๒๕๕๖ ลงวันที่ ๑ ก.พ. ๕๖ 
            ๓. ชี้แจงสาเหตุการเปลี่ยนแปลงของต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต ส่งส านักอ านวยการ  สป. เม่่อวันที่  
๒๒ ก.พ. ๕๖     

๔. ส่งบุคลากรเข้าร่วมประชุมจัดท าแผนเพ่ิมประสิทธิภาพในการลดต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต 
ของส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ เม่่อวันที่  ๒๗ มี.ค. ๕๖  
ณ ห้องประชุมสอาด พิมพ์สวัสดิ์ ชั้น ๙ อาคารรัชมังคลาภิเษก กระทรวงศึกษาธิการ จ านวน ๒ ราย ได้แก่  
นางแจ่มจิตต์  สุคนธสาร และ นายชาญชัย  เตียวัฒนรัฐติกาล  

๔. ด าเนินการตามแผนเพ่ิมประสิทธิภาพในการลดต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๕๖ ของส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  

๔.๑ แจ้งให้บุคลากรทราบแผนเพ่ิมประสิทธิภาพในการลดต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ ของส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ และขอความร่วมม่อบุคลากร ดังนี้ 

- แผนลดค่าวัสดุ  
๑) แจ้งให้บุคลากรทราบและถ่อปฏิบัติตามหนังส่อส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  

ที่ ศธ ๐๒๐๑.๕/๓๒๗๙ ลงวันที่ ๒๕ มี.ค. ๕๖ เร่่อง มาตรการประหยัดงบประมาณรายจ่าย สป. 
๒) ประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรใช้ทรัพยากรอย่างประหยัดและเกิดประโยชน์สูงสุด  

โดยการแจ้งมาตรการประหยัดค่าใช้จ่ายด้านวัสดุของส านักงานรัฐมนตรีให้ บุคลากรทราบ จัดท าแผ่นพับ
มาตรการฯ และขอความร่วมม่อบุคลากรให้ปฏิบัติตามมาตรการฯ 

- แผนลดค่าใช้จ่ายต้นทุนต่อหน่วยของกิจกรรมการประสานงาน  
ขอความร่วมม่อบุคลากรให้ถ่อปฏิบัติตามกิจกรรมในการลดค่าใช้จ่ายต้นทุนต่อหน่วยของ

กิจกรรมการประสานงาน ตามท่ีก าหนดไว้ในแผนเพิ่มประสิทธิภาพฯ 
๕. ส่งรายงานผลการด าเนินงานตามแผนเพ่ิมประสิทธิภาพของส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 

ให้ส านักอ านวยการ เม่่อวันที่ ๒๓ ก.ย. ๕๖ 
 

ปัจจัยสนับสนุนต่อการด าเนินงาน  :   
                 บุคลากรส านักงานรัฐมนตรีมีความรับผิดชอบและให้ความร่วมม่อเป็นอย่างดี 
อุปสรรคต่อการด าเนินงาน  :   - 
 
ข้อเสนอแนะส าหรับการด าเนินงานในปีต่อไป  :  - 
 
หลักฐานอ้างอิง  : 

๑. บันทึกส านักงานรัฐมนตรี ที่ ศธ ๐๑๐๐/๓๓๐๔ ลงวันที่ ๑๖ พ.ย. ๕๕ เร่่อง การตรวจสอบข้อมูล
ค่าใช้จ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ 

 



รายงานผลการปฏิบัตริาชการตามค ารับรองการปฏิบัตริาชการระดับส านัก ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖  
ส านักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ 

 

๒. ค าสั่งส านักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ ที่ ๓/๒๕๕๖ ลงวันที่ ๑ ก.พ. ๕๖ เร่่อง แต่งตั้ง
คณะท างานด าเนินงานตามค ารับรองการปฏิบัติราชการส านักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖  

๓. บันทึกส านักงานรัฐมนตรี ที่  ศธ ๐๑๐๐/๕๔๗ ลงวันที่  ๒๒ ก.พ. ๕๖ เร่่อง ตัวชี้วัดที่  ๓  
ระดับความส าเร็จของการจัดท าต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต 

๔. บันทึกส านักอ านวยการ สป. ที่ ศธ ๐๒๐๑.๕/๖๘๔ ลงวันที่ ๑๙ มี.ค. ๕๖ เร่่อง ขอเรียนเชิญ
ประชุมจัดท าแผนเพ่ิมประสิทธิภาพในการลดต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตของส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ 

๕. บันทึกส านักงานรัฐมนตรี ที่  ศธ ๐๑๐๐/- ลงวันที่  ๒๕ เมษายน ๒๕๕๖ เร่่อง แผนเพ่ิม
ประสิทธิภาพ ในการลดต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ ของส านักงาน
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 

๖. มาตรการประหยัดค่าใช้จ่ายด้านวัสดุของส านักงานรัฐมนตรี และแผ่นพับมาตรการฯ 
๗. บันทึกส านักงานรัฐมนตรี ที่ ศธ ๐๑๐๐/๒๘๒๓ ลงวันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๕๖ เร่่อง รายงาน     

ผลการด าเนินตามแผนเพ่ิมประสิทธิภาพในการลดต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต ประจ าปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖ 
ของส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 

 
 



รายงานผลการปฏิบัตริาชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการระดับส านัก ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖  
ส านักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ 

 
 

                                                                                                                                                                      
        รายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด)    รอบ  ๙ เดือน 
                                                                                                      รอบ ๑๒ เดือน 
ชื่อตัวชี้วัด  : ตัวชี้วัดที่ ๒.๒.๑ ร้อยละความส าเร็จของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุน 
ผู้ก ากับดูแลตัวช้ีวัด  :  

๑. หัวหน้าส านักงานรัฐมนตรี 
๒. น.ส.นงศิลินี  โมสิกะ  

ผู้จัดเก็บข้อมูล  :   
๑. นางแจ่มจิตต์  สุคนธสาร 
๒. นายชาญชัย  เตียวัฒนรัฐติกาล  

โทรศัพท์  :  ๐ ๒๒๘๐ ๐๓๐๙ โทรศัพท์  :  ๐ ๒๒๘๐ ๐๓๐๙ 
ค าอธิบาย :  

 การพิจารณาผลส าเร็จของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุน จะใช้อัตราการเบิกจ่ายเงิน 
งบประมาณรายจ่ายลงทุนของส านัก/หน่วยงาน ทั้งที่เบิกจ่ายในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคเป็นตัวชี้วัด
ความสามารถในการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุนของส านัก/หน่วยงาน โดยจะรวมเงินงบประมาณ  
ที่ได้รับการจัดสรรเพ่ิมเติมระหว่างปีงบประมาณ โดยจะใช้ข้อมูลการเบิกจ่ายดังกล่าวจากระบบการบริหาร
การเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) 

 การให้คะแนนจะพิจารณาตามความสามารถในการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุนของ
ส านัก/หน่วยงานเทียบกับวงเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุนที่ส านัก/หน่วยงานได้รับ หากมีการโอน
เปลี่ยนแปลงงบประมาณระหว่างปี (รายจ่ายประจ าไปรายจ่ายลงทุน หรือรายจ่ายลงทุนไปรายจ่ายประจ า) 
จะน ายอดเงินงบประมาณหลังหักโอนเปลี่ยนแปลงแล้วมาเป็นฐานในการค านวณ 

 รายจ่ายลงทุน หมายถึง รายจ่ายที่รัฐบาลจ่ายเพ่ือจัดหาทรัพย์สินประเภททุน ทั้งที่มีตัวตนและ
ทรัพย์สินที่ไม่มีตัวตน ตลอดจนรายจ่ายที่รัฐบาลอุดหนุนหรือโอนให้แก่บุคคล องค์กร หรือรัฐวิสาหกิจ  
โดยผู้รับไม่ต้องจ่ายคืนให้รัฐบาลและผู้รับน าไปใช้จัดหาทรัพย์สินประเภททุน เป็นต้น สามารถตรวจสอบได้
จากรหัสงบประมาณรายจ่าย รหัสลักษณะงานต าแหน่งที่ ๕ แสดงถึงลักษณะเศรษฐกิจที่ส านักงบประมาณ
ก าหนดให ้

  สูตรการค านวณ :  
 
 
 
 

 
ข้อมูลผลการด าเนินงาน  :                     

ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด 
ผลการด าเนินงาน 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 

ร้อยละที่เพิ่มขึ้น 
(ร้อยละ) 

๒๕๕๔ ๒๕๕๕ ๒๕๕๖ ๒๕๕๕ ๒๕๕๖ 
ร้อยละความส าเร็จของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ
รายจ่ายลงทุน 

- - ๙๙.๙๕ - - 

 

   เงินงบประมาณรายจ่ายลงทุนที่ส านัก/หน่วยงานเบิกจ่าย        
   วงเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุนที่ส านัก/หน่วยงานได้รับ 

x ๑๐๐ 



รายงานผลการปฏิบัตริาชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการระดับส านัก ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖  
ส านักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ 

 

เกณฑ์การให้คะแนน  :  
ระดับ ๑ ระดับ ๒ ระดับ ๓ ระดับ ๔ ระดับ ๕ 

ร้อยละ ๗๒ ร้อยละ ๗๔ ร้อยละ ๗๖ ร้อยละ ๗๘ ร้อยละ ๘๐  

การค านวณคะแนนจากผลการด าเนินงาน  : 
ตัวช้ีวัด 

 
น้ าหนัก 
(ร้อยละ) 

ผลการ 
ด าเนินงาน 

ค่าคะแนนที่ได้ 
ค่าคะแนน 
ถ่วงน้ าหนัก 

ร้อยละความส าเร็จของการเบิกจ่ายเงิน
งบประมาณรายจ่ายลงทุน 

๑ ร้อยละ 
๙๙.๙๕ 

๕.๐๐๐๐ ๐.๐๕๐๐ 

    

ค าชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ด าเนินการ 
ส านักงานรัฐมนตรี ได้ด าเนินการตามตัวชี้วัดนี้ โดยมีรายละเอียดการด าเนินการ ประกอบด้วย 
๑. แต่งตั้งคณะท างานด าเนินงานตามค ารับรองการปฏิบัติราชการส านักงานรัฐมนตรี กระทรวง 

ศึกษาธิการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ โดยให้มีคณะท างานรับผิดชอบรายตัวชี้วัด ตามค าสั่งส านักงาน
รัฐมนตรี ที่ ๓/๒๕๕๖ ลงวันที่ ๑ ก.พ. ๕๖ 

๒. เบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุนของส านักงานรัฐมนตรี              
ปัจจัยสนับสนุนต่อการด าเนินงาน  : -             
 
อุปสรรคต่อการด าเนินงาน  : 

ไม่สามารถควบคุมการเบิกจ่ายงบประมาณของฝ่ายการเมืองได้ 
ข้อเสนอแนะส าหรับการด าเนินงานในปีต่อไป  :  - 
 
หลักฐานอ้างอิง  : 

๑. ค าสั่งส านักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ ที่ ๓/๒๕๕๖ ลงวันที่ ๑ ก.พ. ๕๖ เรื่อง แต่งตั้ง
คณะท างานด าเนินงานตามค ารับรองการปฏิบัติราชการส านักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖  

๒. สรุปผลการบริหารงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ ของส านักงานรัฐมนตรี  
สะสมสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ ก.ย. ๕๖ (ภาพรวมทุกงบรายจ่าย) 
 



รายงานผลการปฏิบัตริาชการตามค ารับรองการปฏิบัตริาชการระดับส านัก ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖  
ส านักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ 
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        รายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด)    รอบ  ๙ เดือน 
                                                                                                      รอบ ๑๒ เดือน 
ชื่อตัวชี้วัด  : ตัวชี้วัดที ่๒.๒.๒ ร้อยละความส าเร็จของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวม ๖ เดือนแรก 
ผู้ก ากับดูแลตัวช้ีวัด  :  

๑. หัวหน้าส านักงานรัฐมนตรี 
๒. น.ส.นงศิลินี  โมสิกะ  

ผู้จัดเก็บข้อมูล  :   
๑. นางแจ่มจิตต์  สุคนธสาร 
๒. นายชาญชัย  เตียวัฒนรัฐติกาล  

โทรศัพท์  :  ๐ ๒๒๘๐ ๐๓๐๙ โทรศัพท์  :  ๐ ๒๒๘๐ ๐๓๐๙ 
ค าอธิบาย :  

 การพิจารณาผลส าเร็จของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวม ๖ เดือนแรก จะใช้
อัตราการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวมของส านัก/หน่วยงาน ทั้งที่เบิกจ่ายในส่วนกลางและส่วน
ภูมิภาคเป็นตัวชี้วัดความสามารถในการเบิกจ่ายเงินของส านัก/หน่วยงาน โดยจะรวมเงินงบประมาณที่ได้ รับ
การจัดสรรเพ่ิมเติมระหว่างปีงบประมาณ โดยจะใช้ข้อมูลการเบิกจ่ายดังกล่าวจากระบบการบริหารการเงิน
การคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) 

 การให้คะแนนจะพิจารณาตามความสามารถในการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวม
ของส านัก/หน่วยงานเทียบกับวงเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวมที่ส านัก/หน่วยงานได้รับ ตั้งแต่เดือนตุลาคม 
๒๕๕๕ ถึงเดือนมีนาคม ๒๕๕๖ หากมีการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณระหว่างปี (รายจ่ายประจ าไปรายจ่าย
ลงทุน หรือรายจ่ายลงทุนไปรายจ่ายประจ า) จะน ายอดเงินงบประมาณหลังหักโอนเปลี่ยนแปลงแล้วมาเป็น
ฐานในการค านวณ ใช้สูตรในการค านวณ ดังนี้ 
 
 
 
 

 
ข้อมูลผลการด าเนินงาน  : 

 ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด 
ผลการด าเนินงาน 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 

ร้อยละที่เพิ่มขึ้น 
(ร้อยละ) 

๒๕๕๔ ๒๕๕๕ ๒๕๕๖ ๒๕๕๕ ๒๕๕๖ 
ร้อยละความส าเร็จของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ
รายจ่ายภาพรวม ๖ เดือนแรก 

- - ๕๔.๖๕ - - 

 

เกณฑ์การให้คะแนน  :  

ระดับ ๑ ระดับ ๒ ระดับ ๓ ระดับ ๔ ระดับ ๕ 
ร้อยละ ๔๔.๐๒ ร้อยละ ๔๖.๔๖ ร้อยละ ๔๘.๙๑ ร้อยละ ๕๑.๓๖ ร้อยละ ๕๓.๘๐  

                  เงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวมที่ส านัก/หน่วยงานเบิกจ่าย  
                       ตั้งแต่เดือนตุลาคม ๒๕๕๕ ถึงมีนาคม ๒๕๕๖      
              วงเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวมที่ส านัก/หน่วยงานได้รับ 
                         
 

X ๑๐๐ 



รายงานผลการปฏิบัตริาชการตามค ารับรองการปฏิบัตริาชการระดับส านัก ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖  
ส านักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ 
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การค านวณคะแนนจากผลการด าเนินงาน  : 

ตัวช้ีวัด 
 

น้ าหนัก 
(ร้อยละ) 

ผลการ 
ด าเนินงาน 

ค่าคะแนนที่ได้ 
ค่าคะแนน 
ถ่วงน้ าหนัก 

ร้อยละความส าเร็จของการเบิกจ่ายเงิน
งบประมาณรายจ่ายภาพรวม ๖ เดือนแรก 

๐.๕ ๕๔.๖๕ ๕.๐๐๐๐ ๐.๐๒๕๐ 

    

ค าชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ด าเนินการ 
ส านักงานรัฐมนตรี ได้ด าเนินการตามตัวชี้วัดนี้ โดยมีรายละเอียดการด าเนินการ ประกอบด้วย 
๑. แต่งตั้งคณะท างานด าเนินงานตามค ารับรองการปฏิบัติราชการส านักงานรัฐมนตรี กระทรวง 

ศึกษาธิการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ โดยให้มีคณะท างานรับผิดชอบรายตัวชี้วัด ตามค าสั่งส านักงาน
รัฐมนตรี ที่ ๓/๒๕๕๖ ลงวันที่ ๑ ก.พ. ๕๖ 

๒. เบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายของส านักงานรัฐมนตรี         
ปัจจัยสนับสนุนต่อการด าเนินงาน  :  

สามารถของบประมาณจากส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการได้ 
อุปสรรคต่อการด าเนินงาน  : 
             ไม่สามารถควบคุมการเบิกจ่ายงบประมาณของฝ่ายการเมืองได้ 
ข้อเสนอแนะส าหรับการด าเนินงานในปีต่อไป  :  - 
 
หลักฐานอ้างอิง  : 

๑. ค าสั่งส านักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ ที่ ๓/๒๕๕๖ ลงวันที่ ๑ ก.พ. ๕๖ เรื่อง แต่งตั้ง
คณะท างานด าเนินงานตามค ารับรองการปฏิบัติราชการส านักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖  

๒. เอกสารประกอบการประชุมคณะท างานเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ ครั้งที่ ๓/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๒๓ เม.ย. ๕๖ 
 



รายงานผลการปฏิบัตริาชการตามค ารับรองการปฏิบัตริาชการระดับส านัก ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖   
ส านักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ 

 

                              
        รายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด)    รอบ  ๙ เดือน 
                                                                                                      รอบ ๑๒ เดือน 
ชื่อตัวชี้วัด  : ตัวชี้วัดที่ ๒.๒.๓ ร้อยละความส าเร็จของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวม ๑๒ เดือน 
ผู้ก ากับดูแลตัวช้ีวัด  :  

๑. หัวหน้าส านักงานรัฐมนตรี 
๒. น.ส.นงศิลินี  โมสิกะ  

ผู้จัดเก็บข้อมูล  :   
๑. นางแจ่มจิตต์  สุคนธสาร 
๒. นายชาญชัย  เตียวัฒนรัฐติกาล  

โทรศัพท์  :  ๐ ๒๒๘๐ ๐๓๐๙ โทรศัพท์  :  ๐ ๒๒๘๐ ๐๓๐๙ 
ค าอธิบาย :  

 การพิจารณาผลส าเร็จของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวม ๑๒ เดือน จะใช้อัตรา
การเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวมของส านัก/หน่วยงาน ทั้งที่เบิกจ่ายในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค
เป็นตัวชี้วัดความสามารถในการเบิกจ่ายเงินของส านัก/หน่วยงาน โดยจะรวมเงินงบประมาณที่ได้รับการ
จัดสรรเพ่ิมเติมระหว่างปีงบประมาณ โดยจะใช้ข้อมูลการเบิกจ่ายดังกล่าวจากระบบการบริหารการเงินการ
คลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) 

 การให้คะแนนจะพิจารณาตามความสามารถในการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวมของ
ส านัก/หน่วยงานเทียบกับวงเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวมที่ส านัก/หน่วยงานได้รับ ตั้งแต่เดือนตุลาคม 
๒๕๕๕ ถึงเดือนกันยายน ๒๕๕๖ หากมีการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณระหว่างปี (รายจ่ายประจ าไป
รายจ่ายลงทุน หรือรายจ่ายลงทุนไปรายจ่ายประจ า) จะน ายอดเงินงบประมาณหลังหักโอนเปลี่ยนแปลงแล้ว
มาเป็นฐานในการค านวณ ใช้สูตรในการค านวณ ดังนี้ 
 
 
 
 

 
ข้อมูลผลการด าเนินงาน  : 

ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด 
ผลการด าเนินงาน 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 

ร้อยละที่เพิ่มขึ้น 
(ร้อยละ) 

๒๕๕๔ ๒๕๕๕ ๒๕๕๖ ๒๕๕๕ ๒๕๕๖ 
ร้อยละความส าเร็จของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ
รายจ่ายภาพรวม ๑๒ เดือน 

- - ๙๕.๔๓ - - 

 
 
เกณฑ์การให้คะแนน  :  

ระดับ ๑ ระดับ ๒ ระดับ ๓ ระดับ ๔ ระดับ ๕ 
ร้อยละ ๙๒ ร้อยละ ๙๓ ร้อยละ ๙๔ ร้อยละ ๙๕ ร้อยละ ๙๖  

                  เงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวมที่ส านัก/หน่วยงานเบิกจ่าย  
                       ตั้งแต่เดือนตุลาคม ๒๕๕๕ ถึงกันยายน ๒๕๕๖       
              วงเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวมที่ส านัก/หน่วยงานได้รับ 
                         
 

X ๑๐๐ 



รายงานผลการปฏิบัตริาชการตามค ารับรองการปฏิบัตริาชการระดับส านัก ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖   
ส านักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ 

 

การค านวณคะแนนจากผลการด าเนินงาน  : 
ตัวช้ีวัด 

 
น้ าหนัก 
(ร้อยละ) 

ผลการ 
ด าเนินงาน 

ค่าคะแนนที่ได้ 
ค่าคะแนน 
ถ่วงน้ าหนัก 

ร้อยละความส าเร็จของการเบิกจ่ายเงิน
งบประมาณรายจ่ายภาพรวม ๑๒ เดือน 

๐.๕ ร้อยละ 
๙๕.๔๓ 

๔.๔๓ ๐.๐๒๒๒ 

    
ค าชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ด าเนินการ 

ส านักงานรัฐมนตรี ได้ด าเนินการตามตัวชี้วัดนี้ โดยมีรายละเอียดการด าเนินการ ประกอบด้วย 
๑. แต่งตั้งคณะท างานด าเนินงานตามค ารับรองการปฏิบัติราชการส านักงานรัฐมนตรี กระทรวง 

ศึกษาธิการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ โดยให้มีคณะท างานรับผิดชอบรายตัวชี้วัด ตามค าสั่งส านักงาน
รัฐมนตรี ที่ ๓/๒๕๕๖ ลงวันที่ ๑ ก.พ. ๕๖ 

๒. เบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายของส านักงานรัฐมนตรี         
ปัจจัยสนับสนุนต่อการด าเนินงาน  :  
              สามารถของบประมาณจากส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการได้ 
อุปสรรคต่อการด าเนินงาน  : 
              ไม่สามารถควบคุมการเบิกจ่ายงบประมาณของฝ่ายการเมืองได้ 
ข้อเสนอแนะส าหรับการด าเนินงานในปีต่อไป  :  - 
 
หลักฐานอ้างอิง  : 

๑. ค าสั่งส านักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ ที่ ๓/๒๕๕๖ ลงวันที่ ๑ ก.พ. ๕๖ เรื่อง แต่งตั้ง
คณะท างานด าเนินงานตามค ารับรองการปฏิบัติราชการส านักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖  

๒. สรุปผลการบริหารงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ ของส านักงานรัฐมนตรี  
สะสมสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ ก.ย. ๕๖ (ภาพรวมทุกงบรายจ่าย) 
 



รายงานผลการปฏิบัตริาชการตามค ารับรองการปฏิบัตริาชการระดับส านัก ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖   
ส านักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ  

 
 

                                                                                                                                                                      
        รายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด)    รอบ  ๙ เดือน 
                                                                                                      รอบ ๑๒ เดือน 
ชื่อตัวชี้วัด  : ตัวชี้วัดที่ ๒.๒.๔  ร้อยละความส าเร็จของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณตามแผน 
ผู้ก ากับดูแลตัวช้ีวัด  :  

๑. หัวหน้าส านักงานรัฐมนตรี 
๒. น.ส.นงศิลินี  โมสิกะ  

ผู้จัดเก็บข้อมูล  :   
๑. นางแจ่มจิตต์  สุคนธสาร 
๒. นายชาญชัย  เตียวัฒนรัฐติกาล  

โทรศัพท์  :  ๐ ๒๒๘๐ ๐๓๐๙ โทรศัพท์  :  ๐ ๒๒๘๐ ๐๓๐๙ 
ค าอธิบาย :  

 การพิจารณาผลส าเร็จของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณตามแผน ใช้ผลการเบิกจ่ายภาพรวม 
ของเงินงบประมาณของส านักหหน่วยงาน ทั้งที่เบิกจ่ายในส่วนกลางและส่วนภมมิภาคเทียบกับแผนการ 
ใช้จ่ายเงินงบประมาณในแต่ละไตรมาสเป็นตัวชี้วัดความสามารถในการเบิกจ่ายเงินงบประมาณตามแผน ทั้งนี้ 
ข้อมมลแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณที่ส านักหหน่วยงานบันทึกตามเกณฑ์และวิธีการที่ส านักงบประมาณ
ก าหนดภายใต้วงเงินงบประมาณที่ได้รับตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ      
พ.ศ. ๒๕๕๖ จะเป็นแผนตั้งต้นในระบบ GFMIS 

 เมื่อมีการน าแผนไปปฏิบัติแล้ว หากไม่เป็นไปตามแผนการใช้จ่ายเงินที่ได้ท าไว้ ให้ปรับปรุง
แผนการใช้จ่ายเงินในระบบ GFMIS ในเดือนปัจจุบันและเดือนถัดไป โดยให้ด าเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 
ไตรมาสที่ ๓ หรือภายเดือนมิถุนายน ๒๕๕๖ 

 การประเมินความส าเร็จของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณตามแผนที่ส านักได้รับนั้น จะพิจารณา
จากผลคะแนนประเมินของตัวชี้วัดนี้ที่ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการได้รับจากสมตรการค านวณ                   

ข้อมูลผลการด าเนินงาน  : 

ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด 
ผลการด าเนินงาน 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 

ร้อยละที่เพิ่มขึ้น 
(ร้อยละ) 

๒๕๕๔ ๒๕๕๕ ๒๕๕๖ ๒๕๕๕ ๒๕๕๖ 
ร้อยละความส าเร็จของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ
ตามแผน 

๙๔.๗๙ ๙๙.๔๑ N/A ๔.๖๒ - 

 

เกณฑ์การให้คะแนน  :  
ระดับ ๑ ระดับ ๒ ระดับ ๓ ระดับ ๔ ระดับ ๕ 

ร้อยละ ๙๒ ร้อยละ ๙๓ ร้อยละ ๙๔ ร้อยละ ๙๕ ร้อยละ ๙๖  

การค านวณคะแนนจากผลการด าเนินงาน  : 
ตัวช้ีวัด 

 
น้ าหนัก 
(ร้อยละ) 

ผลการ 
ด าเนินงาน 

ค่าคะแนนที่ได้ 
ค่าคะแนน 
ถ่วงน้ าหนัก 

ร้อยละความส าเร็จของการเบิกจ่ายเงิน
งบประมาณตามแผน 

๑ N/A ๑.๐๐๐๐ ๐.๐๑๐๐ 

 



รายงานผลการปฏิบัตริาชการตามค ารับรองการปฏิบัตริาชการระดับส านัก ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖   
ส านักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ  

 

ค าชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ด าเนินการ 
ส านักงานรัฐมนตรี ได้ด าเนินการตามตัวชี้วัดนี้ โดยมีรายละเอียดการด าเนินการ ประกอบด้วย 
๑. แต่งตั้งคณะท างานด าเนินงานตามค ารับรองการปฏิบัติราชการส านักงานรัฐมนตรี กระทรวง 

ศึกษาธิการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ โดยให้มีคณะท างานรับผิดชอบรายตัวชี้วัด ตามค าสั่งส านักงาน
รัฐมนตรี ที่ ๓ห๒๕๕๖ ลงวันที่ ๑ ก.พ. ๕๖ 

๒. เบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายตามแผน         
ปัจจัยสนับสนุนต่อการด าเนินงาน  :  

สามารถของบประมาณจากส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการได้ 
อุปสรรคต่อการด าเนินงาน  : 
             ไม่สามารถควบคุมการเบิกจ่ายงบประมาณของฝ่ายการเมืองได้ 
ข้อเสนอแนะส าหรับการด าเนินงานในปีต่อไป  :  - 
 
หลักฐานอ้างอิง  : 

๑. ค าสั่งส านักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ ที่ ๓ห๒๕๕๖ ลงวันที่ ๑ ก.พ. ๕๖ เรื่อง แต่งตั้ง
คณะท างานด าเนินงานตามค ารับรองการปฏิบัติราชการส านักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖  

๒. Printout จากระบบผมกพันงบประมาณของส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 
 



รายงานผลการปฏิบัตริาชการตามค ารับรองการปฏิบัตริาชการระดับส านัก ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖   
ส านักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ 

 
 

                                                                                                                                                                      
        รายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด)   รอบ  ๙ เดือน 
                                                                                                      รอบ ๑๒ เดือน 
ชื่อตัวชี้วัด  : ตัวชี้วัดที ่๒.๓  ระดับความส าเร็จของปริมาณผลผลิตที่ท าได้จริงเปรียบเทียบกับเป้าหมายผลผลิต 
                                    ตามเอกสารงบประมาณรายจ่าย 
ผู้ก ากับดูแลตัวช้ีวัด  :  

๑. หัวหน้าส านักงานรัฐมนตรี 
๒. น.ส.นงศิลินี  โมสิกะ  

ผู้จัดเก็บข้อมูล  :   
๑. นางแจ่มจิตต์  สุคนธสาร 
๒. นายชาญชัย  เตียวัฒนรัฐติกาล  

โทรศัพท์  :  ๐ ๒๒๘๐ ๐๓๐๙ โทรศัพท์  :  ๐ ๒๒๘๐ ๐๓๐๙ 
ค าอธิบาย :  

 เพ่ือให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ของส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ และส านัก/
หน่วยงาน และยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ และเป็นการ
ผลักดันให้ส านัก/หน่วยงานปฏิบัติราชการเพ่ือให้บรรลุผลตามยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณได้อย่างมี
ประสิทธิผลและประสิทธิภาพ 

 วัดผลส าเร็จจากร้อยละของผลผลิต (Output) เชิงปริมาณของงานหรือโครงการที่ส านัก/
หน่วยงานท าได้ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ เทียบกับเป้าหมายผลผลิตของตัวชี้วัดเชิงปริมาณส าหรับ
ปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕๖ ที่ก าหนดไว้ตาม “เอกสารงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ               
พ.ศ. ๒๕๕๖” 
ข้อมูลผลการด าเนินงาน  : 

ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด 
ผลการด าเนินงาน 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 

ร้อยละที่เพิ่มขึ้น 
(ร้อยละ) 

๒๕๕๔ ๒๕๕๕ ๒๕๕๖ ๒๕๕๕ ๒๕๕๖ 
ระดับความส าเร็จของปริมาณผลผลิตที่ท าได้จริง
เปรียบเทียบกับเป้าหมายผลผลิตตามเอกสาร
งบประมาณรายจ่าย 
 

- ๔.๑๙ N/A - N/A 

 

เกณฑ์การให้คะแนน  :  
ระดับ ๑ ระดับ ๒ ระดับ ๓ ระดับ ๔ ระดับ ๕ 

ร้อยละ ๘๐ ร้อยละ ๘๕ ร้อยละ ๙๐ ร้อยละ ๙๕ ร้อยละ ๑๐๐  



รายงานผลการปฏิบัตริาชการตามค ารับรองการปฏิบัตริาชการระดับส านัก ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖   
ส านักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ 

 

การค านวณคะแนนจากผลการด าเนินงาน  : 
ตัวช้ีวัด 

 
น้ าหนัก 
(ร้อยละ) 

ผลการ 
ด าเนินงาน 

ค่าคะแนนที่ได้ 
ค่าคะแนน 
ถ่วงน้ าหนัก 

ระดับความส าเร็จของปริมาณผลผลิตที่ท า
ได้จริงเปรียบเทียบกับเป้าหมายผลผลิตตาม
เอกสารงบประมาณรายจ่าย 

๓ N/A ๑.๐๐๐๐ ๐.๐๓๐๐ 

 

ค าชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ด าเนินการ 
ส านักงานรัฐมนตรี ได้ด าเนินการตามตัวชี้วัดนี้ โดยแต่งตั้งคณะท างานด าเนินงานตามค ารับรอง 

การปฏิบัติราชการส านักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ โดยให้มี
คณะท างานรับผิดชอบรายตัวชี้วัด ตามค าสั่งส านักงานรัฐมนตรี ที่ ๓/๒๕๕๖ ลงวันที่ ๑ ก.พ. ๕๖ 
ปัจจัยสนับสนุนต่อการด าเนินงาน  :  

สามารถของบประมาณจากส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการได้ 
อุปสรรคต่อการด าเนินงาน  : 
             ไม่สามารถควบคุมการเบิกจ่ายงบประมาณของฝ่ายการเมืองได้ 
ข้อเสนอแนะส าหรับการด าเนินงานในปีต่อไป  :  - 
 
หลักฐานอ้างอิง  : 
              รายงานผลการปฏิบัติงานและรายงานผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.๒๕๕๖ ของส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  
 



รายงานผลการปฏิบัตริาชการตามค ารับรองการปฏิบัตริาชการระดับส านัก ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖  
ส านักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ 

 

 
 

 

                                                                                                                                                                      
        รายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด)     รอบ  ๙ เดือน 
                                                                                                       รอบ ๑๒ เดือน 
ชื่อตัวชี้วัด  : ตัวชี้วัดที่ ๒.๔  ระดับความส าเร็จของการด าเนินการตามมาตรการประหยัดพลังงานของ 
                                    ส่วนราชการ 
ผู้ก ากับดูแลตัวช้ีวัด  :  

๑. หัวหน้าส านักงานรัฐมนตรี 
๒. น.ส.นงศิลินี  โมสิกะ  

ผู้จัดเก็บข้อมูล  :   
๑. นางสาวจงดี  ห่วงทรัพย์ 
๒. นางทัศนี  นิมิตสมานจิตต์ 
๓. นางสาวทิวะดี  ทองดี  
๔. นางวีระวัลย์  พรหมมานุวัติ 
๕. นางสาวนวรัตน์  รามสูต   
๖. นายพีรวัส  มีมาก   

โทรศัพท์  :  ๐ ๒๒๘๐ ๐๓๐๙ โทรศัพท์  :  ๐ ๒๒๘๐ ๐๓๐๙ 
ค าอธิบาย :  

 ความส าเร็จของการด าเนินการตามมาตรการประหยัดพลังงานของส่วนราชการ หมายถึง การที่   
ส่วนราชการสามารถจัดการใช้ไฟฟ้าและน้ ามันเชื้อเพลิงภายในส่วนราชการได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมีผล
การใช้ไฟฟ้าและน้ ามันเชื้อเพลิงลดลงได้อย่างน้อยร้อยละ ๑๐ (เจ้าภาพหลัก) 

 ความส าเร็จของการด าเนินการตามมาตรการประหยัดพลังงานของส่วนราชการ หมายถึง การที่
ส านัก/หน่วยงาน ด าเนินการสนับสนุนให้ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการสามารถจัดการใช้ไฟฟ้าและ
น้ ามันเชื้อเพลิงภายในส่วนราชการได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมีผลการใช้ไฟฟ้าและน้ ามันเชื้อเพลิงลดลงได้
อย่างน้อยร้อยละ ๑๐ (หน่วยงานสนับสนุน) 

 
ข้อมูลผลการด าเนินงาน  : 

ระดับคะแนน การด าเนินงานในแต่ละขั้นตอน 
๑ มีการจัดท ามาตรการ/แนวทางประหยัดพลังงานให้สอดคล้องกับมาตรการ/ 

แนวทางการประหยัดพลังงานของส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 
๒ มาตรการ/แนวทางการประหยัดพลังงานได้รับความเห็นชอบจากผู้บริหารหน่วยงาน 
๓ ด าเนินการตามมาตรการ/แนวทางประหยัดพลังงาน 
๔ มีการติดตามความก้าวหน้าในการด าเนินการระหว่างปีงบประมาณและสรุปผล

ความก้าวหน้าเสนอผู้บริหารหน่วยงานทราบ 
๕ จัดท ารายงานสรุปผลของการด าเนินงานตามมาตรการ/แนวทาง เมื่อสิ้นปีงบประมาณ 

เสนอผู้บริหารหน่วยงานทราบและแจ้งส านักอ านวยการ  

เกณฑ์การให้คะแนน  :  
ระดับ ๑ ระดับ ๒ ระดับ ๓ ระดับ ๔ ระดับ ๕ 

๑ คะแนน ๒ คะแนน ๓ คะแนน ๔ คะแนน ๕ คะแนน  



รายงานผลการปฏิบัตริาชการตามค ารับรองการปฏิบัตริาชการระดับส านัก ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖  
ส านักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ 

 

 
 

การค านวณคะแนนจากผลการด าเนินงาน  : 
ตัวช้ีวัด 

 
น้ าหนัก 
(ร้อยละ) 

ผลการ 
ด าเนินงาน 

ค่าคะแนนที่ได้ 
ค่าคะแนน 
ถ่วงน้ าหนัก 

ระดับความส าเร็จของการด าเนินการตาม
มาตรการประหยัดพลังงานของส่วนราชการ 

๒ ๕ ๕.๐๐๐๐ ๐.๑๐๐๐ 

    
ค าชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ด าเนินการ 

ส านักงานรัฐมนตรี ได้ด าเนินการตามตัวชี้วัดนี้ โดยมีรายละเอียดการด าเนินการ ประกอบด้วย 
๑. แต่งตั้งคณะท างานด าเนินงานตามค ารับรองการปฏิบัติราชการส านักงานรัฐมนตรี กระทรวง 

ศึกษาธิการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ โดยให้มีคณะท างานรับผิดชอบรายตัวชี้วัด ตามค าสั่งส านักงาน
รัฐมนตรี ที่ ๓/๒๕๕๖ ลงวันที่ ๑ ก.พ. ๕๖ 

๒. จัดท ามาตรการประหยัดพลังงานของส านักงานรัฐมนตรี โดยให้สอดคล้องกับมาตรการประหยัด
พลังงานของส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  

๓. มาตรการประหยัดพลังงานของส านักงานรัฐมนตรี ได้รับความเห็นชอบจากหัวหน้าส านักงาน
รัฐมนตรีและแจ้งเวียนให้บุคลากรส านักงานรัฐมนตรีทราบและถือปฏิบัติ 

๔. ด าเนินการตามมาตรการประหยัดพลังงาน  และมีการมอบหมายให้ผู้รับผิดชอบดูแลการใช้
พลังงานไฟฟ้าที่อยู่ในความดูแลของส านักงานรัฐมนตรี จ านวน ๔ ห้อง ดังนี ้

*  ห้องรัฐมนตรีฯ /เลขานุการฯ /คณะท างาน 
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  น้ าสุพรรณ 

* ห้องปฏิบัติงานกลุ่มประชาสัมพันธ์ ส านักงานรัฐมนตรี/ ห้อง ผช.รมต. 
ผู้ดูแลรับผิดชอบ น.ส.นวรัตน์  รามสูต, นายสถาพร  ถาวรสุข, นายพีรวัส มีมาก  

* ห้องส านักงานรัฐมนตรี 
ผู้ดูแลรับผิดชอบ น.ส.จงดี ห่วงทรัพย์, นางทัศนี นิมิตสมานจิตต์, นางวีระวัลย์ พรหมมานุวัติ , 

น.ส.ทิวะดี ทองดี, นายชาญชัย เตียวัฒนรัฐติกาล, น.ส.จินดา ข าประสิทธิ์ 
๕. ติดตามความก้าวหน้าโดยใช้แบบตรวจติดตามและประเมินผลการใช้พลังงานไฟฟ้าประจ าแต่ละ

ห้องปฏิบัติงาน และตรวจติดตามอาทิตย์ละ ๑ ครั้ง โดยไม่ก าหนดวันตรวจ และรวบรวมแบบตรวจติดตามฯ
พร้อมสรุปผลความก้าวหน้าเสนอหัวหน้าส านักงานรัฐมนตรีทราบ เมื่อวันที่ ๒ ก.ค. ๕๖ 

๖. จัดท ารายงานสรุปผลของการด าเนินงานตามมาตรการ/แนวทางเมื่อสิ้นปีงบประมาณ  
เสนอผู้บริหารหน่วยงานทราบ เมื่อวันที่ ๒๗ ก.ย. ๕๖ 
ปัจจัยสนับสนุนต่อการด าเนินงาน  :  

๑. มีแผนปฏิบัติการลดใช้พลังงานของส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  
๒. ผู้บังคับบัญชาให้การสนับสนุนและให้ความส าคัญต่อมาตรการประหยัดพลังงานของส านักงาน

รัฐมนตรี 
๓. บุคลากรส านักงานรัฐมนตรีมีความรับผิดชอบและให้ความร่วมมือในการประหยัดพลังงานด้วยดี 

อุปสรรคต่อการด าเนินงาน  :    
ไม่สามารถควบคุมการประหยัดพลังงานในส่วนของฝ่ายการเมือง 



รายงานผลการปฏิบัตริาชการตามค ารับรองการปฏิบัตริาชการระดับส านัก ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖  
ส านักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ 

 

 
 

ข้อเสนอแนะส าหรับการด าเนินงานในปีต่อไป  :  - 
๑. ขอความร่วมมือบุคลากร สร.ทุกคน ให้ด าเนินการตามมาตรการประหยัดพลังงานอย่างต่อเนื่อง 
๒. ร่วมการสร้างความรับผิดชอบและสร้างจิตส านึกต่อการประหยัดพลังงานภายในองค์กร 

หลักฐานอ้างอิง  : 
๑. ค าสั่งส านักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ ที่ ๓/๒๕๕๖ ลงวันที่ ๑ ก.พ. ๕๖ เรื่อง แต่งตั้ง

คณะท างานด าเนินงานตามค ารับรองการปฏิบัติราชการส านักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖  

๒. มาตรการประหยัดพลังงานของส านักงานรัฐมนตรี 
๓. บันทึกส านักงานรัฐมนตรี ที่ ศธ ๐๑๐๐/๑๐๐๖ ลงวันที่ ๔ เม.ย. ๕๖ เรื่อง ขอความเห็นชอบ

มาตรการประหยัดพลังงานของส านักงานรัฐมนตรี 
๔. เอกสารแจ้งเวียน 
๕. รายชื่อผู้ดูแลรับผิดชอบเปิด-ปิดไฟฟ้าและเครื่องปรับอากาศตามมาตรการประหยัดพลังงาน 

ของส านักงานรัฐมนตรี 
๖. ตัวอย่างแผ่นประชาสัมพันธ์ขอความร่วมมือประหยัดพลังงาน 
๗. แบบตรวจติดตามและประเมินผลการใช้พลังงานไฟฟ้าตามมาตรการประหยัดพลังงาน 
๘. บันทึกส านักงานรัฐมนตรี ที่ ศธ ๐๑๐๐/๑๙๒๐ ลงวันที่ ๒ ก.ค. ๒๕๕๖ เรื่อง สรุปผลการ

ด าเนินการตามมาตรการประหยัดพลังงานของส านักงานรัฐมนตรี ประจ าปี ๒๕๕๖ 
๙. บันทึกส านักงานรัฐมนตรี ที่ ศธ ๐๑๐๐/- ลงวันที่ ๒๗ ก.ย. ๕๖ เรื่อง สรุปผลการด าเนินการ 

ตามมาตรการประหยัดพลังงานของส านักงานรัฐมนตรี  สิ้นปีงบประมาณ ๒๕๕๖ 
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด)           รอบ   ๙ เดือน 
                                                                                                     รอบ ๑๒ เดือน 
ชื่อตัวชี้วัด  :  ตัวชี้วัดที่ ๒.๕ ระดับความส าเร็จของการพัฒนาบุคลากร 
ผู้ก ากับดูแลตัวชี้วัด  :  

๑. หัวหน้าส านักงานรัฐมนตรี 
๒. น.ส.นงศิลินี  โมสิกะ  

ผู้จัดเก็บข้อมูล  :   
๑. นางแจ่มจิตต์  สุคนธสาร 
๒. นางสาวจงดี  ห่วงทรัพย์ 
๓. นางสาวทิวะดี  ทองดี 
๔. นายธิติกาญจน์  ยิ้มสงวน 

โทรศัพท์  :  ๐ ๒๒๘๐ ๐๓๐๙ โทรศัพท์  :  ๐ ๒๒๘๐ ๐๓๐๙ 
ค าอธิบาย  :   

การพัฒนาบุคลากร เป็นการด าเนินงานเกี่ยวกับการส่งเสริมให้บุคลากรได้รับการพัฒนา
ความรู้ ความสามารถ ทักษะ ตลอดจนมีทัศนคติที่ดี ในการท างาน อันจะเป็นผลให้การปฏิบัติงานมี
ประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน ความคาดหวังและความต้องการของผู้รับบริการ 

 
ข้อมูลผลการด าเนินงาน  : 

รายละเอียดการด าเนินการ สถานะ การด าเนินการ 

๒.๕.๑ ลักษะส าคัญขององค์การ  
๑. ทบทวนปรับปรุงลักษณะส าคัญของ องค์การของ สป. ได้ครบถ้วน
เป็นปัจจุบันและส่งส านักงาน กพร. ได้ภายใน  วันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๕๖ 

ด าเนินการแล้วเสร็จ 

๒.๕.๒ แผนพัฒนาบุคลากร  
(เจ้าภาพหลัก)  ๑. จัดท าแผนพัฒนาบุคลากรของส านักงาน
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ โดยต้องมีโครงการ/กิจกรรมที่สอดคล้องกับ
ข้อมูลปัจจัยน าเข้าท่ีใช้ในการวิเคราะห์ครบ ๑๐ ข้อค าถาม และ
แผนพัฒนาบุคลากรของส่วนราชการ มีความครบถ้วนตามประเด็นใน
แบบฟอร์ม และสอดคล้องกับข้อมูลปัจจัยน าเข้าท่ีใช้ในการวิเคราะห์ 
และผลส ารวจครั้งที่ ๒ 

 

(หน่วยงานสนับสนุน)  ๑. เข้าร่วมจัดท าแผนพัฒนาบุคลากรของ
ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 

ด าเนินการแล้วเสร็จ 

     ๒. จัดท าโครงการ/กิจกรรมของส านักให้สอดคล้องกับแผนพัฒนา
บุคลากรของ สป. 

ด าเนินการแล้วเสร็จ 

     ๓. มีการด าเนินการโครงการ/กิจกรรมได้เสร็จสิ้น ครบถ้วน ด าเนินการแล้วเสร็จ 
     ๔. จัดท ารายงานสรุปผลการด าเนินงานโครงการ/กิจกรรมของ
ส านัก ให้ส านักอ านวยการ ภายในเวลาที่ก าหนด 

ไม่ ได้ ส่ งร าย งาน ส รุ ป ผ ลก าร
ด าเนินงานฯ ให้  สอ. เนื่องจาก 
ไม่ได้รับแจ้งให้รายงาน  



รายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ 
ส านักส านักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ 

 

KPI 2.5 

 
๒ 

 
เกณฑ์การให้คะแนน  : 
 

ตัวชี้วัด/รายละเอียดการด าเนินงาน 
เจ้าภาพ

หลัก 
ค่าคะแนน
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
สนับสนุน 

ค่าคะแนน
ด าเนินการ 

๒.๕.๑ ลักษะส าคัญขององค์การ     
    ๑. ทบทวนปรับปรุงลักษณะส าคัญของ องค์การ
ของ สป. ได้ครบถ้วนเป็นปัจจุบันและส่งส านักงาน 
กพร. ได้ภายใน วันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๕๖ 

กพร.สป. ๔ ทุกส านัก ๒ 

๒.๕.๒ แผนพัฒนาบุคลากร     
    ๑. จัดท าแผนพัฒนาบุคลากรของส านักงาน
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ โดยต้องมีโครงการ/
กิจกรรมที่สอดคล้องกับข้อมูลปัจจัยน าเข้าที่ใช้ใน
การวิเคราะห์ครบ ๑๐ ข้อค าถาม และแผนพัฒนา
บุคลากรของส่วนราชการ มีความครบถ้วนตาม
ประเด็นในแบบฟอร์ม และสอดคล้องกับข้อมูล
ปัจจัยน าเข้าที่ใช้ในการวิเคราะห์ และผลส ารวจ
ครั้งที่ ๒ 

สอ. ๔ ทุกส านัก ๑ 

   ๒ . จัดท าโครงการ/กิจกรรมของส านั ก ให้
สอดคล้องกับแผนพัฒนาบุคลากรของ สป. 

  ทุกส านัก ๑ 

   ๓.มีการด าเนินการโครงการ/กิจกรรมได้เสร็จสิ้น 
ครบถ้วน 

  ทุกส านัก ๑ 

   ๔.จัดท ารายงานสรุปผลการด าเนินงานโครงการ/
กิจกรรมของส านัก ให้ส านักอ านวยการ ภายใน
เวลาที่ก าหนด 

  ทุกส านัก ๑ 

 

 
การค านวณคะแนนจากผลการด าเนินงาน  : 
 

ตัวช้ีวัด/ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด 
น้ าหนัก 
(ร้อยละ) 

ผลการ 
ด าเนินงาน 

ค่าคะแนนที่ได้ 
ค่าคะแนน 
ถ่วงน้ าหนัก 

ระดับความส าเร็จของการพัฒนาบุคลากร 
   

๓ N/A ๑.๐๐๐๐ ๐.๐๓๐๐ 
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ค าชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ด าเนินการ 
ส านักงานรัฐมนตรีได้ด าเนินการตามตัวชี้วัดนี้ โดยมีรายละเอียดการด าเนินการ ประกอบด้วย 
๑. ทบทวนลักษณะส าคัญขององค์การ และส่งให้ กพร. สป. เมื่อวันที่ ๑๔ ม.ค. ๕๖ 
๒. ส่งบุคลากรเข้าร่วมเป็นคณะท างานจัดท าแผนพัฒนาบุคลากรของส านักงานปลัดกระทรวง

ศึกษาธิการ ประจ าปี ๒๕๕๖ และเข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดท าแผนพัฒนาบุคลากรของส านักงาน
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ประจ าปี ๒๕๕๖ ระหว่างวันที่ ๒๒ – ๒๓ พ.ย. ๕๕ ณ โรงแรมนิวเวิลด์ซิตี้ บางล าพู 
กรุงเทพฯ 

๓. แต่งตั้งคณะท างานด าเนินงานตามค ารับรองการปฏิบัติราชการส านักงานรัฐมนตรี กระทรวง 
ศึกษาธิการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ โดยให้มีคณะท างานรับผิดชอบรายตัวชี้วัด ตามค าสั่งส านักงาน
รัฐมนตรี ที่ ๓/๒๕๕๖ ลงวันที่ ๑ ก.พ. ๕๖ 

๔. รายงานลักษณะส าคัญขององค์การ และส่งให้ กพร. สป. เมื่อวันที่ ๑๖ ก.ค. ๕๖ 
๕. ส านักงานรัฐมนตรีได้ด าเนินโครงการ/กิจกรรมของส านักที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาบุคลากร  

ดังนี้ 
๕.๑ เอกสาร/ค าสั่งแบ่งงาน/มอบหมายงานให้กับบุคลากรภายในหน่วยงาน  

๕.๑.๑ มอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบให้บุคลากร ในการประชุมของส านักงานรัฐมนตรี  
๕.๑.๒ มอบหมายหน้าที่และความรับผิดชอบให้บุคลากรส านักงานรัฐมนตรี  กระทรวง 

ศึกษาธิการ ตามค าสั่งส านักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ ที่ ๕๙/๒๕๕๕ ลงวันที่ ๑๗ ต.ค. ๕๕ และค าสั่ง
ส านักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ ที ่๓๐/๒๕๕๖ ลงวันที่ ๒๖ ส.ค. ๕๖  

๕.๑.๓ มอบหมายงานการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการให้แก่ข้าราชการที่ทดลองปฏิบัติ
หน้าที่ราชการ และมอบหมายผู้ดูแลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ 

๕.๒ จัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิตและความผาสุกในการท างาน 
๕.๒.๑ ส่งบุคลากรเข้าร่วมโครงการอบรมส่งเสริมคุณภาพชีวิต เพ่ือสร้างความสุข 

ในการท างาน ของ สป. รุ่นที่ ๒ ระหว่างวันที่ ๒๐ – ๒๑ ธ.ค. ๕๕ ณ โรงแรมนิวเวิลด์ซิตี้ บางล าพู กรุงเทพฯ  
จ านวน ๒ ราย ได้แก่ นางสาววิริยา  ไชยคุปต์ และ นางสาวอิสรีย์  ฤทธิ์นิ่ม 

๕.๒.๒ แต่งตั้งคณะท างานสร้างความผาสุกและความพึงพอใจของบุคลากรในสังกัด สร. 
ศธ. ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ (ค าสั่ง สร. ที่ ๗/๒๕๕๖ ลงวันที่ ๕ มี.ค. ๕๖) และจัดกิจกรรมสร้าง
ความผาสุกและความพึงพอใจของบุคลากรในสังกัด สร. ดังนี้ 

๑) การส่งเสริมให้หน่วยงานปรับปรุงสภาพแวดล้อมการท างานให้เหมาะสม 
เสริมสร้างบรรยากาศท่ีดีในการท างาน และอ านวยความสะดวกให้บุคลากรท างานอย่างมีประสิทธิภาพ 

- ปรับปรุงสภาพแวดล้อมในการท างาน โดยการจัดกิจกรรม ๕ ส เมื่อวันที่  
๑๐ เม.ย. ๕๖ 

- สนับสนุนวัสดุอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ในการท างาน 
๒) ส่ งเสริมให้หน่วยงานด าเนินการสร้างเสริมคุณภาพเพ่ือให้บุ คลากร 

มีสุขภาพที่ด ี 
 - จัดให้มีตู้ยาสามัญประจ าบ้าน 

                  - ส่งบุคลากรเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาฯ จ านวน ๒ ราย 
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๓) การส่งเสริมให้หน่วยงานพัฒนาระบบและวิธีการท างาน เพ่ือให้บุคลากร
ปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการท างาน  

- จัดกิจกรรมตามโครงการพัฒนาศักยภาพและประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
ส านักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ 

๔) ส่งเสริมให้ส านัก หน่วยงานสร้างวัฒนธรรมของ สป. ให้บุคลากรมีการท างาน
เป็นทีม มีจิตใจในการให้บริการ ให้ความเชื่อถือ ไว้วางใจในการท างานร่วมกัน  

- มอบหมายให้บุคลากรรับผิดชอบตัวชี้วัดตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ
ของ สร. โดยการแต่งตั้งคณะท างานด าเนินงานตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ สร. ศธ. ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๕๖ 

- ด าเนินโครงการส่งเสริมพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาข้าราชการ 
ส านักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ ในวันเสาร์ที่ ๑๕ มิ.ย. ๕๖  
ณ วัดกระทุ่มแพร้ว ต.กระทุ่มแพร้ว อ.บ้านสร้าง จ.ปราจีนบุร ี

๕.๓ โครงการจัดท าแผนพัฒนาบุคลากร สป. ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๕๖ 
ส่งบุคลากร เข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดท าแผนพัฒนาบุคลากรของส านักงาน

ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ จ านวน ๑ ราย เมื่อวันที่ ๒๓ – ๒๔ พ.ย. ๕๕  
ณ โรงแรมนิวเวิลด์ซิตี้ บางล าพู 

๕.๔ การจัดท าตัวชี้วัดประกอบการประเมินผลการปฏิบัติงานและการแจ้งผลการประเมิน และ
สิ่งที่ควรปรับปรุงให้ทราบ  

ก าหนดตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายการปฏิบัติราชการ โดยใช้หลักเกณฑ์ตามประกาศ
ส านักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราช การ           
ของข้าราชการพลเรือนสามัญ สังกัดส านักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ  ประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
และแจ้งผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการและสิ่งที่ต้องปรับปรุงให้ข้าราชการทราบ 

๕.๕ โครงการพัฒนาข้าราชการในการปฏิบัติงานบนพ้ืนฐานของสมรรถนะและทักษะทางด้าน 
ICT, ภาษาอังกฤษ, ด้านการบริหาร 

๕.๕.๑ จัดกิจกรรม/โครงการ ดังนี้ 
๑) โครงการพัฒนาศักยภาพและประสิทธิภาพการบริหารจัดการส านักงาน

รัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ 
๒) โครงการส่งเสริมพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาข้าราชการ ส านักงาน

รัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ ประจ าปีงบประมาณ 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 จ านวน ๑๐ ราย เข้ารับการฝึกอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพ

ของบุคลากรด้านภาษาอังกฤษเพ่ือใช้ในการติดต่อสื่อสารของข้าราชการ สป. เพ่ือเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ ระหว่างวันที่ ๒๒ – ๒๓ พ.ค. ๕๖ ณ โรงแรมศุภมิตร จ.กาญจนบุรี 

๒) ส่งบุคลากร จ านวน ๒ ราย เข้ารับการฝึกอบรมโครงการพัฒนาข้าราชการ 
ในการปฏิบัติงานบนพื้นฐานของสมรรถนะ “ด้านการคิดวิเคราะห์” ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ รุ่นที่ ๑ 
(๑๑ – ๑๒ ธ.ค. ๕๖) และรุ่นที่ ๒ (๑๓ – ๑๔ ธ.ค. ๕๖ ณ โรงแรมนิวเวิลด์ซิตี้ บางล าพู 



รายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ 
ส านักส านักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ 
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๓) ส่งบุคลากร จ านวน ๖ ราย เข้ารับการฝึกอบรมโครงการพัฒนาคุณภาพ
ข้าราชการในการปฏิบัติงานบนพ้ืนฐานของสมรรถนะ (ศิลปะการสื่อสารจูงใจ) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๕๖ ของส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ณ โรงแรมนิวเวิลด์ซิตี้ บางล าพู 

๔) ส่งบุคลากร จ านวน ๑ ราย เข้ารับการอบรมทบทวนการใช้งานระบบการลา 
ในวันที่ ๑๐ มิ.ย. ๕๖ ณ ห้องอบรม ๒ ศทก. สป. 

๕) ส่งบุคลากร จ านวน ๗ ราย เข้าร่วมประชุมสร้างความเข้าใจและให้ความรู้
เกี่ยวกับระบบเทคโนโลยีสารสนเทศฯ ของ สป. ในวันที่ ๙ ก.ค. ๕๖ 

๖) ส่งบุคลากร จ านวน ๔ ราย เข้ารับการฝึกอบรมตามโครงการพัฒนาศักยภาพ
บุคลากรด้าน ICT ของ สป. ศธ. ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๖ 

๗) ส่งบุคลากร จ ารนวน ๑ ราย เข้ารับการอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูง
การบริหารงานภาครัฐและกฎหมายมหาชน รุ่นที่ ๑๒  

๘)  ส่งบุคลากร จ านวน ๑ ราย เข้ารับการพัฒนาหลักสูตรพัฒนานักบริหาร
การศึกษาระดับสูง ศธ. (นศส.ศธ.) รุ่นที่ ๒ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ 

 
     หมายเหตุ : สร. ไม่ได้ส่งรายงานสรุปผลการด าเนินงานโครงการ/กิจกรรมของส านักให้ สอ. สป. เนื่องจาก 

สอ. สป. ไม่ได้แจ้งให้ส านักงานรัฐมนตรีรายงานผลการด าเนินการตามแผนพัฒนาบุคลากร 
ประจ าปี ๒๕๕๖ โดยให้เหตุผลว่าไม่มีโครงการ/กิจกรรมของส านักงานรัฐมนตรีบรรจุอยู่ใน
แผนพัฒนาบุคลากรของส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๕๖ 

ปัจจัยสนับสนุนต่อการด าเนินงาน  : 
              ๑. ผู้บริหารให้การสนับสนุนในการเข้าร่วม โครงการ/กิจกรรม 
              ๒. มีแผนพัฒนาบุคลากรของส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  
อุปสรรคต่อการด าเนินงาน  : 
               บุคลากรได้รับโอกาสไม่เท่าเทียมกัน ในการเข้าร่วมการอบรม เนื่องจากได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติ
ภารกิจประจ าของฝ่ายการเมือง          
ข้อเสนอแนะส าหรับการด าเนินงานในปีต่อไป  :   - 
หลักฐานอ้างอิง  : 

๑. บันทึกส านักงานรัฐมนตรี ที่ ศธ ๐๑๐๐/๑๒๔ ลงวันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๕๖ เรื่อง ขอส่งรายงาน
ลักษณะส าคัญขององค์การ 

๒. ค าสั่งส านักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ ที่ ๓/๒๕๕๖ ลงวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๖      
เรื่อง แต่งตั้งคณะท างานด าเนินงานตามค ารับรองการปฏิบัติราชการส านักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖  

  ๓. บันทึกส านักงานรัฐมนตรี ที่ ศธ ๐๑๐๐/๓๒๐๔ ลงวันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ เรื่อง โครงการ
ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดท าแผนพัฒนาบุคลากร ของส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ประจ าปี ๒๕๕๖ 

๔. ตารางสรุปการประชุม/อบรม/สัมมนา ของข้าราชการส านักงานรัฐมนตรี  ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๕๖ 

๕. ค าสั่งส านักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ ที่ ๕๙/๒๕๕๕ ลงวันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๕๕     



รายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ 
ส านักส านักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ 
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เรื่อง การมอบหมายหน้าที่และความรับผิดชอบให้บุคลากรส านักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ 
๖. ค าสั่งส านักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ ที่ ๓๐/๒๕๕๖ ลงวันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๕๖     

เรื่อง การมอบหมายหน้าที่และความรับผิดชอบให้บุคลากรส านักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ 
๗. แบบมอบหมายงานการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ 
๘. รายงานการประชุมงานบริหารทั่วไป ส านักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๖ 

วันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๕๖ 
๙. รายงานผลการด าเนินการความผาสุกและความพึงพอใจของบุคลากรส านักงานรัฐมนตรี 

กระทรวงศึกษาธิการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ 
๑๐. ประกาศส านักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผล      

การปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนสามัญ สังกัดส านักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ  ลงวันที่      
๑๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ 

๑๑. รายงานผลการจัดกิจกรรมโครงการพัฒนาศักยภาพและประสิทธิภาพการบริหารจัดการ สร. ศธ. 
๑๒. รายงานโครงการส่งเสริมพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาข้าราชการ สร. ศธ.  

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ 
๑๓. บันทึกส านักงานรัฐมนตรี ที่ ศธ ๐๑๐๐/- ลงวันที่ ๓๐ ก.ย. ๕๖ เรื่อง รายงานสรุปผลการ

ด า เนิ น โครงการ/กิ จกรรมตามแผน พัฒ นาบุ คล ากรของส านั ก งานปลั ดกระทรวงศึ กษ าธิก าร  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ 

 
 
 
 



รายงานผลการปฏิบัตริาชการตามค ารับรองการปฏิบัตริาชการระดับส านัก  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖  
ส านักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ 

 

 

 
รายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด)        รอบ   ๙ เดือน 
                                                                                                  รอบ ๑๒ เดือน 
ชื่อตัวชี้วัด  :  ตัวชี้วัดที่ ๒.๖ ระดับความส าเร็จของการพัฒนาปรับปรุงสารสนเทศ 
ผู้ก ากับดูแลตัวช้ีวัด  :  

๑. หัวหน้าส านักงานรัฐมนตรี 
๒. น.ส.นงศิลินี  โมสิกะ  

ผู้จัดเก็บข้อมูล  :   
๑. นางสาวเอมอร  ชัยพล 
๒. นางทัศนี  นิมิตสมานจิตต์ 
๓. นางวีระวัลย์  พรหมมานุวัติ 
๔. นางสาวนวรัตน์  รามสูต 
๕. นายภูมิศักดิ์  ภูมิเขียว 
๖. นายชาญชัย  เตียวัฒนรัฐติกาล 

โทรศัพท์  :  ๐ ๒๒๘๐ ๐๓๐๙ โทรศัพท์  :  ๐ ๒๒๘๐ ๐๓๐๙ 
ค าอธิบาย  :   

 ระบบสารสนเทศ เป็นทุนขององค์การที่รวมถึงสารสนเทศ (Information) ความรู้ (Knowledge) 
และเทคโนโลยี เพื่อสนับสนุนกระบวนการหลักขององค์การ  

 การพัฒนาทุนสารสนเทศให้มีคุณค่าและทันสมัย มีความต่อเนื่องทันเหตุการณ์ และสามารถใช้
สารสนเทศให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยการน าข้อมูลเข้า ผ่านระบบการประมวลผล ค านวณ วิเคราะห์และแปล
ความหมายเป็นข้อความที่สามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้ จะช่วยให้องค์การสามารถน าข้อมูลมาตัดสินใจแก้ไข
ปัญหาที่เกิดขึ้นได้อย่างถูกต้อง แม่นย า และรวดเร็ว ทันเวลากับสถานการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้นได้อย่างเหมาะสม 
ดังนั้น ทุนสารสนเทศจึงเป็นโครงสร้างพ้ืนฐานที่ส าคัญขององค์การ ไม่ว่าจะเป็นด้านข้อมูล ระบบ และเครือข่าย 
ที่จะสามารถส่งเสริมให้คนในองค์การมีศักยภาพเพ่ิมข้ึน และสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

ข้อมูลผลการด าเนินงาน  : 

ตัวชี้วัด/รายละเอียดการด าเนินงาน สถานะการด าเนินการ 

๑.จัดท าระบบฐานข้อมูล/ฐานข้อมูลสนับสนุนการด าเนินงานตาม
ยุทธศาสตร์และกระบวนการสร้างคุณค่า/กระบวนการสนับสนุน 

 

   ๑.๑ วิเคราะห์ ทบทวน คัดเลือกข้อมูลที่จ าเป็นในการสนับสนุน
การด าเนนิงานตามยุทธศาสตร์ และกระบวนการ 

ด าเนินการแล้วเสร็จ 

   ๑.๒ จัดท าระบบฐานข้อมูล/ฐานข้อมูลใหม่สนับสนุนยุทธศาสตร์
อย่างน้อย ๑ ฐานข้อมูล(ต้องครอบคลุม ถูกต้องและทันสมัย)          

ด าเนินการแล้วเสร็จ 

   ๑.๓ จัดท าระบบฐานข้อมูล/ฐานข้อมูลใหม่ที่สนับสนุน
กระบวนการอย่างน้อย ๑ กระบวนการ (ต้องครอบคลุม ถูกต้อง
และทันสมัย) 

ด าเนินการแล้วเสร็จ 

   ๑.๔ ปรับปรุงฐานข้อมูลเดิมอย่างน้อย ๑ ฐานข้อมูล(ต้อง
ครอบคลุม ถูกต้องและทันสมัย) 
 

ด าเนินการแล้วเสร็จ 



รายงานผลการปฏิบัตริาชการตามค ารับรองการปฏิบัตริาชการระดับส านัก  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖  
ส านักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ 

 

 

   ๑.๕  มีระบบสนับสนุนการวิเคราะห์ผลการด าเนินงาน (มีการน า
ข้อมูลและสารสนเทศมาใช้ในการวิเคราะห์ผลการด าเนินงานและ
น าไปปรับปรุง/พัฒนางาน) 

ด าเนินการแล้วเสร็จ 

๒.ปรับปรุงระบบสารสนเทศและเครือข่าย  
   ๒.๑ จัดท า/ปรับปรุงฐานข้อมูลองค์ความรู้ เพ่ือการเผยแพร่
สื่อสารภายในหน่วยงาน รวมถึงจัดให้มีช่องทางในการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ในเรื่องของวิธีการปฏิบัติที่ดี (Best/Good Practices) ของ
บุคลากรผ่านระบบสารสนเทศ 

ด าเนินการแล้วเสร็จ 

   ๒.๒ ประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรทราบถึงช่องทางในการใช้งานระบบ
สารสนเทศเพ่ือการสืบค้นข้อมูลสนับสนุนการปฏิบัติงาน และ/หรือการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

ด าเนินการแล้วเสร็จ 

 

เกณฑ์การให้คะแนน  : 

ตัวชี้วัด/รายละเอียดการด าเนินงาน 
หน่วยงาน
สนับสนุน 

ค่าคะแนน
ด าเนินการ 

๑.จัดท าระบบฐานข้อมูล/ฐานข้อมูลสนับสนุนการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์
และกระบวนการสร้างคุณค่า/กระบวนการสนับสนุน 

  

   ๑.๑ วิเคราะห์ ทบทวน คัดเลือกข้อมูลที่จ าเป็นในการสนับสนุนการ
ด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ และกระบวนการ 

ทุกส านัก ๐.๓ 

   ๑.๒ จัดท าระบบฐานข้อมูล/ฐานข้อมูลใหม่สนับสนุนยุทธศาสตร์อย่างน้อย 
๑ ฐานข้อมูล(ต้องครอบคลุม ถูกต้องและทันสมัย)          

ทุกส านัก ๑.๐ 

   ๑.๓ จัดท าระบบฐานข้อมูล/ฐานข้อมูลใหม่ที่สนับสนุนกระบวนการอย่าง
น้อย ๑ กระบวนการ (ต้องครอบคลุม ถูกต้องและทันสมัย) 

ทุกส านัก ๑.๐ 

   ๑.๔ ปรับปรุงฐานข้อมูลเดิมอย่างน้อย ๑ ฐานข้อมูล(ต้องครอบคลุม 
ถูกต้องและทันสมัย) 

ทุกส านัก ๐.๕ 

   ๑.๕  มีระบบสนับสนุนการวิเคราะห์ผลการด าเนินงาน (มีการน าข้อมูล
และสารสนเทศมาใช้ในการวิเคราะห์ผลการด าเนินงานและน าไปปรับปรุง/
พัฒนางาน) 

ทุกส านัก ๐.๕ 

๒.ปรับปรุงระบบสารสนเทศและเครือข่าย   
   ๒.๑ จัดท า/ปรับปรุงฐานข้อมูลองค์ความรู้ เพ่ือการเผยแพร่สื่อสารภายใน
หน่วยงาน รวมถึงจัดให้มีช่องทางในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในเรื่องของวิธีการ
ปฏิบัติที่ดี (Best/Good Practices) ของบุคลากรผ่านระบบสารสนเทศ 

ทุกส านัก ๐.๕ 

   ๒.๒ ประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรทราบถึงช่องทางในการใช้งานระบบสารสนเทศ
เพ่ือการสืบค้นข้อมูลสนับสนุนการปฏิบัติงาน และ/หรือการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

ทุกส านัก ๐.๒ 

 



รายงานผลการปฏิบัตริาชการตามค ารับรองการปฏิบัตริาชการระดับส านัก  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖  
ส านักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ 

 

 

การค านวณคะแนนจากผลการด าเนินงาน  : 

ตัวช้ีวัด/ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด 
น้ าหนัก 
(ร้อยละ) 

ผลการ 
ด าเนินงาน 

ค่าคะแนนที่ได้ 
ค่าคะแนน 
ถ่วงน้ าหนัก 

ระดับความส าเร็จของการพัฒนาปรับปรุง
สารสนเทศ 

๓.๕ N/A ๑ ๐.๐๓๕๐ 

 

ค าชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ด าเนินการ 
ส านักงานรัฐมนตรี ได้ด าเนินการตามตัวชี้วัดนี้ โดยมีรายละเอียดการด าเนินการ  ประกอบด้วย 
๑. แต่งตั้งคณะท างานด าเนินงานตามค ารับรองการปฏิบัติราชการส านักงานรัฐมนตรี กระทรวง 

ศึกษาธิการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ โดยให้มีคณะท างานรับผิดชอบรายตัวชี้วัด ตามค าสั่งส านักงาน
รัฐมนตรี ที่ ๓/๒๕๕๖ ลงวันที่ ๑ ก.พ. ๕๖ 

๒. จัดท าฐานข้อมูลสนับสนุนการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์และกระบวนการสร้างคุณค่า/
กระบวนการสนับสนุน  

๒.๑ ประชุมคณะท างานเพ่ือวิเคราะห์ ทบทวน คัดเลือกข้อมูลที่จ าเป็นในการสนับสนุนการ
ด าเนินงานตามยุทธศาสตร์และกระบวนการ เมื่อวันที ่๔ มี.ค. ๕๖ ณ ส ำนักงำนรัฐมนตรี และวันที่ ๒๘ พ.ค. ๕๖ 

๒.๒ จัดท าฐานข้อมูลใหม่สนับสนุนยุทธศาสตร์ ชื่อฐานข้อมูล “การประเมินผลการปฏิบัติราชการ
ระดับส านัก”เมื่อเดือนกันยายน ๒๕๕๖  โดยฐานข้อมูลมีความครอบคลุม กล่าวคือ มีข้อมูลครบถ้วนตาม 
ที่วิเคราะห์ ความถูกต้องโดยมีแบบฟอร์มการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล ความทันสมัย คือ มีการ
ปรับปรุงข้อมูล 

๒.๓ จัดท าฐานข้อมูลใหม่ที่สนับสนุนกระบวนการที่สร้างคุณค่า/กระบวนการสนับสนุน  
ชื่อฐานข้อมูล “การสนับสนุนภารกิจของรัฐมนตรีในการประชุม ครม.” เมื่อเดือนกันยายน ๒๕๕๖   
มีข้อมูลครบถ้วนตามที่วิเคราะห์ ความถูกต้องโดยมีแบบฟอร์มการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล  
ความทันสมัย คือ มกีารปรับปรุงข้อมูล 

๒.๔ ด าเนินการวิเคราะห์ ทบทวนและปรับปรุงฐานข้อมูลเดิม คือ ฐานข้อมูล “กฎหมาย”  
โดยปรับปรุงในประเด็น เพ่ิมข้อมูลกฎหมายที่กลุ่มงานสามารถใช้สนับสนุนในการท างานได้  

๒.๕ สรุปผลการน าข้อมูล/เอกสารหลักฐานเกี่ยวกับการน าข้อมูลและสารสนเทศมาใช้ในการ
วิเคราะห์ผลการด าเนินงานและน าไปปรับปรุง/พัฒนางาน ดังนี้ 

- ฐานข้อมูลการประเมินผลการปฏิบัติราชการระดับส านัก ใช้เป็นข้อมูลในการจัดท า 
ค ารับรองการปฏิบัติราชการระดับส านัก เพ่ือพัฒนาการปฏิบัติราชการ 

- ฐานข้อมูลการสนับสนุนภารกิจของรัฐมนตรีในการประชุม ครม. ใช้สืบค้นข้อมูลที่ได้
น าเสนอต่อ ครม. ในแต่ละสมัยวาระการด ารงต าแหน่งของรัฐมนตรี และเป็นฐานข้อมูลเบื้องต้นในการแจ้ง
รายนามผู้ชี้แจงต่อ สลค. ซึ่งท าให้การท างานรวดเร็วขึ้น 

- ฐานข้อมูลกฎหมาย ใช้สืบค้น อ้างอิงประกอบการวินิจฉัยสั่ งการของรัฐมนตรี/
ผู้บังคับบัญชา เพ่ือความสะดวกและเพ่ิมประสิทธิภาพในการวิเคราะห์ กลั่นกรอง สรุปเรื่องเสนอรัฐมนตรี 

๓. จัดท า/ปรับปรุงฐานข้อมูลความรู้ของหน่วยงาน 
๓.๑ ได้จัดท า/ปรับปรุงฐานข้อมูลองค์ความรู้ เพ่ือการเผยแพร่สื่อสารภายในหน่วยงาน   

เมื่อเดือนกันยายน ๒๕๕๖ และได้จัดให้มีช่องทางในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ใน เรื่องของวิธีการปฏิบัติที่ดี 
(Best/Good Practices) ของบุคลากรผ่านระบบสารสนเทศ 



รายงานผลการปฏิบัตริาชการตามค ารับรองการปฏิบัตริาชการระดับส านัก  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖  
ส านักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ 

 

 

๓.๒ ได้ด าเนินการประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรทราบถึงช่องทางในการใช้งานระบบสารสนเทศ 
เพ่ือการสืบค้นข้อมูลสนับสนุนการปฏิบัติงาน และ/หรือการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โดยการมีหนังสือแจ้งเวียน 
ให้บุคลากรทราบ เมื่อวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๕๖ 

 
หมายเหตุ  : ส านั กงานรัฐมนตรีอยู่ ระหว่ างการปรับปรุงเว็บ ไซต์  ไม่สามารถ เผยแพร่ฐานข้อมู ล 
                   ผ่านระบบสารสนเทศได ้

               
ปัจจัยสนับสนุนต่อการด าเนินงาน  : 

มีเทคโนโลยีในการสนับสนุนในการท างาน 
 

อุปสรรคต่อการด าเนินงาน  : 
ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัดไม่มีความรู้ความเข้าใจในการด าเนินการ 

 
ข้อเสนอแนะส าหรับการด าเนินงานในปีต่อไป  :  

๑. สนับสนุนงบประมาณต่อเนื่อง 
๒. อบรมบุคลากรให้มีความรู้ด้านระบบ IT ให้ทันสมัย 
๓. ต้องมีการบริหารจัดการด้านเทคโนโลยีและสารสนเทศอย่างชัดเจน 

หลักฐานอ้างอิง  : 
๑. ค าสั่งส านักงานรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการ ที่ ๓/๒๕๕๖  เรื่อง แต่งตั้งคณะท างานด าเนินงาน

ตามค ารับรองการปฏิบัติราชการส านักงานรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖  
ลงวันที่ ๑ ก.พ. ๕๖ 

๒. ตารางการวิเคราะห์ฐานข้อมูลที่ช่วยสนับสนุนการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์และกระบวนการ
สร้างคุณค่า/กระบวนการสนับสนุน  

๓. รำยงำนกำรประชุม เรื่อง ตัวชี้วัดที่ ๒.๖ ระดับควำมส ำเร็จของกำรพัฒนำปรับปรุงสำรสนเทศ 
วันที่ ๔ มี.ค. ๕๖  

๔. แบบฟอร์มการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล 
๕. Print Screen หน้าจอ 
๕. บันทึกส านักงานรัฐมนตรี ที่ ศธ ๐๑๐๐/- ลงวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๕๖ เรื่อง ประชาสัมพันธ์

ช่องทางการสืบค้นข้อมูลที่สนับสนุนการปฏิบัติงาน  
 
 



รายงานผลการปฏิบัตริาชการตามค ารับรองการปฏิบัตริาชการระดับส านัก 
 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ ส านักงานรัฐมนตรี ศธ. 

 

KPI 2.7 

 
๑ 

  
รายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด)          รอบ   ๙ เดือน 
                                                                                                   รอบ ๑๒ เดือน 
ชื่อตัวชี้วัด  :  ตัวชี้วัดที่ ๒.๗ ระดับความส าเร็จของการพัฒนาปรับปรุงวัฒนธรรมองค์การ 
ผู้ก ากับดูแลตัวช้ีวัด  :  

๑. หัวหน้าส านักงานรัฐมนตรี 
๒. น.ส.นงศิลินี  โมสิกะ  

ผู้จัดเก็บข้อมูล  :   
๑. นายก าพล  พลาอุไรกุล 
๒. นางสาวบุษยากร  กิตติวานิช 

โทรศัพท์  :  ๐ ๒๒๘๐ ๐๓๐๙ โทรศัพท์  :  ๐ ๒๒๘๐ ๐๓๐๙ 
ค าอธิบาย  :   

ระดับความส าเร็จของการพัฒนาปรับปรุงวัฒนธรรมองค์การ  เป็นการประเมินโดยใช้        
แบบส ารวจบรรยากาศภายในองค์การ (Organization Climate Survey) ผ่านระบบออนไลน์ ซึ่งจะรวมอยู่ 
ในแบบส ารวจการพัฒนาองค์การ (Organization Development Survey)  

 ระดับความส าเร็จของการพัฒนาปรับปรุงวัฒนธรรมองค์การ เป็นการจัดท าแผนพัฒนา
ปรับปรุงวัฒนธรรมองค์การของส่วนราชการที่มีความสอดคล้องกับผลการประเมินความพึงพอใจในการพัฒนา
องค์การ (Organization Development Survey) ผ่านระบบออนไลน์ ประกอบกับข้อมูลที่เกี่ยวข้องที่ได้จาก
การค้นหาสาเหตุ และวิเคราะห์จัดล าดับความส าคัญ ส่วนราชการอาจจัดท าเป็นแผนพัฒนาองค์การ เพ่ือ
ก าหนดกิจกรรมและผู้รับผิดชอบที่ชัดเจน โดยเน้นด าเนินการในเรื่องที่ส าคัญที่มีผลกระทบต่อองค์การสูง 
นอกจากนี้ในการท าแผนต้องค านึงถึงระยะเวลาของการจัดกิจกรรม  ควรก าหนดช่วงเวลาที่เหมาะสม เพ่ือให้
เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่องตลอดปีงบประมาณ และควรมีการติดตามว่าแผนด าเนินการครบถ้วน ตรงตาม
ก าหนดระยะเวลาหรือไม่ การท าแผนที่ดีควรท าให้ครอบคลุม โดยสิ่งส าคัญที่จะต้องค านึงถึง คือการสื่อสาร
ภายในองค์การให้รู้ว่าส่วนราชการมีแผนที่จะพัฒนาอะไร เพราะการสื่อสารเป็นปัจจัยส าคัญอย่างยิ่งในการ
สร้างบรรยากาศที่ดีภายในองค์การ 
 
ข้อมูลผลการด าเนินงาน  : 

ตัวชี้วัด/รายละเอียดการด าเนินงาน สถานะ การด าเนินการ 

(เจ้าภาพหลัก) ๑. จัดท าแผนพัฒนาปรับปรุงวัฒนธรรมองค์การของ
ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ โดยต้องมีโครงการ/กิจกรรมที่
สอดคล้องกับข้อมูลปัจจัยน าเข้าที่ใช้ในการวิเคราะห์ครบ ๑๔ ข้อค าถาม 
และแผนพัฒนาปรับปรุงวัฒนธรรมองค์การของ สป. มีความ ครบถ้วน
ตามประเด็นในแบบฟอร์ม และสอดคล้องกับข้อมูลปัจจัยน าเข้าที่ใช้ใน
การวิเคราะห์ และผลส ารวจครั้งที่ ๒ 

 

(หน่วยงานสนับสนุน) ๑. เข้าร่วมประชุมจัดท าแผนพัฒนาปรับปรุง
วัฒนธรรมองค์การของส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 

ด าเนินการแล้วเสร็จ 

 ๒. จัดท าโครงการ/กิจกรรมของส านักให้สอดคล้องกับแผนพัฒนา
ปรับปรุงวัฒนธรรมองค์การของส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 

ด าเนินการแล้วเสร็จ 
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๒ 

 

ตัวชี้วัด/รายละเอียดการด าเนินงาน สถานะ การด าเนินการ 

 ๓. มีการด าเนินการโครงการ/กิจกรรมได้เสร็จสิ้น ครบถ้วน ด าเนินการแล้วเสร็จ 
 ๔.จัดท ารายงานสรุปผลการด าเนินงานโครงการ/กิจกรรมของส านัก  
ให้ กพร.สป. ภายในเวลาที่ก าหนด 

ด าเนินการแล้วเสร็จ 

 

เกณฑ์การให้คะแนน  : 

ตัวชี้วัด/รายละเอียดการด าเนินงาน 
เจ้าภาพ

หลัก 
ค่าคะแนน
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
สนับสนุน 

ค่าคะแนน
ด าเนินการ 

 ๑. จัดท าแผนพัฒนาปรับปรุงวัฒนธรรมองค์การของ
ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ โดยต้องมี
โครงการ/กิจกรรมที่สอดคล้องกับข้อมูลปัจจัยน าเข้าที่
ใช้ในการวิเคราะห์ครบ ๑๔ ข้อค าถาม และแผนพัฒนา
ปรับปรุงวัฒนธรรมองค์การของ สป. มีความ ครบถ้วน
ตามประเด็นในแบบฟอร์ม และสอดคล้องกับข้อมูล
ปัจจัยน าเข้าที่ ใช้ ในการวิเคราะห์  และผลส ารวจ     
ครั้งที่ ๒ 

กพร.สป. ๔ ทุกส านัก ๑ 

 ๒. จัดท าโครงการ/กิจกรรมของส านักให้สอดคล้อง
กับแผนพัฒนาปรับปรุงวัฒนธรรมองค์การของ
ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 

  ทุกส านัก ๑ 

 ๓. มีการด าเนินการโครงการ/กิจกรรมได้เสร็จสิ้น 
ครบถ้วน 

  ทุกส านัก ๑ 

 ๔.จัดท ารายงานสรุปผลการด าเนินงานโครงการ/
กิจกรรมของส านัก ให้ กพร.สป. ภายในเวลาที่ก าหนด 

  ทุกส านัก ๑ 

 

การค านวณคะแนนจากผลการด าเนินงาน  : 

ตัวช้ีวัด/ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด 
น้ าหนัก 
(ร้อยละ) 

ผลการ 
ด าเนินงาน 

ค่าคะแนนที่ได้ 
ค่าคะแนน 
ถ่วงน้ าหนัก 

ระดับความส าเร็จของการพัฒนาปรับปรุง
วัฒนธรรมองค์การ 

๓.๕ N/A ๑.๐๐๐๐ ๐.๐๓๕๐ 

  
ค าชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ด าเนินการ 

ส านักงานรัฐมนตรี ได้ด าเนินการตามตัวชี้วัดนี้ โดยมีรายละเอียดการด าเนินการ ประกอบด้วย 
๑. ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ได้มีค าสั่ง ที่ ๑๘๔/๒๕๕๖ ลงวันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ 

แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและก ากับ ดูแล และคณะท างานด าเนินการพัฒนาปรับปรุงวัฒนธรรมองค์การ  
ของส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ โดยมีบุคลากรส านักงานรัฐมนตรี 
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๓ 

จ านวน  ๒ ราย ได้แก่ นางสาวบุษยากร  กิตติวานิช และ นางวีระวัลย์  พรหมมานุวัติ ร่วมเป็นคณะท างานฯ 
และเข้าร่วมประชุมปฏิบัติการเพ่ือทบทวนและจัดท าแผนพัฒนาปรับปรุงวัฒนธรรมองค์การ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๗ – ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ ณ โรงแรมเฟิร์ส เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 

๒. แต่งตั้งคณะท างานด าเนินงานตามค ารับรองการปฏิบัติราชการส านักงานรัฐมนตรี กระทรวง 
ศึกษาธิการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ โดยให้มีคณะท างานรับผิดชอบรายตัวชี้วัด ตามค าสั่งส านักงาน
รัฐมนตรี ที่ ๓/๒๕๕๖ ลงวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ 

๓. ประชุมคณะท างานตัวชี้วัดที่ ๒.๗ ระดับความส าเร็จของการพัฒนาปรับปรุงวัฒนธรรมองค์การ 
ครั้งที่ ๑/๒๕๕๖ เมื่อที่ ๒๒ เม.ย. ๕๖ เพ่ือร่วมกันพิจารณาก าหนดแนวทางในการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 

๔. ส านักงานรัฐมนตรีได้ด าเนินโครงการ/กิจกรรมของส านักที่สอดคล้องกับแผนฯ สป. ดังนี้ 
๔.๑ โครงการสื่อสารทิศทางและกลยุทธ์ของ สป.  

- ชี้แจงวิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์ และกลยุทธ์ ของ สร. แก่บุคลากร เมื่อวันที่ ๒๒ ก.พ. ๕๖ 
- เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ทิศทางและกลยุทธ์ สป. และส านัก โดยการแจ้งเวียน ผ่านทาง

หนังสือเวียน เมื่อวันที่ ๒๙ เม.ย. ๕๖ 
๔.๒ กิจกรรมขับเคลื่อนค่านิยม TEAM WINS  

- ส่งบุคลากรเข้าร่วมเป็นคณะท างานด าเนินโครงการการขับเคลื่อนค่านิยม TEAM WINS 
จ านวน ๒ ราย ได้แก่ นางสาววิริยา  ไชยคุปต์ และ นางวีระวัลย์  พรหมมานุวัติ (ค าสั่ง สป. ที่ ๒๐๗๙/๒๕๕๕ 
ลงวันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๕๕ และเข้าร่วมการอบรมจัดท าแผนการขับเคลื่อนค่านิยม  TEAM WINS สู่การ
ปฏิบัติงาน สป. ระหว่างวันที่ ๑๒ - ๑๓ ก.พ. ๕๖ ณ โรงแรมริเวอร์ไรน์ เพลส จ.นนทบุรี 

- จัดบอร์ดเพ่ือเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ค่านิยม TEAM WINS  
- ด าเนินการตามโครงการ/กิจกรรม ที่ก าหนดไว้ในแผนการส่งเสริมค่านิยมองค์กร ของ สป. 

ศธ. ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖  
๔.๓ กิจกรรมสานเสวนา/สภากาแฟ ภายในหน่วยงาน 

- จัดกิจกรรมสภากาแฟ ในวันที่ ๒๕ ก.ย. ๕๖ ณ ส านักงานรัฐมนตรี 
- จัดกิจกรรม “สานสัมพันธ์ฉันท์พ่ีน้อง” เพ่ือพบปะ สังสรรค์ระหว่างผู้บังคับบัญชาและ

บุคลากรของ สร. เมื่อวันที่ ๑๗ ก.ย. ๕๖ ณ โรงแรมริเวอร์ไซด์ 
๔.๔ กิจกรรมผู้บังคับบัญชารับฟังความคิดเห็นจากผู้ใต้บังคับบัญชา 

ประชุมบุคลากรส านักงานรัฐมนตรี เพ่ือเปิดโอกาสให้ผู้บังคับบัญชารับฟังความคิดเห็นจาก
ผู้ใต้บังคับบัญชา ดังนี้  

- ประชุมบุคลากร สร. ระดับหัวหน้างาน/หัวหน้ากลุ่ม เพ่ือพบปะและรับนโยบายในการ
ปฏิบัติงานจาก รมว.ศธ. เมื่อวันที่ ๑๔ ส.ค. ๕๖ เวลา ๑๑.๐๐ น. ณ ศูนย์ปฏิบัติการกระทรวงศึกษาธิการ (ห้อง MOC) 

- ประชุมส านักงานรัฐมนตรี เมื่อวันพุธที่ ๒๑ ส.ค. ๕๖ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ศูนย์ปฏิบัติการ
กระทรวงศึกษาธิการ (ห้อง MOC) 

- ประชุมบุคลากร สร. เมื่อวันที่  ๑๐ ก.ย. ๕๖ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ศูนย์ปฏิบัติการ
กระทรวงศึกษาธิการ (ห้อง MOC) 

๔.๕ โครงการปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์ของหน่วยงานเพื่อสร้างบรรยากาศการท างาน  
- จัดกิจกรรม ๕ ส ด าเนินการเมื่อวันที่ ๑๐ เม.ย. ๕๖ 
- จัดมุมหนังสือที่น่าสนใจ 
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๔.๖ โครงการอบรมส่งเสริมคุณภาพชีวิตเพ่ือสร้างความสุขในการท างาน 
- ส่งบุคลากรเข้าร่วมโครงการอบรมส่งเสริมคุณภาพชีวิต เพ่ือสร้างความสุขในการท างาน 

ของ สป. รุ่นที่ ๒ ระหว่างวันที่ ๒๐ – ๒๑ ธันวาคม ๒๕๕๕ ณ โรงแรมนิวเวิลด์ซิตี้ บางล าพู กรุงเทพฯ จ านวน 
๒ ราย ได้แก่ นางสาววิริยา  ไชยคุปต์ และ นางสาวอิสรีย์  ฤทธิ์นิ่ม 

๔.๗ กิจกรรม ๕ ส. ด าเนินการเมือ่วันที่ ๑๐ เม.ย. ๕๖ 
๔.๘ โครงการสนับสนุน เสริมสร้างความรู้ ทักษะและสมรรถนะในการปฏิบัติงาน 

- จัดกิจกรรมตามโครงการส่งเสริมพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาข้าราชการ 
ส านักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕๖ เมื่อวันที่  ๑๕ มิ.ย. ๕๖  
ณ วัดกระทุม่แพร้ว ต.กระทุ่มแพร้ว อ.บ้านสร้าง จ.ปราจีนบุรี 

- จัดกิจกรรมตามโครงการพัฒนาศักยภาพและประสิทธิภาพการบริหารจัดการส านักงาน
รัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ 

- ส่งบุคลากรเข้าร่วมการประชุม/อบรม/สัมมนา 
                ๔.๙ การจัดท ากิจกรรมสร้างความผาสุกและความพึงพอใจของบุคลากรในสังกัด สป. 

- ปรับปรุงสภาพแวดล้อมในการท างาน โดยการจัดกิจกรรม ๕ ส เมื่อวันที่ ๑๐ เม.ย. ๕๖ 
- สนับสนุนวัสดุอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ในการท างาน 
- จัดให้มีตู้ยาสามัญประจ าบ้าน 
- ส่งบุคลากรเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาฯ  
- จัดกิจกรรมตามโครงการพัฒนาศักยภาพและประสิทธิภาพการบริหารจัดการส านักงาน

รัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ 
- มอบหมายให้บุคลากรรับผิดชอบตัวชี้วัดตามค ารับรองการปฏิบัติราชการของ สร. โดยการ

แต่งตั้งคณะท างานด าเนินงานตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ สร. ศธ. ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ 
- ด าเนินโครงการส่งเสริมพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาข้าราชการ ส านักงาน

รัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ ในวันที่ ๑๕ มิ.ย. ๕๖ ณ วัดกระทุ่มแพร้ว  
ต.กระทุ่มแพร้ว อ.บ้านสร้าง จ.ปราจีนบุรี 

๔.๑๐ กิจกรรมการถ่ายทอดตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายของหน่วยงานลงสู่ระดับกลุ่มงานและระดับ
บุคคล ประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ ระหว่างวันที่ ๑ ต.ค. ๕๕ – 
๓๐ ก.ย. ๕๖ ได้มีการถ่ายทอดตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายของหน่วยงานลงสู่ระดับกลุ่มงานและระดับบุคคล  

๔.๑๑ โครงการส่งเสริมสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ในการปฏิบัติงาน โดยการส ารวจความต้องการวัสดุ
และอุปกรณ์ จัดหาวัสดุและอุปกรณ์ท่ีจ าเป็นส าหรับการปฏิบัติงาน และจัดสรรให้บุคลากร 

๔.๑๒ โครงการส่งเสริมวัฒนธรรมการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน  
- ปฐมนิเทศ/สอนงานให้แก่ข้าราชการบรรจุใหม่ 
- ให้ค าปรึกษาแนะน า ระหว่างหัวหน้ากลุ่มงานกับข้าราชการภายในกลุ่มงาน และระหว่าง

ข้าราชการด้วยกันเอง 
๔.๑๓ กิจกรรมจริยธรรมสัญจร 

- จัดกิจกรรมตามโครงการส่งเสริมพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาข้าราชการ 
ส านักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕๖ เมื่อวันที่  ๑๕ มิ.ย. ๕๖  
ณ วัดกระทุม่แพร้ว ต.กระทุ่มแพร้ว อ.บ้านสร้าง จ.ปราจีนบุรี 

 



รายงานผลการปฏิบัตริาชการตามค ารับรองการปฏิบัตริาชการระดับส านัก 
 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ ส านักงานรัฐมนตรี ศธ. 

 

KPI 2.7 

 
๕ 

๔.๑๔ โครงการยกย่องบุคลากร 
- การเสนอชื่อบุคคลเพ่ือยกย่องเป็นผู้ประพฤติปฏิบัติตนชอบด้วยความซื่อสัตย์สุจริต 

ประจ าปี ๒๕๕๖ เสนอชื่อเมื่อวันที่ ๑ เม.ย. ๕๖    
- การคัดเลือกบุคลากรเพ่ือเข้าร่วมโครงการยกย่องเชิดชูเกียรติบุคลากรดีเด่น “คนดี

ศักดิ์ศรีแห่ง สป.” ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ เสนอชื่อเมื่อวันที่ ๙ พ.ค. ๕๖ 
๔.๑๕ กิจกรรมการยกย่องเชิดชูเกียรติบุคลากรดีเด่น “คนดีศักดิ์ศรีแห่ง สป.” ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ 
- การคัดเลือกบุคลากรเพ่ือเข้าร่วมโครงการยกย่องเชิดชูเกียรติบุ คลากรดีเด่น “คนดี

ศักดิ์ศรีแห่ง สป.” ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ เสนอชื่อเมื่อวันที่ ๙ พ.ค. ๕๖ 
๔.๑๖ กิจกรรมส่งเสริมการท างานอย่างมีความสุข 

- มีคู่มือการปฏิบัติงาน 
- จัดกิจกรรม ๕ ส 
- จัดสรรวัสดุ อุปกรณ์ในการปฏิบัติงานให้บุคลากรอย่างเพียงพอ 
- เปิดโอกาสให้บุคลากรได้แสดงความคิดเห็น 

๔.๑๗ โครงการพัฒนาองค์การ (OD) 
ประชุมสัมมนา ศึกษาดูงาน และพัฒนาองค์การ (OD) เมื่อวันที่ ๒ – ๓ ส.ค. ๕๖ ในพ้ืนที่

จังหวัดราชบุรี 
๔.๑๘ โครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน 

- ส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรด้านภาษาอังกฤษ
เพ่ือใช้ในการติดต่อสื่อสารของข้าราชการ สป. เพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ 

- จัดบอร์ดให้ความรู้เกี่ยวกับประเทศอาเซียน 
๔.๑๙ การสับเปลี่ยนหมุนเวียนการท างานภายในหน่วยงาน (Job Rotation) 

- มอบหมายข้าราชการให้ไปปฏิบัติหน้าที่ในคณะท างานของข้าราชการการเมือง 
- แจ้งเวียนให้บุคลากรขอย้ายไปด ารงต าแหน่งที่ว่าง (บันทึก สร. ที่ ศธ ๐๑๐๐/-  ลงวันที่ 

๒๐ มิ.ย. ๕๖) 
๔.๒๐ กิจกรรมการจัดการความรู้ของส านัก/หน่วยงานในสังกัด สป. 

- การจัดการความรู้ เรื่อง เทคนิคการจัดท าบันทึกสรุปเรื่องและเทคนิคการประสานงาน  
ในภารกิจของรัฐมนตรี 

๔.๒๑ โครงการส่งเสริม สนับสนุนการจัดการความรู้ของส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 
- ส่งบุคลากรเข้าร่วมส่งเสริม สนับสนุนการจัดการความรู้ของส านักงานปลัดกระทรวง

ศึกษาธิการ จ านวน 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 องประชุม  ศ . หม่อมหลวงปิ่ น   มาลากุล  ชั้น  ๓  อาคารรัชมั งคลาภิ เษก ศธ .  
โดยน าเสนอองค์ความรู้เรื่อง “เทคนิคการประสานงานในภารกิจของรัฐมนตรี” และส่งบุคลากรเข้าร่วม
กิจกรรม จ านวน ๖ ราย 
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๔.๒๒ กิจกรรมส ารวจความพึงพอใจและไม่พึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
- ส ารวจความพึงพอใจและไม่พึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  จ านวน  

๒ เรื่อง ได้แก่ การให้บริการรับเรื่องร้องทุกข์ ร้องเรียน ร้องขอความช่วยเหลือต่อรัฐมนตรี  และการแจ้งวาระ
การประชุมคณะรัฐมนตรีให้หน่วยงานเจ้าของเรื่อง 

๕. รายงานผลการด าเนินงานโครงการ/กิจกรรม ตามแผนการพัฒนาปรับปรุงวัฒนธรรมองค์การ  
ของ สป. ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ รอบ ๙ เดือน ให้ กพร.สป. ทราบ เมื่อวันที่ ๘ ก.ค. ๕๖ 

๖. รายงานผลการด าเนินงานโครงการ/กิจกรรม ตามแผนการพัฒนาปรับปรุงวัฒนธรรมองค์การ  
ของ สป. ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ รอบ ๑๒ เดือน ให้ กพร.สป. ทราบ เมื่อวันที่ ๒๔ ก.ย. ๕๖ 
ปัจจัยสนับสนุนต่อการด าเนินงาน : 

บุคลากรส านักงานรัฐมนตรีมีความรับผิดชอบและให้ความร่วมมือ 
อุปสรรคต่อการด าเนินงาน  : 

ไม่มีงบประมาณในการด าเนินกิจกรรม 
ข้อเสนอแนะส าหรับการด าเนินงานในปีต่อไป  : - 
 
หลักฐานอ้างอิง  : 

๑. ค าสั่งส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ที่ ๑๘๔/๒๕๕๖ ลงวันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ แต่งตั้ง
คณะกรรมการติดตามและก ากับ ดูแล และคณะท างานด าเนินการพัฒนาปรับปรุงวัฒนธรรมองค์การ  
ของส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖  

๒. ค าสั่งส านักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ ที่ ๓/๒๕๕๖ ลงวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖  
เรื่อง แต่งตั้งคณะท างานด าเนินงานตามค ารับรองการปฏิบัติราชการส านักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖  

๓. รายงานการประชุมคณะท างานตัวชี้วัดที่ ๒.๗ ระดับความส าเร็จของการพัฒนาปรับปรุง
วัฒนธรรมองค์การ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๖ เมื่อที่ ๒๒ เม.ย. ๕๖ 

๔. สรุปการจัดประชุมบุคลากร สร. เพ่ือรับฟังการชี้แจงกรอบการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ 
ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๖ และการด าเนินงานตามตัวชี้วัดค ารับรอง ระดับส านัก ประจ าปีงบประมาณ 
๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ 

๕. บันทึกส านักงานรัฐมนตรี ที่ ศธ ๐๑๐๐/- ลงวันที่ ๒๙ เม.ย. ๕๖ เรื่อง ทิศทางและกลยุทธ์ของ
ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการและส านักงานรัฐมนตรี 

๖. ค าสั่งค าสั่งส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ที่ ๒๐๗๙/๒๕๕๕ ลงวันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๕๕ 
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการและคณะท างานเพ่ือด าเนินโครงการขับเคลื่อนค่านิยม TEAM WINS สู่การ
ปฏิบัติงาน สป. 

๗. ภาพถ่ายบอร์ดค่านิยม TEAM WINS 
๘. ค าสั่งส านักงานรัฐมนตรี ที่ สร ๑๔/๒๕๕๖ ลงวันที่ ๕ เม.ย. ๕๖ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการ 

และคณะอนุกรรมการด าเนินกิจกรรม ๕ ส ส านักงานรัฐมนตรี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ 
๙. บันทึกส านักงานรัฐมนตรี ที่ ศธ ๐๑๐๐/- ลงวันที่ ๓ เม.ย. ๕๖ เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรม ๕ ส 
๑๐. ภาพถ่ายมุมหนังสือ 
๑๑. รายงานผลการจัดกิจกรรมตามโครงการส่งเสริมพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม และจรรยา

ข้าราชการ ส านักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ 



รายงานผลการปฏิบัตริาชการตามค ารับรองการปฏิบัตริาชการระดับส านัก 
 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ ส านักงานรัฐมนตรี ศธ. 

 

KPI 2.7 

 
๗ 

๑๒. รายงานผลโครงการพัฒนาศักยภาพและประสิทธิภาพการบริหารจัดการส านักงานรัฐมนตรี 
กระทรวงศึกษาธิการ 

๑๓. ตารางสรุปการประชุม/อบรม/สัมมนา ของข้าราชการส านักงานรัฐมนตรี ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๕๖ 

๑๔. รายงานผลโครงการส่งเสริมสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ในการปฏิบัติงาน 
๑๕. แบบมอบหมายงานการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ (แบบ ทล.๑) 
๑๖. ค าสั่งส านักงานรัฐมนตรี ที่ ๙/๒๕๕๖ ลงวันที่ ๗ มี.ค. ๕๖ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณา

คัดเลือกผู้กระท าความดีตามกิจกรรมยกย่องเชิดชูเกียรติบุคลากรดีเด่น “คนดีศักดิ์ศรีแห่ง สป.” ของส านักงาน
รัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ 

๑๗. บันทึกส านักงานรัฐมนตรี ที่ ศธ ๐๑๐๐/๑๒๘๓ ลงวันที่ ๙ พ.ค. ๕๖ เรื่อง ขอส่งผลการด าเนิน
โครงการยกย่องเชิดชูเกียรติบุคลากรดีเด่น “คนดีศักดิ์ศรีแห่ง สป.” ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ ในส่วน
ของส านักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ 

๑๘. ค าสั่งส านักงานรัฐมนตรี ที่ ๑๐/๒๕๕๖ ลงวันที่ ๗ มี.ค. ๕๖ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการ
พิจารณาคัดเลือกเจ้าหน้าที่ของรัฐสังกัดส านักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ เพ่ือยกย่องเป็นผู้ประพฤติ
ปฏิบัติตนชอบด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ประจ าปี ๒๕๕๖ 

๑๙. บันทึกส านักงานรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ ศธ ๐๑๐๐/๙๖๒ ลงวันที่ ๑ เม.ย. ๕๖ เรื่อง ขอเสนอชื่อ
บุคคลเพื่อคัดเลือกยกย่องเป็นผู้ประพฤติปฏิบัติตนชอบด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ประจ าปี ๒๕๕๖ 

๒๐. คู่มือการปฏิบัติงาน 
๒๑. ภาพถ่ายบอร์ดให้ความรู้เกี่ยวกับประเทศอาเซียน 
๒๒. บันทึกส านักงานรัฐมนตรี ที่ ศธ ๐๑๐๐/- ลงวันที่ ๒๐ มิ.ย. ๕๖ เรื่องการย้ายข้าราชการเพ่ือ

แต่งตัง้ให้ด ารงต าแหน่งที่ว่าง 
๒๓. รายงานผลการส ารวจความพึงพอใจและไม่พึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
๒๔. บันทึกส านักงานรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ ศธ ๐๑๐๐/๑๙๖๗ ลงวันที่ ๘ ก.ค. ๕๖ เรื่อง รายงานผล

การด าเนินงานโครงการ/กิจกรรมตามแผนพัฒนาปรับปรุงวัฒนธรรมองค์การ ของส านักงานปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ 

๒๕. บันทึกส านักงานรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ ศธ ๐๑๐๐/๒๘๒๙ ลงวันที่ ๒๔ ก.ย. ๕๖ เรื่อง รายงาน
ผลการด าเนินงานโครงการ/กิจกรรมตามแผนพัฒนาปรับปรุงวัฒนธรรมองค์การ ของส านักงานปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ 

๒๖. รายงานการด าเนินงานโครงการพัฒนาศักยภาพและประสิทธิภาพการบริหารจัดการ สร. ศธ. 
๒๗. รายงานการประชุม 

 



รายงานผลการปฏิบัตริาชการตามค ารับรองการปฏิบัตริาชการระดับส านัก ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖  
ส านักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ 

 

 
 

  

                                                                                                                                                                      
        รายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด)    รอบ  ๙ เดือน 
                                                                                                      รอบ ๑๒ เดือน 
ชื่อตัวชี้วัด  : ตัวชี้วัดที่ ๓ ระดับความส าเร็จในการปรับปรุงการจัดการกระบวนการ 
ผู้ก ากับดูแลตัวช้ีวัด  :  

๑. หัวหน้าส านักงานรัฐมนตรี 
๒. น.ส.นงศิลินี  โมสิกะ  

ผู้จัดเก็บข้อมูล  :   
๑. นางสาวศิริรัตน์  ทิวะศิริ 
๒. นางดวงรัตน์  นิรัตติวงศกรณ์ 
๓. นางทัศนี  นิมิตสมานจิตต์ 
๔. นางสาวบุษยากร  กิตติวานิช 
๕. นายสิงหา  พรมเพ็ง 

โทรศัพท์  :  ๐ ๒๒๘๐ ๐๓๐๙ โทรศัพท์  :  ๐ ๒๖๒๘ ๖๓๖๔ 
ค าอธิบาย :  

ระดับความส าเร็จในการปรับปรุงการจัดการกระบวนการพิจารณาจากระดับความส าเร็จในการ
ทบทวน ปรับปรุงการจัดการกระบวนการของหน่วยงานตามแนวทางการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ
ภาครัฐ (PMQA) โดยทบทวนการด าเนินงานในเรื่องการออกแบบกระบวนการให้มีความครบถ้วน ชัดเจน 
เป็นไปตามที่กฎหมายก าหนดและสนองตอบความต้องการของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ด าเนินการ
จัดท า/ทบทวนมาตรฐานการปฏิบัติงานและคู่มือการปฏิบัติงานให้น าสู่การปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 
ข้อมูลผลการด าเนินงาน  : 
 

ขั้นตอนที่ การด าเนินงานในแต่ละขั้นตอน 
๑ วิเคราะห์/ทบทวนการวิเคราะห์ เพ่ือก าหนดกระบวนการหลักได้ครอบคลุม ครบถ้วน 

ตามหน้าที่ บทบาท ภารกิจของหน่วยงานตามที่กฎหมายก าหนด 
๒ จ าแนกกลุ่มผู้ รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้ตามแบบวิ เคราะห์  SIPOC  

ได้ครบถ้วนทุกกระบวนการหลัก 
๓ จัดท าข้อก าหนดที่ส าคัญของทุกกระบวนการหลักทั้ง ๕ ด้านและมีตัวชี้วัดภายใน

กระบวนการเพ่ือให้บรรลุข้อก าหนดที่ส าคัญต่างๆอย่างครบถ้วน 
๔ ออกแบบ/ทบทวนการออกแบบกระบวนการหลักครบทุกกระบวนการ โดยแสดง

วิธีการออกแบบที่ ชี้ ให้ เห็นได้ว่าน าข้อก าหนดที่ ส าคัญมาใช้ในการออกแบบ
กระบวนการเพ่ือให้บรรลุข้อก าหนดที่ส าคัญเหล่านั้น 

๕ จัดท า/ทบทวนมาตรฐานการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับข้อก าหนดที่ส าคัญและตัวชี้วัด
ภายในกระบวนการครบถ้วนทุกกระบวนการหลัก  

เกณฑ์การให้คะแนน  :  
ระดับ ๑ ระดับ ๒ ระดับ ๓ ระดับ ๔ ระดับ ๕ 

๑ คะแนน ๒ คะแนน ๓ คะแนน ๔ คะแนน ๕ คะแนน  



รายงานผลการปฏิบัตริาชการตามค ารับรองการปฏิบัตริาชการระดับส านัก ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖  
ส านักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ 

 

 
 

การค านวณคะแนนจากผลการด าเนินงาน  : 
ตัวช้ีวัด 

 
น้ าหนัก 
(ร้อยละ) 

ผลการ 
ด าเนินงาน 

ค่าคะแนนที่ได้ 
ค่าคะแนน 
ถ่วงน้ าหนัก 

ระดับความส าเร็จในการปรับปรุงการ
จัดการกระบวนการ 

๑๐ ๕ ๕.๐๐๐๐ ๐.๕๐๐๐ 

    

ค าชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ด าเนินการ 
ส านักงานรัฐมนตรี ได้ด าเนินการตามตัวชี้วัดนี้ โดยมีรายละเอียดการด าเนินการ ประกอบด้วย 
๑. จัดท าโครงการพัฒนาศักยภาพและประสิทธิภาพการบริหารจัดการส านักงานรัฐมนตรี  กระทรวง 

ศึกษาธิการ ประกอบด้วย ๓ กิจกรรม ดังนี้ 
๑) การจัดการความรู้ 
๒) การพัฒนาและปรับปรุงการจัดการกระบวนการ 
๓) การประชาสัมพันธ์เชิงรุกด้านนโยบายการศึกษา 

๒. แต่งตั้งคณะท างานด าเนินงานตามค ารับรองการปฏิบัติราชการส านักงานรัฐมนตรี กระทรวง 
ศึกษาธิการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ โดยให้มีคณะท างานรับผิดชอบรายตัวชี้วัด ตามค าสั่งส านักงาน
รัฐมนตรี ที่ ๓/๒๕๕๖ ลงวันที่ ๑ ก.พ. ๕๖ 

๓. แต่งตั้งคณะท างานโครงการพัฒนาศักยภาพและประสิทธิภาพการบริหารจัดการส านักงาน
รัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ โดยให้มีคณะท างานรับผิดชอบรายกิจกรรม ตามค าสั่งส านักงานรัฐมนตรี  
ที่ ๖/๒๕๕๖ ลงวันที่ ๒๖ ก.พ. ๕๖ 

๔. ประชุมคณะท างานโครงการฯ (กิจกรรมที่ ๑,๒) ครั้งที่ ๑/๒๕๕๖ จัดท าแผนการจัดการความรู้/
จัดท าแผนพัฒนาและปรับปรุงการจัดการกระบวนการ เมื่อวันที่ ๒๘ ก.พ. ๕๖ ณ ห้องประชุมจันทรเกษม 
วิเคราะห์/ทบทวนการวิเคราะห์ เพ่ือก าหนดกระบวนการหลักของส านักงานรัฐมนตรี ตามหน้าที่ บทบาท
ภารกิจของหน่วยงานตามที่กฎหมายก าหนด และจ าแนกกลุ่มผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยได้ก าหนด
กระบวนการหลักของส านักงานรัฐมนตรี ๕ กระบวนการ ดังนี้ 

๑) การจัดท าบันทึกสรุปเรื่อง 
๒) การสนับสนุนภารกิจของรัฐมนตรีในการประชุมคณะรัฐมนตรี และรัฐสภา 
๓) การประสานงานการตอบกระทู้ ชี้แจงญัตติ ร่างพระราชบัญญัติ 
๔) การประสาน ติดตามและประชาสัมพันธ์นโยบายของรัฐมนตรี 
๕) การรับเรื่องร้องทุกข์ ร้องเรียน ร้องขอความช่วยเหลือต่อรัฐมนตรี 

๕. แจ้งรายชื่อกระบวนการหลักของส านักงานรัฐมนตรีให้กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร สป. ทราบ เมื่อ
วันที่ ๒๘ ก.พ. ๕๖ 

๖. รับฟังความต้องการของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยการสัมภาษณ์ ส ารวจความต้องการ  
๗. ประชุมบุคลากร สร. ทบทวนการวิเคราะห์กระบวนการหลัก และเสนอการวิเคราะห์ SIPOC, ข้อก าหนด 

ที่ส าคัญของ สร. (PM) ทบทวนการจ าแนกองค์ความรู้และคัดเลือกองค์ความรู้ เพ่ือจัดท าแผนการจัดการความรู้ 
(KM) เมื่อวันที่ ๒๙ มี.ค. ๕๖ ณ ศูนย์ปฏิบัติการกระทรวงศึกษาธิการ 

๘. ประชุมบุคลากร สร. ทบทวนการวิเคราะห์กระบวนการหลัก และเสนอการวิเคราะห์  SIPOC, 
ข้อก าหนดที่ส าคัญของ สร. (PM) ทบทวนการจ าแนกองค์ความรู้และคัดเลือกองค์ความรู้ เพ่ือจัดท าแผนการ



รายงานผลการปฏิบัตริาชการตามค ารับรองการปฏิบัตริาชการระดับส านัก ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖  
ส านักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ 

 

 
 

จัดการความรู้ (KM) เมื่อวันที่ ๒๔ เม.ย. ๕๖ ณ ศูนย์ปฏิบัติการกระทรวงศึกษาธิการ โดยปรับปรุงเปลี่ยนแปลง
รายชื่อกระบวนการหลักของส านักงานรัฐมนตรีจาก “๕ กระบวนการหลัก” เป็น “๔ กระบวนการหลัก” ดังนี้ 

๑) การสนับสนุนภารกิจของรัฐมนตรีในการประชุมคณะรัฐมนตรี  
๒) การประสานงานการตอบกระทู้ ชี้แจงญัตติ ร่างพระราชบัญญัติ 
๓) การประสาน ติดตามและประชาสัมพันธ์นโยบายของรัฐมนตรี 
๔) การรับเรื่องร้องทุกข์ ร้องเรียน ร้องขอความช่วยเหลือต่อรัฐมนตรี 

๙. แจ้งขอเปลี่ยนแปลงกระบวนหลักของส านักงานรัฐมนตรีไปยังกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร สป.  
เมื่อวันที่ ๑๙ มิ.ย. ๕๖ 

๑๐. จัดท าข้อก าหนดที่ส าคัญของทุกกระบวนการหลักทั้ง ๕ ด้านและมีตัวชี้วัดภายในกระบวนการ
เพ่ือให้บรรลุข้อก าหนดที่ส าคัญ 

๑๑. ออกแบบ/ทบทวนการออกแบบกระบวนการหลัก น าข้อก าหนดที่ส าคัญมาใช้ในการออกแบบ
กระบวนการ 

๑๒. จัดท า/ทบทวนมาตรฐานการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับข้อก าหนดที่ส าคัญและตัวชี้วัดภายใน
กระบวนการ 
ปัจจัยสนับสนุนต่อการด าเนินงาน  :   

บุคลากรส านักงานรัฐมนตรีให้ความร่วมมือ เข้าร่วมกิจกรรม 
 
อุปสรรคต่อการด าเนินงาน  :    

มีแบบฟอร์มและกระบวนการท างานต่อเนื่อง เป็นภาระกับเจ้าหน้าที่ท่ีมีงานประจ า 
 

ข้อเสนอแนะส าหรับการด าเนินงานในปีต่อไป  :  - 
 
หลักฐานอ้างอิง  : 

๑. แผนปฏิบัติราชการส านักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ 
๒. ค าสั่งส านักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ ที่ ๓/๒๕๕๖ ลงวันที่ ๑ ก.พ. ๕๖ เรื่อง แต่งตั้ง

คณะท างานด าเนินงานตามค ารับรองการปฏิบัติราชการส านักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖  

๓. ค าสั่งส านักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ ที่ ๖/๒๕๕๖ ลงวันที่ ๒๖ ก.พ. ๕๖ เรื่อง แต่งตั้ง
คณ ะท างาน โครงการพัฒ นาศั กยภาพและประสิทธิภ าพการบริห ารจั ดการส านั กงานรัฐมนตรี 
กระทรวงศึกษาธิการ 

๔. สรุปการประชุมคณะท างานกิจกรรมที่ ๑,๒ ตามโครงการพัฒนาศักยภาพฯ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๖  
เมื่อวันที่ ๒๘ ก.พ. ๕๖ 

๕. บันทึกส านักงานรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ ศธ ๐๑๐๐/๔๘๘ ลงวันที่ ๒๘ ก.พ. ๕๖ เรื่อง แจ้งรายชื่อ
กระบวนการหลักของส านักงานรัฐมนตรี 

๖. สรุปการประชุมบุคลากรส านักงานรัฐมนตรี ทบทวนการวิเคราะห์กระบวนการหลัก และเสนอการ
วิเคราะห์ SIPOC, ข้อก าหนดที่ส าคัญ และการด าเนินการตามตัวชี้วัด ที่ ๓, ๔ และ ๕ เมื่อวันที่ ๒๙ มี.ค. ๕๖  

๗. สรุปการประชุมบุคลากรส านักงานรัฐมนตรี ทบทวนการวิเคราะห์กระบวนการหลัก และการ
วิเคราะห์ SIPOC,ข้อก าหนดที่ส าคัญ และการด าเนินการตามตัวชี้วัด ที่ ๓, ๔ และ ๕ เมื่อวันที่ ๒๔ เม.ย. ๕๖  



รายงานผลการปฏิบัตริาชการตามค ารับรองการปฏิบัตริาชการระดับส านัก ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖  
ส านักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ 

 

 
 

๘. บันทึกส านักงานรัฐมนตรี ที่ ศธ ๐๑๐๐/๑๗๖๔ ลงวันที่ ๑๙ มิ.ย. ๕๖ เรื่อง ขอเปลี่ยนแปลง
รายชื่อกระบวนการหลักของส านักงานรัฐมนตรี 

๙. ตารางการด าเนินงาน กระบวนการหลักท้ัง ๔ กระบวนการ ตารางที่ ๑ – ๙ 
 
 



รายงานผลการปฏิบัตริาชการตามค ารับรองการปฏิบัตริาชการระดับส านัก ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖  
ส านักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ 

 

 
 

                                                                                                                                                                      
      รายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด)      รอบ  ๙ เดือน 
                                                                                                       รอบ ๑๒ เดือน 
ชื่อตัวชี้วัด  : ตัวชี้วัดที่ ๔ ระดับความส าเร็จในการพัฒนาการให้บริการของกระบวนการหลักของหน่วยงาน 
ผู้ก ากับดูแลตัวช้ีวัด  :  

๑. หัวหน้าส านักงานรัฐมนตรี 
๒. น.ส.นงศิลินี  โมสิกะ  

ผู้จัดเก็บข้อมูล  :   
๑. นางสาวศิริรัตน์  ทิวะศิริ 
๒. นางดวงรัตน์  นิรัตติวงศกรณ์ 
๓. นางทัศนี  นิมิตสมานจิตต์ 
๔. นางสาวบุษยากร  กิตติวานิช 
๕. นายสิงหา  พรมเพ็ง 

โทรศัพท์  :  ๐ ๒๒๘๐ ๐๓๐๙ โทรศัพท์  :  ๐ ๒๖๒๘ ๖๓๖๔ 
ค าอธิบาย :  

ระดับความส าเร็จในการพัฒนาการให้บริการของกระบวนการหลักของหน่วยงานพิจารณาจาก
การปรับปรุงการให้บริการของทุกกระบวนการหลักของหน่วยงานหน่วยงาน ให้สามารถลดความไม่พึงพอใจ
ของผู้รับบริการ/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย รวมถึงการพัฒนาประสิทธิภาพในการให้บริการให้สนองตอบความ
ต้องการของผู้รับบริการอันจะส่งผลให้ระดับความพึงพอใจต่องานบริการนั้นๆ ของหน่วยงานเพิ่มสูงขึ้น 

 
ข้อมูลผลการด าเนินงาน  : 

ขั้นตอนที่ การด าเนินงานในแต่ละขั้นตอน 
๑ แจ้งรายชื่อกระบวนการหลักของหน่วยงานให้กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร สป.  ทราบ 

ภายในเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ 
๒ คัดเลือกกระบวนการจากกระบวนการหลักจ านวน ๒ กระบวนการมาจัดท าแบบ

ส ารวจความพึงพอใจและความไม่พึงพอใจของผู้รับบริการและ/หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
๓ ส ารวจและจัดท ารายงานผลการส ารวจความพึงพอใจและความไม่พึงพอใจของ

ผู้รับบริการและ/หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
๔ น าผลการส ารวจความพึงพอใจและความไม่พึงพอใจของผู้รับบริการและ/หรือผู้มีส่วน

ได้ส่วนเสียไปปรับปรุงการให้บริการของทุกกระบวนการหลักของหน่วยงาน 
๕ ส ารวจความพึงพอใจและความไม่พึงพอใจของผู้รับบริการและ/หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

ของทุกกระบวนการหลักที่เลือกภายหลังการปรับปรุงการให้บริการ และสรุปรายงาน
ผลเสนอผู้บริหารทราบ ภายใน ๓๐ กันยายน ๒๕๕๖  

เกณฑ์การให้คะแนน  :  
ระดับ ๑ ระดับ ๒ ระดับ ๓ ระดับ ๔ ระดับ ๕ 

๑ คะแนน ๒ คะแนน ๓ คะแนน ๔ คะแนน ๕ คะแนน  



รายงานผลการปฏิบัตริาชการตามค ารับรองการปฏิบัตริาชการระดับส านัก ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖  
ส านักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ 

 

 
 

การค านวณคะแนนจากผลการด าเนินงาน  : 
ตัวช้ีวัด 

 
น้ าหนัก 
(ร้อยละ) 

ผลการ 
ด าเนินงาน 

ค่าคะแนนที่ได้ 
ค่าคะแนน 
ถ่วงน้ าหนัก 

ระดับความส าเร็จในการพัฒนาการ
ให้บริการของกระบวนการหลักของ 
หน่วยงาน 

๑๐ ๕ ๑.๐๐๐๐ ๐.๕๐๐๐ 

    
ค าชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ด าเนินการ 

ส านักงานรัฐมนตรี ได้ด าเนินการตามตัวชี้วัดนี้ โดยมีรายละเอียดการด าเนินการ ประกอบด้วย 
๑. แต่ งตั้ งคณะท างานด าเนิน งานตามค ารับรองการปฏิบั ติ ราชการส านั กงานรัฐมนตรี 

กระทรวงศึกษาธิการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ โดยให้มีคณะท างานรับผิดชอบรายตัวชี้วัดตามค าสั่ง
ส านักงานรัฐมนตรี ที่ ๓/๒๕๕๖ ลงวันที่ ๑ ก.พ. ๕๖ 

๒. แจ้งรายชื่อกระบวนการหลักของส านักงานรัฐมนตรีให้กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร สป. ทราบ  
เมื่อวันที่ ๒๘ ก.พ. ๕๖ (ครั้งที่ ๑) ต่อมาเม่ือมีการประชุม วิเคราะห์ และค าแนะน าจากกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 
สป. ได้มีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงกระบวนการหลัก จาก ๕ กระบวนการ เป็น ๔ กระบวนการ 

๓. แจ้งขอเปลี่ยนแปลงรายชื่อกระบวนหลักของส านักงานรัฐมนตรีไปยังกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร สป. 
เมื่อวันที่ ๑๙ มิ.ย. ๕๖  

๔. ประชุมคณะท างานและหารือผู้บริหาร สร. (หัวหน้าส านักงานรัฐมนตรีและนักวิเคราะห์นโยบาย
และแผนเชี่ยวชาญ) คัดเลือกกระบวนการจากกระบวนการหลัก จ านวน ๒ กระบวนการ เพ่ือจัดท าแบบส ารวจ
ความพึงพอใจและความไม่พึงพอใจของผู้รับบริการและ/หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ได้แก่ 

๑) กระบวนการการสนับสนุนภารกิจของรัฐมนตรีในการประชุมคณะรัฐมนตรี 
๒) กระบวนการการรับเรื่องร้องทุกข์ ร้องเรียน ร้องขอความช่วยเหลือต่อรัฐมนตรี 

๕. จัดท าแบบส ารวจความพึงพอใจและความไม่พึงพอใจของผู้รับบริการและ/หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
ของทั้ง ๒ กระบวนการ 

๖. ส่งแบบส ารวจความพึงพอใจและความไม่พึงพอใจให้ผู้รับบริการและ/หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  
ได้ตอบแบบส ารวจ (รอบที่ ๑) 

๗. สรุปผลการส ารวจความพึงพอใจ/ไม่พึงพอใจให้ผู้รับบริการและ/หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  
(รอบที่ ๑) และสรุปรายงานเสนอให้ผู้บริหารทราบ 

๘. ส่งแบบส ารวจความพึงพอใจและความไม่พึงพอใจให้ผู้รับบริการและ/หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  
ได้ตอบแบบส ารวจ (รอบที่ ๒) 

๙. สรุปผลการส ารวจความพึงพอใจ/ไม่พึงพอใจให้ผู้รับบริการและ/หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  
(รอบที่ ๒) และสรุปรายงานเสนอให้ผู้บริหารทราบ 

 
ปัจจัยสนับสนุนต่อการด าเนินงาน  :  - 
 
อุปสรรคต่อการด าเนินงาน  :    

การเก็บข้อมูลจากผู้รับบริการกระบวนการรับเรื่องราวร้องทุกข์ ร้องเรียน ร้องขอความช่วยเหลือ 
ต่อรัฐมนตรี ใช้เวลามาก และต้องส่งแบบส ารวจทางไปรษณีย์ ได้รับการตอบกลับน้อย 



รายงานผลการปฏิบัตริาชการตามค ารับรองการปฏิบัตริาชการระดับส านัก ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖  
ส านักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ 

 

 
 

ข้อเสนอแนะส าหรับการด าเนินงานในปีต่อไป  :  - 
 
หลักฐานอ้างอิง  : 

๑. ค าสั่งส านักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ ที่ ๓/๒๕๕๖ ลงวันที่ ๑ ก.พ. ๕๖ เรื่อง แต่งตั้ง
คณะท างานด าเนินงานตามค ารับรองการปฏิบัติราชการส านักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ 

๒. บันทึกส านักงานรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ ศธ ๐๑๐๐/๔๘๘ ลงวันที่ ๒๘ ก.พ. ๕๖ เรื่อง แจ้งรายชื่อ
กระบวนการหลักของส านักงานรัฐมนตรี 

๓. บันทึกส านักงานรัฐมนตรี ที่ ศธ ๐๑๐๐/๑๗๖๔ ลงวันที่ ๑๙ มิ.ย. ๕๖ เรื่อง ขอเปลี่ยนแปลง
รายชื่อกระบวนการหลักของส านักงานรัฐมนตรี 

๔. แบบส ารวจความพึงพอใจ/ไม่พึงพอใจต่อการให้บริการรับเรื่องราวร้องทุกข์ ร้องเรียน ร้องขอ
ความช่วยเหลือต่อรัฐมนตรี  

๕. แบบส ารวจความพึงพอใจและความไม่พึงพอใจในการแจ้งวาระการประชุมคณะรัฐมนตรี 
ให้หน่วยงานเจ้าของเรื่อง 

๖. สรุปผลส ารวจความพึงพอใจ/ไม่พึงพอใจต่อการให้บริการรับเรื่องราวร้องทุกข์ ร้องเรียน ร้องขอ
ความช่วยเหลือต่อรัฐมนตรี (รอบที่ ๑) 

๗. สรุปผลส ารวจความพึงพอและความไม่พึงพอใจในการแจ้งวาระการประชุมคณะรัฐมนตรี 
ให้หน่วยงานเจ้าของเรื่อง (รอบที่ ๑) 

๘. บันทึกส านักงานรัฐมนตรี ที่ ศธ ๐๑๐๐/- ลงวันที่ ๒๖ ก.ค. ๕๖ เรื่อง รายงานการส ารวจ 
ความพึงพอใจ/ไม่พึงพอใจต่อการให้บริการรับเรื่องราวร้องทุกข์ ร้องเรียน ร้องขอความช่วยเหลือต่อรัฐมนตรี  
(รอบที่ ๑) 

๙. บันทึกส านักงานรัฐมนตรี ที่ ศธ ๐๑๐๐/- ลงวันที่ ๒๖ ก.ค. ๕๖ เรื่อง รายงานการส ารวจ 
ความพึงพอใจและความไม่พึงพอใจในการแจ้งวาระการประชุมคณะรัฐมนตรีให้หน่วยงานเจ้ าของเรื่อง  
(รอบที่ ๑) 

๑๐. สรุปผลส ารวจความพึงพอใจ/ไม่พึงพอใจต่อการให้บริการรับเรื่องราวร้องทุกข์ ร้องเรียน ร้องขอ
ความช่วยเหลือต่อรัฐมนตรี (รอบที่ ๒) 

๑๑. สรุปผลส ารวจความพึงพอใจและความไม่พึงพอใจในการแจ้งวาระการประชุมคณะรัฐมนตรีให้
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง (รอบที่ ๒) 

๑๒. บันทึกส านักงานรัฐมนตรี ที่ ศธ ๐๑๐๐/- ลงวันที่ ๓๐ ก.ย. ๕๖ เรื่อง รายงานการส ารวจ 
ความพึงพอใจ/ไม่พึงพอใจต่อการให้บริการรับเรื่องราวร้องทุกข์ ร้องเรียน ร้องขอความช่วยเหลือต่อรัฐมนตรี  
(รอบที่ ๒) 

๑๓. บันทึกส านักงานรัฐมนตรี ที่ ศธ ๐๑๐๐/- ลงวันที่ ๓๐ ก.ย. ๕๖ เรื่อง รายงานการส ารวจ 
ความพึงพอใจและความไม่พึงพอใจในการแจ้งวาระการประชุมคณะรัฐมนตรีให้หน่วยงานเจ้าของเรื่อง  
(รอบที่ ๒) 
 

 
 
 



รายงานผลการปฏิบัตริาชการตามค ารับรองการปฏิบัตริาชการระดับส านัก ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖  
ส านักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ 

 

 
 

                                                                                                                                                                      
        รายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด)    รอบ  ๙ เดือน 
                                                                                                      รอบ ๑๒ เดือน 
ชื่อตัวชี้วัด  : ตัวชี้วัดที่ ๕ ระดับความส าเร็จของการจัดการความรู้ 
ผู้ก ากับดูแลตัวช้ีวัด  :  

๑. หัวหน้าส านักงานรัฐมนตรี 
๒. น.ส.นงศิลินี  โมสิกะ  

ผู้จัดเก็บข้อมูล  :   
๑. นางสาวศิริรัตน์  ทิวะศิริ 
๒. นางดวงรัตน์  นิรัตติวงศกรณ์ 
๓. นางทัศนี  นิมิตสมานจิตต์ 
๔. นางสาวบุษยากร  กิตติวานิช 
๕. นายสิงหา  พรมเพ็ง 

โทรศัพท์  :  ๐ ๒๒๘๐ ๐๓๐๙ โทรศัพท์  :  ๐ ๒๖๒๘ ๖๓๖๔ 
ค าอธิบาย :  

การจัดการความรู้หมายถึงการรวบรวมองค์ความรู้ที่มีอยู่ในองค์กรซึ่งกระจัดกระจายอยู่ในตัวบุคคล
หรือเอกสารมาพัฒนาให้เป็นระบบเพ่ือให้ทุกคนในองค์กรสามารถเข้าถึงความรู้และน ามาพัฒนาตนเอง 
ให้เป็นผู้รู้รวมทั้งปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

ระดับความส าเร็จของการจัดการความรู้พิจารณาจากการวิเคราะห์ ทบทวน จ าแนกและคัดเลือก     
องค์ความรู้ที่ส าคัญและสนับสนุนการด าเนินงานตามกระบวนการหลักของหน่วยงาน น าไปจัดท าแผนการ
จัดการความรู้ และด าเนินการตามแผนได้ส าเร็จครบถ้วน รวมถึง การร่วมกิจกรรมสนับสนุนการจัดการความรู้
ของส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 

ข้อมูลผลการด าเนินงาน  : 

  

ขั้นตอนที่ การด าเนินงานในแต่ละขั้นตอน 
๑ มีการทบทวนการจ าแนกรายการองค์ความรู้ของหน่วยงาน 
๒ คัดเลือกองค์ความรู้ที่สนับสนุนการด าเนินงานของกระบวนการหลักที่คัดเลือกไว้ใน

ตัวชี้วัดที่ ๔ กระบวนการละ ๑ องค์ความรู้ มาจัดท าแผนการจัดการความรู้ (KM 
Action Plan ) ตามแนวทางและรูปแบบที่ส านักงาน ก.พ.ร. ก าหนด (แบบฟอร์ม
แผนฯ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔) 

๓ ด าเนินการตามแผนการจัดการความรู้ 
๔ เข้าร่วมกิจกรรม KM DAY ตามแนวทางที่ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการก าหนด 
๕ จัดส่งข้อมูลองค์ความรู้ที่ถอดบทเรียนสมบูรณ์แล้ว (ทั้ งรูปแบบเอกสารและ

ไฟล์ข้อมูล) ให้กลุ่มพัฒนาระบบบริหารภายในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๖ 

เกณฑ์การให้คะแนน  :  
ระดับ ๑ ระดับ ๒ ระดับ ๓ ระดับ ๔ ระดับ ๕ 

๑ คะแนน ๒ คะแนน ๓ คะแนน ๔ คะแนน ๕ คะแนน  



รายงานผลการปฏิบัตริาชการตามค ารับรองการปฏิบัตริาชการระดับส านัก ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖  
ส านักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ 

 

 
 

การค านวณคะแนนจากผลการด าเนินงาน  : 
ตัวช้ีวัด 

 
น้ าหนัก 
(ร้อยละ) 

ผลการ 
ด าเนินงาน 

ค่าคะแนนที่ได้ 
ค่าคะแนน 
ถ่วงน้ าหนัก 

ระดับความส าเร็จของการจัดการความรู้ ๑๐ ๕ ๕.๐๐๐๐ ๐.๕๐๐๐ 

    
ค าชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ด าเนินการ 

ส านักงานรัฐมนตรี ได้ด าเนินการตามตัวชี้วัดนี้ โดยมีรายละเอียดการด าเนินการ ประกอบด้วย 
๑. จัดท าโครงการพัฒนาศักยภาพและประสิทธิภาพการบริหารจัดการส านักงานรัฐมนตรี 

กระทรวงศึกษาธิการ ประกอบด้วย ๓ กิจกรรม ดังนี้ 
๑) การจัดการความรู้ 
๒) การพัฒนาและปรับปรุงการจัดการกระบวนการ 
๓) การประชาสัมพันธ์เชิงรุกด้านนโยบายการศึกษา 

๒. แต่งตั้งคณะท างานด าเนินงานตามค ารับรองการปฏิบัติราชการส านักงานรัฐมนตรี กระทรวง 
ศึกษาธิการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ โดยมีคณะท างานรับผิดชอบรายตัวชี้วัด ตามค าสั่งส านักงาน
รฐัมนตรี ที่ ๓/๒๕๕๖ ลงวันที่ ๑ ก.พ. ๕๖ 

๓. แต่งตั้งคณะท างานโครงการพัฒนาศักยภาพและประสิทธิภาพการบริหารจัดการส านักงาน
รัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ โดยให้มีคณะท างานรับผิดชอบรายกิจกรรม ตามค าสั่งส านักงานรัฐมนตรี  
ที่ ๖/๒๕๕๖ ลงวันที่ ๒๖ ก.พ. ๕๖ 

๔. ประชุมคณะท างานโครงการฯ (กิจกรรมที่ ๑,๒) ครั้งที่ ๑/๒๕๕๖ จัดท าแผนการจัดการความรู้/
จัดท าแผนพัฒนาและปรับปรุงการจัดการกระบวนการ เมื่อวันที่ ๒๘ ก.พ. ๕๖ ณ ห้องประชุมจันทรเกษม  

๕. ประชุมบุคลากร สร. ทบทวนการวิเคราะห์กระบวนการหลัก และเสนอการวิเคราะห์ SIPOC, 
ข้อก าหนดที่ส าคัญของ สร. (PM) ทบทวนการจ าแนกองค์ความรู้และคัดเลือกองค์ความรู้ เพ่ือยกร่างแผนการ
จัดการความรู้ (KM) เมื่อวันที่ ๒๙ มี.ค. ๕๖ และ ๒๔ เม.ย. ๕๖ ณ ศูนย์ปฏิบัติการกระทรวงศึกษาธิการ และ
หารือผู้บริหาร (หัวหน้าส านักงานและนักวิเคราะห์นโยบายและแผนเชี่ยวชาญ) เพ่ือวิเคราะห์องค์ความรู้ที่
จ าเป็นตามกระบวนการหลักของ สร. 

๖. จัดท าตารางวิเคราะห์ ทบทวนองค์ความรู้ที่สอดรับกับประเด็นยุทธศาสตร์และตารางวิเคราะห์
การคัดเลือกองค์ความรู้ไปจัดท าแผนการจัดการความรู้  

๗. เสนอแผนการจัดการความรู้ สร. ให้หัวหน้าส านักงานรัฐมนตรีในฐานะ CEO ลงนามอนุมัติแผนฯ 
เมื่อวันที่ ๘ พ.ค. ๕๖ 

๘. ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างเพื่อการปรับปรุงเว็บไซต์ สร. ร่วมกับกลุ่มงานประชาสัมพันธ์ 
๙. ด าเนินการตามแผนการจัดการความรู้ สร. ได้แก่ การวิเคราะห์องค์ความรู้ที่จ าเป็น รวบรวม

ประมวลองค์ความรู้ จัดระบบความรู้เพ่ือเผยแพร่ทางเว็บไซต์ 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
การจัดท าบันทึกสรุปเรื่อง และเทคนิคการประสานงานในภารกิจของรัฐมนตรี โดยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงศึกษาธิการ (นายชาญยุทธ  เฮงตระกูล) เป็นผู้มอบเกียรติบัตร เมื่อวันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๕๖  
เวลา ๐๙.๓๐ น. 

 
 



รายงานผลการปฏิบัตริาชการตามค ารับรองการปฏิบัตริาชการระดับส านัก ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖  
ส านักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ 

 

 
 

๑๑. เข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของ สป.ศธ. ในวัน “KM DAYS”  
เมื่อวันที่ ๑๑ – ๑๒ ก.ย. ๕๖ ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์ หม่อมหลวงปิ่น  มาลากุล ชั้น ๓ อาคารรัชมังคลาภิเษก 
ศธ. โดยน าเสนอองค์ความรู้เรื่อง “เทคนิคการประสานงานในภารกิจของรัฐมนตรี” และส่งบุคลากรเข้าร่วม
กิจกรรม จ านวน ๖ ราย 

๑๒. จัดท าข้อมูลองค์ความรู้ที่ถอดบทเรียนสมบูรณ์แล้ว พร้อมคู่มือการปฏิบัติงาน (ทั้งรูปแบบ
เอกสารและไฟล์ข้อมูล) ให้กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร เมื่อวันที่ ๒๔ ก.ย. ๕๖ 
ปัจจัยสนับสนุนต่อการด าเนินงาน  :   

บุคลากรส านักงานรัฐมนตรีเข้าร่วมกิจกรรม เห็นความส าคัญ 
อุปสรรคต่อการด าเนินงาน  :   

บุคลากร สร. มีภารกิจในการประสานราชการทางการเมืองท าให้ไม่สามารถเข้าร่วมกิจกรรม  
ในภาพรวมได้ครบทุกคน 
ข้อเสนอแนะส าหรับการด าเนินงานในปีต่อไป  :  - 
 
หลักฐานอ้างอิง  : 

๑. แผนปฏิบัติราชการส านักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ 
๒. ค าสั่งส านักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ ที่ ๓/๒๕๕๖ ลงวันที่ ๑ ก.พ. ๕๖ เรื่อง แต่งตั้ง

คณะท างานด าเนินงานตามค ารับรองการปฏิบัติราชการส านักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖  

๓. ค าสั่งส านักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ ที่ ๖/๒๕๕๖ ลงวันที่ ๒๖ ก.พ. ๕๖ เรื่อง แต่งตั้ง
คณ ะท างาน โครงการพัฒ นาศั กยภาพและประสิทธิภ าพการบริห ารจัดการส านั กงานรัฐมนตรี 
กระทรวงศึกษาธิการ 

๔. ตารางการวิเคราะห์ ทบทวนองค์ความรู้ที่สอดรับกับประเด็นยุทธศาสตร์และตารางวิเคราะห์
คัดเลือกองค์ความรู้ไปจัดท าแผนการจัดการความรู้ 

๕. แผนการจัดการความรู้ ส านักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ ประจ าปี ๒๕๕๖ 
๖. สรุปการประชุมคณะท างานกิจกรรมที่ ๑,๒ ตามโครงการพัฒนาศักยภาพฯ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๖  

เมื่อวันที่ ๒๘ ก.พ. ๕๖ 
๗. สรุปการประชุมบุคลากรส านักงานรัฐมนตรี ทบทวนการวิเคราะห์กระบวนการหลัก และเสนอการ

วิเคราะห์ SIPOC, ข้อก าหนดที่ส าคัญ และการด าเนินการตามตัวชี้วัด ที่ ๓, ๔ และ ๕ เมื่อวันที่ ๒๙ มี.ค. ๕๖ 
๘. สรุปการประชุมบุคลากรส านักงานรัฐมนตรี ทบทวนการวิเคราะห์กระบวนการหลัก และการ

วิเคราะห์ SIPOC, ข้อก าหนดที่ส าคัญ และการด าเนินการตามตัวชี้วัด ที่ ๓, ๔ และ ๕ เมื่อวันที่ ๒๔ เม.ย. ๕๖  
๙. กิจกรรมยกย่องชมเชยข้าราชการ สร. วันพุธที่  ๒๑ สิงหาคม ๒๕๕๖ เวลา ๐๙.๓๐ น.  

ณ ศูนย์ปฏิบัติการกระทรวงศึกษาธิการ (ห้อง MOC) และภาพถ่าย 
๑๐. บันทึกส านักงานรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ ศธ ๐๑๐๐/๒๕๗๒ ลงวันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๕๖  

เรื่อง การส่งเสริม สนับสนุนการด าเนินการจัดการความรู้ของส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ (การน าเสนอความรู้และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของบุคลากรในสังกัดส านักงาน
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ : KM DAYS) 

๑๑. รายงานการเข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (KM DAYS) 
๑๒. บันทึกส านักงานรัฐมนตรี ที่ ศธ ๐๑๐๐/๒๘๓๐ ลงวันที่ ๒๔ ก.ย. ๕๖ เรื่อง ขอส่งข้อมูลองค์

ความรู้ของ สร. ศธ.  
 



รายงานผลการปฏิบัตริาชการตามค ารับรองการปฏิบัตริาชการระดับส านัก ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖  
ส านักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ 

 

 
 

 
 
 
 



รายงานผลการปฏิบัตริาชการตามค ารับรองการปฏิบัตริาชการระดับส านัก ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖  
ส านักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ 

 

 

ตารางสรุปผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ 
ส านักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ                                                                   รอบ  ๖ เดือน 

                                 รอบ  ๙ เดือน 
                           รอบ ๑๒ เดือน 

 

ตัวชี้วัดผล 
การปฏิบัติราชการ 

หน่วย
วัด 

น้ าหนัก 
(ร้อยละ) 

เกณฑ์การให้คะแนน ผลการด าเนินงาน 

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ผลการ 
ด าเนินงาน 

ค่าคะแนน
ที่ได้ 

คะแนน
ถ่วง

น้ าหนัก 
 การประเมินประสิทธิผลตามแผนปฏิบัติราชการของส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการและหน่วยงาน  (ร้อยละ ๕๐) 
ตัวช้ีวัดที่ ๑ ความส าเร็จในการบรรลุเป้าหมาย
ตามนโยบายส าคัญ/ตัวช้ีวัดตามค ารับรอง 
การปฏิ บั ติ ราชการของกระท รวง และ
แผนปฏิบัติราชการของหน่วยงาน 

ระดับ
ความ 
ส าเรจ็ 

๕๐         

  ตัวช้ีวัดที ่๑.๑ ร้อยละของความส าเร็จในการ
วิเคราะห์กลั่นกรองเรื่อง และเสนอความเห็น 
ประกอบการวินิจฉัยสั่งการของรัฐมนตรี 

ร้อยละ ๑๕ < 
๙๘ 

 ๙๘  > 
๙๘ 

ร้อยละ 
๙๘.๐๓ 

๕.๐๐๐๐ ๐.๗๕๐๐ 

  ตัวช้ีวัดที ่๑.๒ ร้อยละของความส าเร็จในการ
เผยแพร่ข่าวภารกิจของรัฐมนตรี บนเว็บไซต์
ส านักงานรัฐมนตรี 

ร้อยละ ๑๕ ๙๑ ๙๒ ๙๓ ๙๔ ๙๕ ร้อยละ 
๙๙.๕๑ 

๕.๐๐๐๐ ๐.๗๕๐๐ 

  ตัวช้ีวัดที่ ๑.๓ ร้อยละความพึงพอใจในการ
แจ้งวาระการประชุมคณะรัฐมนตรี ให้หน่วยงาน
เจ้าของเรื่อง 

ร้อยละ ๑๐ ๖๕ ๗๐ ๗๕ ๘๐ ๘๕ ร้อยละ  
๘๗.๘๔ 

๕.๐๐๐๐ ๐.๕๐๐๐ 

  ตัวช้ีวัดที่ ๑.๔ ร้อยละเฉลี่ยความส าเร็จของ
การด าเนินกิจกรรมตามโครงการพัฒนา
ศักยภาพและประสิทธิภาพการบริหารจัดการ 
ส านักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ 

ร้อยละ ๑๐ ๘๐ ๘๕ ๙๐ ๙๕ ๑๐๐ ร้อยละ 
๑๐๒.๗๕ 

 

๕.๐๐๐๐ ๐.๕๐๐๐ 

การประเมินประสิทธิภาพการปฏบิัติราชการ (ร้อยละ ๒๐) 
ตัวช้ีวัดที ่๒ ความส าเร็จในการบรรลุเป้าหมาย
ของผลลัพธ์การด าเนินงานสนับสนุนตัวช้ีวัด
ตามค ารับรองการปฏิบัติราชการของส านักงาน
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 

ระดับ
ความ 
ส าเรจ็ 

๒๐         

   ๒.๑  ระดับความส าเร็จของการจัดท า
ต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต 

ร้อย
ละ 

๒ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๕ ๕.๐๐๐๐ ๐.๑๐๐๐ 

๒.๒ ร้อยละความส าเร็จของการเบิกจ่ายเงิน
งบประมาณ 

ร้อยละ ๓         

   ๒.๒.๑  ร้อยละความส าเร็จของการ
เบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุน 

ร้อยละ (๑) ๗๒ ๗๔ ๗๖ ๗๘ ๘๐ ร้อยละ 
๙๙.๙๕ 

๕.๐๐๐๐ ๐.๐๕๐๐ 

   ๒.๒.๒  ร้อยละความส าเร็จของการ
เบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวม  
๖ เดือนแรก 

ร้อยละ (๐.๕) ๔๔.๐๒ ๔๖.๔๖ ๔๘.๙๑ ๕๑.๓๖ ๕๓.๘๐ ร้อยละ 
๕๔.๖๕ 

๕.๐๐๐๐ ๐.๐๒๕๐ 

 



รายงานผลการปฏิบัตริาชการตามค ารับรองการปฏิบัตริาชการระดับส านัก ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖  
ส านักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ 

 

 

ตัวชี้วัดผล 
การปฏิบัติราชการ 

หน่วย
วัด 

น้ าหนัก 
(ร้อยละ) 

เกณฑ์การให้คะแนน ผลการด าเนินงาน 

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ผลการ 
ด าเนินงาน 

ค่าคะแนน
ที่ได้ 

คะแนน
ถ่วง

น้ าหนัก 
   ๒.๒.๓   ร้อยละความส าเร็จของการ

เบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวม ๑๒ 
เดือน 

ร้อยละ (๐.๕) ๙๒ ๙๓ ๙๔ ๙๕ ๙๖ ร้อยละ 
๙๕.๔๓ 

๔.๔๓๐๐ ๐.๐๒๒๒ 

   ๒.๒.๔   ร้อยละความส าเร็จของการ
เบิกจ่ายเงินงบประมาณตามแผน 

ร้อยละ (๑) ๙๒ ๙๓ ๙๔ ๙๕ ๙๖ N/A ๑.๐๐๐๐ ๐.๐๑๐๐ 

   ๒ .๓    ระดับความส าเร็จของปริมาณ
ผลผลิตที่ท าได้จริงเปรียบเทียบกับเป้าหมาย
ผลผลิตตามเอกสารงบประมาณรายจ่าย 

ระดับ
ความ 
ส าเรจ็ 

๓ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ N/A ๑.๐๐๐๐ ๐.๐๓๐๐ 

   ๒.๔   ระดับความส าเร็จของการด าเนินการ
ตามมาตรการประหยัดพลังงานของส่วน
ราชการ 

ระดับ
ความ 
ส าเรจ็ 

๒ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๕ ๕.๐๐๐๐ ๐.๑๐๐๐ 

   ๒.๕   ระดับความส าเร็จของการพัฒนา
บุคลากร 

ระดับ
ความ 
ส าเรจ็ 

๓ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ N/A ๑.๐๐๐๐ ๐.๐๓๐๐ 

   ๒.๖   ระดับความส าเร็จของการพัฒนา
ปรับปรุงสารสนเทศ 

ระดับ
ความ 
ส าเรจ็ 

๓.๕ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ N/A ๑.๐๐๐๐ ๐.๐๓๕๐ 

   ๒.๗   ระดับความส าเร็จของการพัฒนา
ปรับปรุงวัฒนธรรมองค์การ 
 

ระดับ
ความ 
ส าเรจ็ 

๓.๕ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ N/A ๑.๐๐๐๐ ๐.๐๓๕๐ 

การพัฒนาองค์การ (ร้อยละ ๓๐) 
ตัวช้ีวัดที ่๓ ระดบัความส าเรจ็ในการปรับปรุง
การจัดการกระบวนการ 

ระดับ
ความ 
ส าเรจ็ 

๑๐ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๕ ๕.๐๐๐๐ ๐.๕๐๐๐ 

ตัวช้ีวัดที่ ๔ ระดับความส าเร็จในการพัฒนา 
การให้บริการของกระบวนการหลักของ
หน่วยงาน 

ระดับ
ความ 
ส าเรจ็ 

๑๐ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๕ ๕.๐๐๐๐ ๐.๕๐๐๐ 

ตัวช้ีวัดที่ ๕ ระดับความส าเร็จของการจัดการ
ความรู้ 

ระดับ
ความ 
ส าเรจ็ 

๑๐ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๕ ๕.๐๐๐๐ ๐.๕๐๐๐ 

รวม ๔.๓๔๗๒ 
 
รายงาน ณ วันที่ ๑๕ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ 
ผู้รายงาน นายก าพล  พลาอุไรกุล  หน่วยงาน  ส านักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ 
ต าแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการพิเศษ โทรศัพท ์ ๐ ๒๒๘๐ ๐๓๐๙ 
 




