
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนปฏบิัตริาแผนปฏบิัตริาชการชการ  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗๒๕๕๗  

ส ำนกังำนรฐัมนตร ี   กระทรวงศึกษำธิกำร 

 

 

เป็นองค์กรน ำในกำรสนับสนุนภำรกิจ และประสำนรำชกำรทำงกำรเมืองของรัฐมนตรี 

โครงกำรพัฒนำศักยภำพและประสิทธิภำพกำรบรหิำรจัดกำรส ำนักงำนรัฐมนตรี ศธ. 
กิจกรรมที่ 1 กำรจัดกำรควำมรู ้
กิจกรรมที่ 2 กำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับประเทศกลุ่มประชำคมอำเซียน 
 
 

 

แผนท่ียุทธศำสตร์ แผนท่ียุทธศำสตร์   
ส ำนักงำนรัฐมนตรี ส ำนักงำนรัฐมนตรี กระทรวงศึกษำธิกำรกระทรวงศึกษำธิกำร  

ปีงบประมำณ พ.ศ. 2557ปีงบประมำณ พ.ศ. 2557  

สนับสนุนภำรกจิของรัฐมนตรี
และประสำนรำชกำรทำง

กำรเมือง 

พัฒนำองค์กำรใหม้ี
ประสิทธิภำพตำมหลัก 

 ธรรมำภิบำล 

พัฒนำบุคลำกรให้มี       
ศักยภำพในกำรปฏิบัติงำนอย่ำง

มีคุณภำพ 

เสริมสร้ำงควำมเข้มแข็งใน
ภำรกิจกำรประสำนรำชกำรทำง

กำรเมือง 

พัฒนำคุณภำพกำรบริหำร
จัดกำรภำครัฐให้มีประสิทธิภำพ 

ผู้รบับริกำรและผู้มสี่วนได้ ส่วน
เสีย ได้รับบรกิำรถูกต้อง/ทันเวลำ/พึง

พอใจ 

ยกระดับและพฒันำสมรรถนะ
บุคลำกร เพื่อกำรพฒันำงำนอย่ำง

ต่อเนื่อง 

ระดั บควำมส ำเร็ จในกำร
ด ำเนินงำนของกลุม่งำนประสำน
กำรเมือง     กลุ่มงำนสนับสนุน
วิชำกำร และงำนบริหำรทั่วไป   
ของส ำนักงำนรัฐมนตรี 

 

ระดับควำมส ำเรจ็ใน
กำรด ำเนินงำนตำม
เกณฑ์กำรพัฒนำ

คุณภำพ   กำรบริหำร
จัดกำรภำครัฐ 

ระดับควำมส ำเรจ็ใน
กำรพัฒนำปรบัปรุง
วัฒนธรรมองค์กำร 

ร้อยละของบุคลำกร 
สร.       ที่ได้รับกำร

พัฒนำ 

มีกำรบรหิำรจัดกำรองค์กำร
อย่ำงเป็นระบบ ต่อเนือ่ง 

บุคลำกรได้รับกำรยกระดับ
สมรรถนะ และพฒันำศักยภำพ
ในกำรปฏิบัตงิำนอย่ำงต่อเนื่อง 

วิสัยทัศน์ 

พันธกิจ 

ยุทธศำสตร์ 

เป้ำประสงค์ 

ตัวชี้วัด 

โครงกำร/
กิจกรรม 



ค ำน ำ 
 

 ส ำนักงำนรัฐมนตรี กระทรวงศึกษำธิกำร ได้จัดท ำแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. 2557 เพื่อเป็นแนวทำงในกำรปฏิบัติรำชกำรของส ำนักงำนรัฐมนตรีให้บรรลุ
เป้ำหมำยของหน่วยงำน  ภำยในกรอบงบประมำณท่ีได้รับจัดสรรส ำหรับปีงบประมำณ พ.ศ.  2557  
เป็นจ ำนวน 9,415,200 บำท  (เก้ำล้ำนสีแ่สนหนึ่งหมื่นห้ำพันสองร้อยบำทถ้วน)   

 สำระส ำคัญของแผนปฏิบั ติ รำชกำร ประจ ำปี งบประมำณ พ.ศ. 2557             
ของส ำนักงำนรัฐมนตรี  กระทรวงศึกษำธิกำร  ประกอบด้วยสำระส ำคัญ  3  ตอน  ดังนี้ 
 ตอนท่ี 1 บทน ำ 
 ตอนที่ 2 วิเครำะห์องคก์ร และจัดท ำกรอบแนวทำงกำรด ำเนินงำน 
 ตอนท่ี 3 แผนกำรปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2557 และตัวชี้วัด
ควำมส ำเร็จตำมยุทธศำสตร ์

 แผนปฏิบัติรำชกำรท่ีได้จัดท ำขึ้นฉบับนี้  มีควำมครอบคลุมกำรปฏิบัติรำชกำร
ของส ำนักงำนรัฐมนตรี  และสอดคล้องกับแผนปฏิบัติกำรของส ำนักงำนปลัดกระทรวง
ศึกษำธิกำร  ในฐำนะส ำนักงำนปลัดกระทรวงศึกษำธิกำรเป็นหน่วยจัดสรรและเบิกจ่ำย
งบประมำณของส ำนักงำนรัฐมนตรี นอกจำกนี้ ส ำนักงำนรัฐมนตรี ได้จัดท ำค ำรับรองกำรปฏิบัติ
รำชกำรระดับส ำนัก พร้อมด้วยตัวชี้วัด และเป้ำหมำยตำมแผนปฏิบัติรำชกำร เพื่อใช้เป็น    
กรอบกำรด ำเนินกำรให้ เกิดผลสัมฤทธิ์ ในกำรปฏิบัติรำชกำร ของส ำนักงำนรัฐมนตรี              
ในปีงบประมำณ พ.ศ.2557 ต่อไป 
  
 
 

ส ำนักงำนรัฐมนตรี  กระทรวงศึกษำธิกำร 
มกรำคม 2557 

 
 
 
 
 

 
 
 
 



สำรบัญ 
 

ค ำน ำ           
สำรบัญ        
ตอนที่ 1 บทน ำ   
   อ ำนำจหน้ำท่ี/โครงกำร ส ำนักงำนรัฐมนตรี      1 
   โครงสร้ำงกำรแบ่งส่วนงำนภำยในส ำนักงำนรัฐมนตรี     2 
   งำนและบุคลำกรส ำนักงำนรัฐมนตรี       5 
 
ตอนที่ 2 วิเครำะห์องค์กร และจัดท ำกรอบแนวทำงกำรด ำเนินงำน             
   วิสัยทัศน์          6 
   ค่ำนิยมร่วม                           6 
   พันธกิจ          7 
   ยุทธศำสตร์                   7 
   เป้ำประสงค์          8 
   ตัวชี้วัด          8 
   กำรวิเครำะห์ SWOT ส ำนักงำนรัฐมนตรี                                           9 
   กำรก ำหนดยุทธศำสตร์ ส ำนักงำนรัฐมนตรี            10 
   แผนที่ยุทธศำสตร์ ส ำนักงำนรัฐมนตรี                    11 
 
ตอนที่ 3 แผนกำรปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีงบประมำณ 2556 และตัวชี้วัดควำมส ำเร็จตำมยุทธศำสตร์
   ยุทธศำสตร์ท่ี 1 เสริมสร้ำงควำมเข้มแข็งในภำรกิจกำรประสำน         12 

   รำชกำรทำงกำรเมือง       
  ยุทธศำสตร์ท่ี 2 พัฒนำคุณภำพกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐให้มีประสิทธิภำพ        13 
  ยุทธศำสตร์ท่ี 3 ยกระดับและพัฒนำสมรรถณะบุคลำกรเพื่อกำรพัฒนำงำน        13 

   อย่ำงต่อเนื่อง 
   โครงกำรพัฒนำศักยภำพและประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำร          15 

  ส ำนักงำนรัฐมนตรี กระทรวงศึกษำธิกำร           
 
 
 
 
 



สำรบัญ 
 
เอกสำรผนวก    

  งบประมำณของส ำนักงำนรัฐมนตรี                          1 
   บัญชีกำรตอบกระทู้ถำมสมำชิกรัฐสภำ ปีงบประมำณ  2555           2 
   บัญชีกำรตอบข้อหำรือสมำชิกรัฐสภำ ปีงบประมำณ 2555            7 
   บัญชีกำรพิจำรณำร่ำงพระรำชบัญญัติท่ีเกี่ยวข้องกับกระทรวงศึกษำ                  11  

  ปีงบประมำณ 2555  
  ผลกำรด ำเนินงำนกลุ่มรับเรื่องรำวร้องทุกข์ ปีงบประมำณ 2555         12 
  สรุปผลกำรด ำเนินงำนโครงกำร             13

    
 
 
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

  

อ ำนำจหน้ำที่/โครงกำร ส ำนักงำนรัฐมนตรี กระทรวงศึกษำธิกำร 

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

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

1. รวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ กลั่นกรองเร่ืองเพื่อเสนอต่อรัฐมนตรี รวมทั้งเสนอ
ความเห็นประกอบการวินิจฉัยสั่งการของรัฐมนตรี 

2. สนับสนุนการท างานของรัฐมนตรีในการด าเนินงานทางการเมืองระหว่าง
รัฐมนตรี คณะรัฐมนตรี รัฐสภาและประชาชน 

3. ประสานงานการตอบกระทู้ ชี้แจงญัตติ ร่างพระราชบัญญัติ และกิจการอื่น
ทางการเมือง 

4. ประสานงานและติดตามผลการด าเนิ นการตามนโยบายของรัฐมนตรี          
กับส่วนราชการในสังกัด และองค์กรในก ากับของกระทรวง 

5. ด าเนินการพิจารณาเรื่องร้องทุกข์ ร้องเรียน หรือร้องขอความช่วยเหลือ      
ต่อรัฐมนตรี 

6. ปฏิบัติการอื่นใดตามท่ีกฎหมายก าหนดให้เป็นอ านาจหน้าท่ีของส านักงาน
รัฐมนตรี หรือตามท่ีรัฐมนตรีหรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย 

 

ตอนที่ 1 บทน ำ 
 



2

 

  2 

โครงสร้ำงกำรแบ่งส่วนงำนภำยในส ำนักงำนรัฐมนตรี กระทรวงศึกษำธิกำร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 งำนบริหำรทั่วไป  มีอ านาจหน้าท่ีเกี่ยวกับงานเลขานุการ และงานการประชุม  
ของรัฐมนตรี งานบริหารท่ัวไป และช่วยอ านวยการของส านักงานรัฐมนตรี ปฏิบัติงานร่วมกับหรือ
สนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นท่ีเกี่ยวข้องหรือท่ีได้รับมอบหมาย 

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

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

 

กลุ่มงำนประสำนกำรเมือง 

หัวหน้ำหัวหน้ำส ำนักงำนรัฐมนตรีส ำนักงำนรัฐมนตรี  

นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนเชี่ยวชำญ 

งำนบริหำรทั่วไป 

กลุ่มบริหำรทั่วไป 

กลุ่มงำนสนับสนุนวิชำกำร 

กลุ่มสนับสนุนวิชำกำร  กลุ่มกำรเมือง 

กลุ่มช่วยอ ำนวยกำร กลุ่มประชำสัมพันธ ์

กลุ่มรับเรื่องรำวร้องทุกข์ 



3
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 กลุ่มงำนประสำนกำรเมือง มีอ านาจหน้าท่ีเกี่ยวกับการประสานนโยบายระหว่าง
กระทรวง และประสานกับรัฐสภาตามท่ีรัฐมนตรีมอบหมาย การประชาสัมพันธ์ ชี้แจงท าความ
เข้าใจ และให้ข้อมูลแก่สื่อมวลชน รับเร่ืองราวร้องทุกข์ของประชาชน และงานรับข้อร้องเรียนหรือ
ร้องขอความช่วยเหลือต่อรัฐมนตรี ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่น   
ท่ีเกี่ยวข้องหรือท่ีได้รับมอบหมาย 

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

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

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

 กลุ่มงำนสนับสนุนวิชำกำร มีอ านาจหน้าท่ีเกี่ยวกับการประสานงาน วิเคราะห์ 
กลั่นกรอง และให้ความเห็นแก่รัฐมนตรี เกี่ยวกับการปฏิบัติภารกิจของรัฐมนตรี  ศึกษาและ
วิเคราะห์สถานการณ์ ติดตามความเคลื่อนไหวทางการเมือง และรายงานเพื่อการวินิจฉัยสั่งการ
ของรัฐมนตรี ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นท่ีเกี่ยวข้องหรือ     
ท่ีได้รับมอบหมาย 
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- กลุ่มสนับสนุนวิชำกำร มีหน้าท่ีความรับผิดชอบเกี่ยวกับการด าเนินงาน
สนับสนุนการท างานของรัฐมนตรี ประสาน วิเคราะห์ กลั่นกรองและเสนอความเห็นต่อรัฐมนตรี 
เกี่ยวกับการปฏิบัติภารกิจของรัฐมนตรีในงานวิชาการ การวิเคราะห์นโยบายและการวางแผน 
วิเคราะห์ กลั่นกรองและประสานการเสนอเร่ืองต่อรัฐมนตรีในส่วนงานขององค์กรหลัก หน่วยงาน
ในก ากับของกระทรวงศึกษาธิการ วิเคราะห์ กลั่นกรองเรื่องจากส านักนายกรัฐมนตรี ส านัก
เลขาธิการนายกรัฐมนตรี ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ส านักงบประมาณ หน่วยงานภายนอก   
ท่ีเสนอเรื่องต่อรัฐมนตรี ด าเนินการแจ้งมติคณะรัฐมนตรี การเก็บรักษามติ  กฎ ระเบียบต่างๆ 
จัดเตรียมข้อมูลเชิงวิชาการ ประสานการด าเนินงานตามนโยบายรัฐมนตรีกับส่วนราชการในสังกัด
และหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง การด าเนินงานเกี่ยวกับนโยบายการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี        
งานยุทธศาสตร์ แผนงาน/โครงการ ของหน่วยงาน 
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งำนและบุคลำกรส ำนักงำนรัฐมนตรี ปีงบประมำณ 2557 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

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

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

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

นวศ.ช านาญการพิเศษ 

 
 

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

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

นวศ.ช านาญการพิเศษ 

 
 

 

กลุ่มงำนสนับสนุนวิชำกำร 
 นางอาศิรา สุสันหกนก 

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

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

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

นวผ.ช านาญการ (เลขท่ี ตน. 10) 
ลาศึกษาต่อ ป.เอก 

 
 

 
 
 

นำงรักขณำ  ตัณฑวุฑโฒ 
หัวหน้ำส ำนักงำนรัฐมนตรี (เลขที่ ตน.1) 

 
นำงสำวนงศิลินี  โมสิกะ 

นวผ.เชี่ยวชำญ (เลขที่ ตน.2) 
 

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

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

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

นจท.ช านาญการ 

 
 

 
 
 

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

  
 
 

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

นจท.ปฏิบัติการ (เลขท่ี ตน. 21) 
 นางสมบัติ ศริิมาตย์ (พนักงานราชการ)           

พนักงานวิเคราะห์จดัเก็บเอกสาร 

 
 

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

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

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

จพง.ธุรการช านาญงาน (เลขที่ ตน. 13) 
 น.ส.ปิยาธร  สืบต่อ (พนักงานราชการ)                  

พนักงานวิเคราะห์จดัเก็บเอกสาร 

 
 

 
 
 

กลุ่มงำนสนับสนุนวิชำกำร 
นายก าพล พลาอไุรกลุ  

นวผ.ช านาญการพเิศษ (เลขท่ี ตน. 24) 

 

งำนบริหำรทั่วไป* 
นายญาณทัธ  สิริวัฒน ์

นจท.ช านาญการพิเศษ (เลขท่ี ตน. 14) 
 

กลุ่มงำนประสำนกำรเมือง 



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

 

“เป็นองค์กรน ำในกำรสนับสนุนภำรกิจ และประสำนรำชกำรทำงกำรเมืองของรัฐมนตรี” 

  

 

เพื่อให้ส ำนักงำนรัฐมนตรี บรรลุวิสัยทัศน์ท่ีก ำหนดไว้จึงมีค่ำนิยมร่วมท่ีบุคลำกรส ำนักงำน
รัฐมนตรีตระหนักให้ควำมส ำคัญ และเป็นแนวทำงในกำรปฏิบัติ เป็นค่ำนิยมร่วมท่ียอมรับร่วมกันว่ำ 

 POLITICS เป็นกรอบในกำรพัฒนำศักยภำพของบุคลำกรให้มีควำมรู้  ทักษะ          

และควำมสำมำรถโดยมีควำมมุ่งมั่นในกำรสนับสนุนภำรกิจและประสำนรำชกำรทำงกำรเมือง
ของรัฐมนตรี ด้วยบุคลำกรที่มีคุณภำพพร้อมจิตบริกำร อย่ำงมืออำชีพ 

 

วิสัยทัศน์วิสัยทัศน์  

ค่ำนิยมร่วมค่ำนิยมร่วม  

ตอนที่ 2 

วิเครำะห์องค์กร และจดัท ำกรอบแนวทำงกำรด ำเนินงำน 

กระทรวงศึกษำธิกำร 
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1. สนับสนุนภำรกิจของรัฐมนตรี และประสำนรำชกำรทำงกำรเมือง 
2. พัฒนำองค์กำรให้มีประสิทธิภำพ ตำมหลักธรรมำภิบำล 
3. พัฒนำบุคลำกรให้มีศักยภำพในกำรปฏิบัติงำนอย่ำงมีคุณภำพ 

 

 
 

1. เสริมสร้ำงควำมเข้มแข็งในภำรกิจกำรประสำนรำชกำรทำงกำรเมือง 
2. พัฒนำคุณภำพกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐให้มีประสิทธิภำพ 
3. ยกระดับและพัฒนำสมรรถนะบุคลำกรเพื่อกำรพัฒนำงำนอย่ำงต่อเนื่อง 

 

P 

O 

L 

I 

T 

I 

C 

S 

      Professional         ท ำงำนอย่ำงมืออำชีพ   

      Open – minded    เปิดใจกว้ำง 

        Learning            รักเรียนรู้ 

        Integrity   ซื่อสัตย์ ยืนหยัดในสิ่งทีถู่กต้อง 

        Teamwork          ท ำงำนเป็นทีม 

        Service Mind        มีจติบริกำร 

        Improvement      พัฒนำตนเอง 

        Communication   สื่อสำรถึงกัน 

ยุทธศำสตร์ยุทธศำสตร์  

พันธกิจพันธกิจ  
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1. ผู้รับบริกำรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้รับบริกำรถูกต้อง/ทันเวลำ/พึงพอใจ 
 2. มีกำรบริหำรจัดกำรองค์กำรอย่ำงเป็นระบบต่อเนื่อง 

3. บุคลำกรได้รับกำรยกระดับสมรรถนะและพัฒนำศักยภำพ ในกำรปฏิบัติงำน         
อย่ำงต่อเนื่อง 

 

 
 

1. ระดับควำมส ำเร็จในกำรด ำเนินงำนเพื่อสนับสนุนภำรกิจและประสำนรำชกำร        
ทำงกำรเมืองของรัฐมนตรี โดยกลุ่มงำนประสำนกำรเมือง กลุ่มงำนสนับสนุนวิชำกำร   
และงำนบริหำรท่ัวไป ของส ำนักงำนรัฐมนตรี 

2. ระดับควำมส ำเร็จในกำรด ำเนินงำนตำมเกณฑ์กำรพัฒนำคุณภำพกำรบริหำรจัดกำร
ภำครัฐ 

3. ระดับควำมส ำเร็จในกำรพัฒนำปรับปรุงวัฒนธรรมองค์กำร 
4. ร้อยละของบุคลำกร สร. ที่ได้รับกำรพัฒนำ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เป้ำประสงค์เป้ำประสงค์  

ตัวชี้วัดตัวชี้วัด  
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จุดแข็ง จุดอ่อน 

1. สร. มีกฎหมำยรองรับในกำรปฏิบัติงำนประสำน
รำชกำรทำงกำรเมือง (พระรำชบัญญัติระเบียบ
บริหำรรำชกำรกระทรวงศึกษำธิกำร พ.ศ. 2546 
และกฎกระทรวงกำรแบ่งส่วนรำชกำรส ำนักงำน
รัฐมนตรี กระทรวงศึกษำธิกำร พ.ศ. 2546) 
2. สร. สำมำรถสรุป กล่ันกรองเรื่องเสนอรัฐมนตรี/
ผู้มีอ ำนำจได้โดยตรง 
3. สร. ได้รับกำรยอมรับในกำรติดต่อประสำนงำน
กับองค์กรหลักและหน่วยงำนท่ีเกี่ยวข้อง 
4. ด้ำนบุคลำกร สร. 
    - มีประสบกำรณ์ ทักษะในกำรประสำนรำชกำร
ทำงกำรเมือง 
    - มีควำมอดทนสูง และยืดหยุ่นในกำรท ำงำน 
    - มีควำมพร้อมในกำรปรับตัว 

1. กำรจัดสภำพแวดล้อมภำยใน ไม่เอื้ออ ำนวย     
ในกำรปฏิบัติงำน เอกสำรมำก ไร้ระเบียบ 
2. ขำดควำมเข้มแข็งในกำรบริหำรจัดกำรภำยใน
องค์กร 
3. กำรควบคุม บริหำรงบประมำณ ท ำได้ยำก    
ต้องมุ่งเน้นภำรกิจรำชกำรทำงกำรเมืองมำกกว่ำ  
กำรพัฒนำองค์กำร 
4. ด้ำนบุคลำกร สร. 
    - ขำดกำรสอนงำนอย่ำงต่อเนื่อง 
    - บำงกลุ่มยังท ำงำนไม่ครบถ้วนตำมอ ำนำจ
หน้ำท่ี และขอบข่ำยของงำน 
    - ขำดขวญัก ำลังใจ เนื่องจำกเป็นองคก์รขนำดเล็ก 
ท ำให้ขำดโอกำสในกำรเติบโตตำมสำยงำน 

โอกำส อุปสรรค 

1. เป็นหน่วยงำนกลำงในกำรประสำนรำชกำรทำง
กำรเมือง 
2. สำมำรถขอรับกำรสนับสนุนและระดมทรัพยำกร
จำกองค์กรหลัก หน่วยงำนต่ำงๆ เพื่อสนับสนุน
ภำรกิจของรัฐมนตรีได้ 
3. กำรเปลี่ยนแปลงทำงกำรเมืองเป็นโอกำสให้ สร. 
ได้พัฒนำงำน และปรับปรุงกำรบริหำรจัดกำร 
4. มีเครือข่ำยกำรประสำนงำนกำรเมืองท้ังใน    
และนอก ศธ. 
5. ได้ประสำนใกล้ชิดผู้บริหำรระดับสูง ท ำให้มี
ข้อมูล และแหล่งทรัพยำกรเพื่อกำรพัฒนำคน 
พัฒนำงำนอย่ำงกว้ำงขวำง 

1. สร. เป็นองค์กรท่ีมีข้ำรำชกำรกำรเมือง             
เป็นผู้บังคับบัญชำแต่ในกำรบริหำรมีผู้มีอ ำนำจแฝง   
ใช้อ ำนำจแทน ท ำให้ขำดควำมเป็นเอกภำพในกำรบริหำร 
2. สถำนภำพขององค์กร (ไม่ใช่นิติบุคคล) ท ำให้  
ไม่สำมำรถตั้งงบประมำณ และบริหำรงำน
ทรัพยำกรบุคคล ได้ตำมสภำพปัญหำจริง 
3. กำรประสำนงำนกับบุคลำกรฝ่ำยกำรเมืองเข้ำถึง 
และเข้ำใจยำก 
4. กำรจัดบุคลำกรเพื่อเป็นคณะท ำงำนรัฐมนตรี  
ท ำได้ยำก และไม่เพียงพอ 
5. บทบำทและสถำนภำพของ สร. ท่ีแตกต่ำงจำก 
ส่วนรำชกำรอื่น ท ำให้บุคลำกรของ สร.  มี
ลักษณะเฉพำะของกำรได้มำ ส่งผลต่อกำรบริหำรงำน 

กำรวิเครำะห์  กำรวิเครำะห์  SSWWOOTT  

ส ำนักงำนรัฐมนตรี กระทรวงศึกษำธิกำรส ำนักงำนรัฐมนตรี กระทรวงศึกษำธิกำร  
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 จำกกำรวิเครำะห์สภำพแวดล้อมภำยใน และภำยนอก (SWOT) ของส ำนักงำนรัฐมนตรี 
สำมำรถน ำมำจ ำแนกเป็นยุทธศำสตร์ในกำรปฏิบัติรำชกำรส ำนักรัฐมนตรี ดังนี้ 

ยุทธศำสตร์ที่ 1 เสริมสร้ำงควำมเข้มแข็งในภำรกิจกำรประสำนรำชกำรทำงกำรเมือง 

จุดแข็ง        + สร.มีกฎหมำยรองรับในกำรปฏิบัติงำนประสำนรำชกำรทำงกำรเมือง 
                 + บุคลำกร สร. มีประสบกำรณ์ ทักษะในกำรประสำนรำชกำรทำงกำรเมือง 
                 + บุคลำกร สร. มีควำมพร้อมในกำรปรับตัว 
โอกำส           + สำมำรถขอรับกำรสนับสนุนและระดมทรัพยำกรจำกองค์กรหลัก หน่วยงำนต่ำงๆ                                 

เพ่ือสนับสนุนภำรกิจของส ำนักงำนรัฐมนตรีได้ 
                 + กำรเปลี่ยนแปลงทำงกำรเมืองเป็นโอกำสให้ สร. ได้พัฒนำ ปรับปรุงกำรบริหำรจัดกำร 
 

 

ยุทธศำสตร์ที่ 2 พัฒนำคุณภำพกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐให้มีประสิทธิภำพ 

จุดอ่อน         - ขำดควำมเข้มแข็งในกำรบริหำรจัดกำรภำยในองค์กำร 
โอกำส         + กำรเปลี่ยนแปลงทำงกำรเมืองเป็นโอกำสให้ สร. ได้พัฒนำ ปรับปรุงกำรบริหำรจัดกำร 
                  + ได้ประสำนงำนใกล้ชิดกับผู้บริหำรระดับสูง ท ำให้มีข้อมูลและแหล่งทรัพยำกร       

เพื่อกำรพัฒนำคน พัฒนำงำนอย่ำงกว้ำงขวำง 
 

 

ยุทธศำสตร์ที่ 3 ยกระดับและพัฒนำสมรรถนะบุคลำกรเพื่อกำรพัฒนำงำนอย่ำงต่อเนื่อง 

จุดอ่อน          - ขำดกำรสอนงำน 
                  - บำงกลุ่มยังท ำงำนไม่ครบถ้วนตำมอ ำนำจหน้ำท่ี และขอบข่ำยของงำน 
จุดแข็ง         + บุคลำกรมีควำมพร้อมในกำรปรับตัว 
โอกำส         + กำรเปลี่ยนแปลงทำงกำรเมืองเป็นโอกำสให้ สร. ได้พัฒนำ ปรับปรุงกำรบริหำรจัดกำร 

 

กำรก ำหนดยุทธศำสตร์กำรก ำหนดยุทธศำสตร์  

ส ำนักงำนรัฐมนตรี ส ำนักงำนรัฐมนตรี กระทรวงศึกษำธิกำรกระทรวงศึกษำธิกำร  
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โครงกำรพัฒนำศักยภำพและประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำรส ำนักงำนรัฐมนตรี ศธ. 
กิจกรรมที่ 1 กำรจัดกำรควำมรู้ 
กิจกรรมที่ 2 กำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับประเทศกลุ่มประชำคมอำเซียน 
 
 

 

แผนที่ยุทธศำสตร์ แผนที่ยุทธศำสตร์   

ส ำนักงำนรัฐมนตรี กระทรวงศึกษำธิกำรส ำนักงำนรัฐมนตรี กระทรวงศึกษำธิกำร  

ปีงบประมำณ พ.ศ. 2557ปีงบประมำณ พ.ศ. 2557  

เป็นองค์กรน ำในกำรสนับสนุนภำรกิจ และประสำนรำชกำรทำงกำรเมืองของรัฐมนตรี 

สนับสนุนภำรกิจของ
รัฐมนตรีและประสำน
รำชกำรทำงกำรเมือง 

พัฒนำองค์กำรให้มี
ประสิทธิภำพตำมหลัก    

ธรรมำภิบำล 

พัฒนำบุคลำกรให้มี       
ศักยภำพในกำรปฏิบัติงำน

อย่ำงมีคุณภำพ 

เสริมสร้ำงควำมเข้มแข็งใน
ภำรกิจกำรประสำน
รำชกำรทำงกำรเมือง 

พัฒนำคุณภำพกำรบริหำร
จัดกำรภำครัฐให้มี

ประสิทธิภำพ 

ผู้รับบริกำรและผู้มีส่วนได้ 
ส่วนเสีย ได้รับบริกำร

ถูกต้อง/ทันเวลำ/พึงพอใจ 

ยกระดับและพัฒนำ
สมรรถนะบุคลำกร เพ่ือกำร
พัฒนำงำนอย่ำงต่อเนื่อง 

ระดับควำมส ำเร็จในกำร
ด ำเนินงำนของกลุ่มงำน
ป ร ะ ส ำ น ก ำ ร เมื อ ง     
กลุ่มงำนสนับสนุนวิชำกำร 
และงำนบริหำรทั่ วไป   
ของส ำนักงำนรัฐมนตรี 

 

ระดับควำมส ำเร็จ
ในกำรด ำเนินงำน
ตำมเกณฑ์กำร
พัฒนำคุณภำพ   

กำรบริหำรจัดกำร
ภำครัฐ 

ระดับควำมส ำเร็จ
ในกำรพัฒนำ

ปรับปรุงวัฒนธรรม
องค์กำร 

ร้อยละของ
บุคลำกร สร.       

ที่ได้รับกำรพัฒนำ 

มีกำรบริหำรจัดกำร
องค์กำรอย่ำงเป็นระบบ 

ต่อเนื่อง 

บุคลำกรได้รับกำรยกระดับ
สมรรถนะ และพัฒนำ

ศักยภำพในกำรปฏิบัติงำน
อย่ำงต่อเนื่อง 

วิสัยทัศน์ 

พันธกิจ 

ยุทธศำสตร ์

เป้ำประสงค์ 

ตัวชี้วัด 

โครงกำร/
กิจกรรม 
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 ส ำนักงำนรัฐมนตรี กระทรวงศึกษำธิกำร ได้วิเครำะห์ปัจจัยภำยใน – ภำยนอก พันธกิจ 
และก ำหนดยุทธศำสตร์ เพ่ือเป็นกรอบแนวทำงในกำรปฏิบัติรำชกำร 3 ยุทธศำสตร์ และมีตัวชี้วัด
ควำมส ำเร็จของงำนตำมยุทธศำสตร์ ดังนี้ 

 ยุทธศาสตร์ที่ 1 เสริมสร้างความเข้มแข็งในภารกิจการประสานราชการทางการเมือง  

ตัวชี้วัดที่ 1  ด ำเนินกำรรับ – ส่งหนังสือด้วยระบบสำรบรรณอิเล็กทรอนิกส์    
ตำมขั้นตอนถูกต้อง รวดเร็ว 

ตัวชี้วัดที่ 2 ด ำเนินกำรเรื่องบุคลำกรและสิทธิประโยชน์ ได้ถูกต้อง ครบถ้วน 
ทันเวลำ 

ตัวชี้วัดที่ 3 จัดท ำวำระงำนรำยสัปดำห์ ได้ถูกต้อง ทันเวลำ 
ตัวชี้วัดที่ 4 ตรวจกลั่นกรองเรื่องเสนอรัฐมนตรีเพื่อลงนำม :ค ำสั่ง ได้ถูกต้อง 

ทันเวลำ 
ตัวชี้วัดที่ 5 ตรวจกลั่นกรอง ร่ำงสำร ค ำนิยม ค ำไว้อำลัย และขออนุญำตใช้ชื่อ

ต ำแหน่งของรัฐมนตรี ได้ครบถ้วน ถูกต้อง ทันเวลำ 
ตัวชี้วัดที่ 6 ประสำนงำนช่วยอ ำนวยกำรในภำรกิจรัฐมนตรี ได้ครบถ้วน ทันเวลำ 
ตัวชี้วัดที่ 7 ประสำนอ ำนวยกำรในกำรเดินทำงไปรำชกำรของรัฐมนตรี ได้ถูกต้อง 

ทันเวลำ 
ตัวชี้วัดที่ 8 ประสำนกำรประชุมด้ำนกำรเมืองได้ครบถ้วน ทันเวลำ 
ตัวชี้วัดที่ 9 จัดท ำค ำตอบ ข้อหำรือ กระทู้ ชี้แจงญัตติ ได้ครบถ้วน ทันเวลำ 
ตัวชี้วัดที่ 10 ประสำนกำรเสนอร่ำงพระรำชบัญญัติ กฎหมำยต่ำงๆ กฎบัตร        

ได้ครบถ้วน ทันเวลำ 
ตัวชี้วัดที่ 11 จัดท ำและเผยแพร่ข่ำวสำรนโยบำยรัฐมนตรี ถูกต้องเป็นปัจจุบัน 
ตัวชี้วัดที่ 12 จัดท ำวำรสำร สร.สำร รำยเดือน เผยแพร่ส่วนรำชกำร และหน่วยงำน

อย่ำงท่ัวถึง 
ตัวชี้วัดที่ 13 สื่อมวลชนน ำเสนอข่ำว ศธ.,รัฐมนตรี ต่อเนื่องเป็นปัจจุบัน 
ตัวชี้วัดที่ 14 ด ำเนินกำรเรื่องต่ำงประเทศเพื่อมีบัญชำสั่งกำรได้ครบถ้วน ทันเวลำ 

 

ตอนที่ 3 

แผนการปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557  
และตัวชี้วัดความส าเรจ็ตามยุทธศาสตร ์

กระทรวงศึกษาธิการ 
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ตัวชี้วัดที่ 15 ด ำเนินกำรรับเรื่องร้องทุกข์ร้องเรียน ขอควำมอนุเครำะห์เสนอ
ควำมเห็นได้ถูกต้อง ครบถ้วน ภำยในเวลำท่ีก ำหนด 

ตัวชี้วัดที่ 16 ด ำเนินกำรรับเรื่องท่ีเกี่ยวข้องกับกำรด ำเนินงำนตำมขั้นตอนของศำล
ได้ถูกต้อง ครบถ้วน ภำยในเวลำท่ีก ำหนด 

ตัวชี้วัดที่ 17 ด ำเนินกำรรับรำยงำนท่ีเกี่ยวข้องกับกำรร้องทุกข์, รำยงำนควำมรับ
ผิดทำงละเมิด , ข้ำรำชกำรต้องหำคดี  และกำรอุทธรณ์ค ำสั่ ง         
ทำงปกครองได้ถูกต้อง ครบถ้วน ภำยในเวลำท่ีก ำหนด 

ตัวชี้วัดที่ 18 ร้อยละควำมส ำ เร็จ ในกำรด ำเนิ นกำรประสำนกำรประชุม
คณะรัฐมนตรี 

ตัวชี้วัดที่ 19 ร้อยละควำมส ำเร็จในกำรกลั่นกรองเรื่องเชิงวิชำกำร นโยบำย และแผน 
 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐให้มีประสิทธิภาพ 

ตัวชี้วัดที่ 20 ด ำเนินกำรจัดท ำรำยงำนกำรใช้จ่ำยเงินงบประมำณได้ถูกต้อง ครบถ้วน 
ตัวชี้วัดที่ 21 ด ำเนินกำรจัดท ำรำยงำนทะเบียนคุมวัสดุส ำนักงำน/ครุภัณฑ์ ได้ถูกต้อง 

ครบถ้วน 
ตัวชี้วัดที่ 22 มีระบบอิเล็กทรอนิกส์ในกำรจัดเก็บเอกสำรของงำนบริหำรท่ัวไป 

ครบถ้วน สะดวกในกำรค้นหำเอกสำร 
ตัวชี้วัดที่ 23 มีกำรรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนของกลุ่มกำรเมืองรำยปี 
ตัวชี้วัดที่ 24 มีกำรรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนด้ำนประชำสัมพันธ์รำยปี 
ตัวชี้วัดที่ 25 มีกำรแจ้งผลกำรร้องทุกข์ให้ผู้ร้องทรำบ ไม่น้อยกว่ำร้อยละ 75 
ตัวชี้วัดที่ 26 มีกำรรำยงำนผลกำรด ำเนินกำรเร่ืองร้องทุกข์ ร้องเรียน รำยเดือน 
ตัวชี้วัดที่ 27 ค ำรับรองกำรปฏิบัติรำชกำรของ สร. ด ำเนินกำรได้ตำมกรอบเวลำ 

กพร.สป. 
  
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยกระดับและพัฒนาสมรรถณะบุคลากรเพื่อการพัฒนางานอย่างต่อเนื่อง 

ตัวชี้วัดที่ 28 มีกำรจัดท ำแผนปฏิบัติรำชกำร ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2557  
ตัวชี้วัดที่ 29 มีจัดท ำค ำรับรองกำรปฏิบัติรำชกำรของ สร.ประจ ำปีงบประมำณ      

พ.ศ. 2557 
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ตัวชี้วัดที่ 30 โครงกำรพัฒนำศักยภำพและประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำร
ส ำนักงำนรัฐมนตรี มีกำรจัดกิจกรรมตำมโครงกำรฯ และมีรำยงำน
ผลกำรด ำเนินโครงกำร 

 กิจกรรมท่ี 1 กำรจัดกำรควำมรู ้
กิจกรรมท่ี 2 กำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับประเทศกลุ่มประชำคม
อำเซียน 
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๑.  ชื่อโครงการ พัฒนำศักยภำพและประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำรส ำนักงำนรัฐมนตรี 
กระทรวงศึกษำธิกำร  

๒. หลักการเหตุผล 

ส ำนักงำนรัฐมนตรี กระทรวงศึกษำธิกำร มีฐำนะเป็นส่วนรำชกำรในส่วนกลำงของ
กระทรวงศึกษำธิกำร ท่ีมีหัวหน้ำส่วนรำชกำรขึ้นตรงต่อรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงศึกษำธิกำร    
ตำมมำตรำ ๑๐ แห่งพระรำชบัญญัติระเบียบบริหำรรำชกำรกระทรวงศึกษำธิกำร พ.ศ.๒๕๔๖ 
และกฎกระทรวงแบ่งส่วนรำชกำรส ำนักงำนรัฐมนตรี พ.ศ. ๒๕๔๖ ได้ก ำหนดให้ส ำนักงำนรัฐมนตรี   
มีอ ำนำจหน้ำท่ีเกี่ยวกับรำชกำรทำงกำรเมือง เพื่อสนับสนุนภำรกิจของรัฐมนตรี ประสำนนโยบำย
ระหว่ำงกระทรวง ซึ่งเป็นภำรกิจส ำคัญท่ีส ำนักงำนรัฐมนตรีต้องปฏิบัติให้บรรลุผลส ำเร็จอย่ำง      
มีประสิทธิภำพ ประกอบกับพระรำชกฤษฎีกำว่ำด้วยหลักเกณฑ์และวิธีกำรบริหำรจัดกำรบ้ำนเมือง
ท่ีดี พ.ศ. ๒๕๔๖ ซึ่งเป็นกฎหมำยท่ีบัญญัติขึ้นเพ่ือให้หน่วยงำนของรัฐให้ควำมส ำคัญและมุ่งพัฒนำ
ระบบบริหำรจัดกำรของหน่วยงำนให้มีประสิทธิภำพมำกยิ่งขึ้น ท้ังในด้ำนระบบบริหำรจัดกำร
องค์กร กำรให้บริกำรที่ดี กำรพัฒนำบุคลำกร และส่งเสริมให้บุคลำกรในภำครัฐเป็นผู้ปฏิบัติ งำนท่ี
พร้อมด้วยคุณธรรม จริยธรรม และพร้อมอุทิศ เพื่อผลสัมฤทธิ์ในกำรปฏิบัติรำชกำรได้อย่ำงเต็ม
ก ำลังควำมสำมำรถ และกำรบริหำรรำชกำรเพ่ือให้เกิดประโยชน์สุขต่อประชำชน 

กำรบริหำรจัดกำรบ้ำนเมืองท่ีดี เพ่ือบรรลุเป้ำหมำย ดังต่อไปนี้ 
๑. เกิดประโยชน์สุขของประชำชน 
๒. เกดิผลสัมฤทธ์ิต่อภำรกิจของรัฐ 
๓. มีประสิทธิภำพและเกิดควำมคุ้มค่ำในเชิงภำรกิจของรัฐ 
๔. ไม่มีขั้นตอนกำรปฏิบัติงำนเกินควำมจ ำเป็น 
๕. มีกำรปรับปรุงภำรกิจของส่วนรำชกำรให้ทันต่อสถำนกำรณ์ 
๖. ประชำชนได้รับกำรอ ำนวยควำมสะดวก และได้รับกำรตอบสนองควำมต้องกำร 
๗. มีกำรประเมนิผลกำรปฏิบัติรำชกำรอย่ำงสม่ ำเสมอ 

   กรณีท่ีได้มีกำรรวมตัวกันของ ๑๐ ประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ จัดตั้งเป็น
ประชำคมอำเซียน (ASEAN Community) หรือประชำคมเดียวกันในปี พ.ศ. ๒๕๕๘ จะมีกำรเปิด
กว้ำงให้ประชำชนในแต่ละประเทศสำมำรถเข้ำไปท ำธุรกรรม มีกำรผ่อนปรนให้สำมำรถเดินทำง 
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ไปประกอบอำชีพในกลุ่มประเทศประชำคมได้อย่ำงเสรี ซึ่งจะต้องมีกำรเจรจำข้อตกลงร่วมกัน 
หรือในกลุ่มประชำคมอำเซียน ซึ่งจะมีผลกระทบกับกำรเคลื่อนย้ำยประชำกร เพื่อกำรประกอบ
อำชีพ กำรท ำธุรกรรม ท้ังทำงเศรษฐกิจ รวมถึงกำรจัดกำรศึกษำข้ำมชำติของกลุ่มประชำคม  

 ดังนั้น เพ่ือใหก้ำรด ำเนินงำนของส ำนักงำนรัฐมนตรี สำมำรถสนับสนุนกำรปฏิบัติ
รำชกำรของรัฐมนตรี ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพและประสิทธิผล เป็นส่วนรำชกำรท่ีมีระบบบริหำร
จัดกำรท่ีดี ตำมหลักกำรกำรบริหำรจัดกำรบ้ำนเมืองท่ีดี และบุคลำกรมีควำมรู้ ควำมเข้ำใจ ในกำร
เตรียมพร้อมรับสถำนกำรณ์ควำมเปลี่ยนแปลงท่ีจะเกิดขึ้นในอนำคต ท้ังในด้ำนสังคม เศรษฐกิจ 
กำรเมือง และกำรศึกษำ ของประเทศกลุ่มประชำคมอำเซียน ส ำนักงำนรัฐมนตรี จึงได้จัดพัฒนำ
ศักยภำพและประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำรส ำนักงำนรัฐมนตรี กระทรวงศึกษำธิกำร ขึ้น  

๓. วัตถุประสงค ์ 

๓.๑ เพ่ือให้มีกำรจัดกำรควำมรู้ ภำยในองค์กรอย่ำงต่อเนื่อง   ท ำท้ังองค์กร 
๓.๒ เพ่ือเพิ่มพูน ควำมรู้ ทักษะ สมรรถนะของบุคลำกรส ำนักงำนรัฐมนตรี ให้มี     
      ขีดควำมสำมำรถในกำรปฏิบัติรำชกำรท่ีสูงขึ้น ตำมค่ำนิยมร่วมขององค์กร 
๓.๓ เพ่ือพัฒนำ ปรับปรุงกำรจัดกำรกระบวนกำรในส ำนักงำนรัฐมนตรี ให้ดียิ่งขึ้น 
๓.๔ เพื่อให้บุคลำกรส ำนักงำนรัฐมนตรี ได้มีโอกำสศึกษำ แลกเปลี่ยนเรียนรู้    

จำกประสบกำรณต์รงด้วยตนเอง จำกแหล่งเรียนรู้ต่ำงๆ เพื่อพัฒนำคุณภำพงำน 
๓.๕ เพ่ือพัฒนำส ำนักงำนรัฐมนตรี ให้เป็นส่วนรำชกำรท่ีมีภำพลักษณ์ท่ีดี บุคลำกร 
      มีคุณภำพ ผู้รับบริกำรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีควำมพึงพอใจ  

๔.  เป้าหมาย 

๔.๑  เชิงคุณภำพ 
๔.๑.๑ ส ำนักงำนรัฐมนตรี   มีกำรจัดกำรควำมรู้ ภำยในองค์องค์อย่ำงต่อเนื่อง 
๔.๑.๒ ส ำนักงำนรัฐมนตรี  มีกำรพัฒนำ ปรับปรุงกำรบริหำรจัดกำร รวมท้ัง

กระบวนกำรกำรด ำเนินงำนภำยในองค์กรอย่ำงเป็นระบบ 
๔.๑.๓ บุคลำกรส ำนักงำนรัฐมนตรี ได้มีกำรเพ่ิมพูนควำมรู้ ประสบกำรณ์ ควำมคิด

เพ่ือกำรยกระดับสมรรถนะ และพัฒนำศักยภำพ ประสิทธิภำพในกำรปฏิบัติงำนอย่ำงต่อเนื่อง 
๔.๑.๔ ผู้รับบริกำรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มีควำมพึงพอใจต่อกำรให้บริกำรของ

ส ำนักงำนรัฐมนตรี 
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๔.๒   เชิงปริมำณ   
 ๔.๒.๑ ส ำนักงำนรัฐมนตรี จัดกิจกรรม  ๒  กิจกรรม ได้แก ่

 กิจกรรมท่ี ๑ กำรจัดกำรควำมรู้ 
 กิจกรรมท่ี ๒ กำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับประเทศกลุ่มประชำคมอำเซียน

(สำธำรณรัฐเวียดนำม) 
๔.๒.๒ บุคลำกรส ำนักงำนรัฐมนตรี ไม่น้อยกว่ำร้อยละ ๘๐ ได้เข้ำรับกำรพัฒนำ

ควำมรู้ ทักษะ และสมรรถนะ ในกิจกรรมท่ี ๑  
๔.๒.๓ บุคลำกรส ำนักงำนรัฐมนตรี ไม่น้อยกว่ำร้อยละ ๔๐ ได้เข้ำรับกำรฝึกอบรม

แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประสบกำรณ์ ในกิจกรรมท่ี ๒  เพ่ือพัฒนำคุณภำพงำน 
๔.๒.๓ ผู้รับบริกำรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ไม่น้อยกว่ำร้อยละ ๘๐ มีควำมพึงพอใจ

ต่อกำรให้บริกำรของส ำนักงำนรัฐมนตรี   

๕  วิธีการด าเนินการ/ขั้นตอนการด าเนินการ 

เพื่อให้บรรลุตำมวัตถุประสงค์และเป้ำหมำยของโครงกำรฯ  ส ำนักงำนรัฐมนตรี   
ได้ก ำหนดกำรจัดกิจกรรม ๒ กิจกรรม  ดังนี้ 

 กิจกรรมท่ี ๑ กำรจัดกำรควำมรู้ 
 กิจกรรมท่ี ๒ กำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับประเทศกลุ่มประชำคมอำเซียน

(ประเทศเวียดนำม) 
 

  โดยก ำหนดขั้นตอนกำรด ำเนินกำรในแต่ละกิจกรรม  ดังนี้ 
ขั้นตอนท่ี ๑ เสนอขอควำมเห็นชอบโครงกำร  และขออนุมัติโครงกำร 
ขั้นตอนท่ี ๒ แต่งตั้งคณะท ำงำนด ำเนินโครงกำร 

   ขั้นตอนท่ี ๓ จัดท ำปฏิทินกำรด ำเนินกำรรำยกิจกรรม 
ขั้นตอนท่ี ๔ ด ำเนินกำรจัดกิจกรรมตำมท่ีก ำหนด 
ขั้นตอนท่ี ๕ สรุปรำยงำนผลกำรด ำเนินกำรและเผยแพร่โครงกำร 

๖.  ระยะเวลาด าเนินการ  (เดือน/ปี) 

  ก ำหนดด ำเนินโครงกำรในปีงบประมำณ พ.ศ.๒๕๕๗  (๑ ตุลำคม ๒๕๕๖ –       
๓๐ กันยำยน ๒๕๕๗) โดยก ำหนดระยะเวลำกำรจัดรำยละเอียดในแต่ละกิจกรรม ดังนี้ 

 

 

                                                              



1

8

 

  18 
 

 

กิจกรรมหลกั 
ระยะเวลาด าเนินการ  (เดือน) 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

๑. เสนอขอควำมเห็นชอบและขอ
อนุมัติโครงกำร 

            

๒. แต่งตั้งคณะท ำงำน /  
     มอบหมำยงำน 

            

๓. กิจกรรมกำรจัดกำรควำมรู้             

๔. กิจกรรมกำรพัฒนำและ
ปรับปรุงกำรบริหำรจัดกำร
กระบวนกำร 

            

๕. กิจกรรมกำรแลกเปลี่ยน
เรียนรู้กับประเทศกลุ่มประชำคม
อำเซียน (ประเทศเวียดนำม) 

            

๕. จัดท ำสรุปรำยงำนกำรด ำเนิน
โครงกำรฯ รำยกิจกรรม และ
เผยแพร่ 

            

๗.  งบประมาณ 

  โครงกำรพัฒนำศักยภำพและประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำรส ำนักงำนรัฐมนตรี 
กระทรวงศึกษำธิกำร ได้ก ำหนดกรอบงบประมำณ จ ำนวน  ๑,๑๐๐,๐๐๐  บำท  (หนึ่งล้ำนหนึ่ง
แสนบำทถ้วน)   โดยจ ำแนกรำยกิจกรรม  ได้ดังนี้ 
 งบประมาณ ค่าตอบแทน ใช้สอย วัสดุ 

กิจกรรมท่ี ๑ กำรจัดกำรควำมรู้     งบประมำณ ๔๕๐,๐๐๐ บำท 
 กิจกรรมย่อยท่ี 1.1 กำรประชุมกำรจัดกำรควำมรู้ภำยใน ศธ.  
        และนอกศธ. จ ำนวนประมำณ 14 ครั้ง งบประมำณ 248,๐๐๐ บำท 
 กิจกรรมย่อยท่ี 1.2 กำรส่งเสริมและกำรพัฒนำศักยภำพบุคลำกร  
        ของส ำนักงำนรัฐมนตรี   งบประมำณ 202,๐๐๐ บำท 
งบประมาณ หมวดรายจา่ยอื่น ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศ 
กิจกรรมท่ี ๒ กำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับ    งบประมำณ ๖๕๐,๐๐๐ บำท   
                ประเทศกลุ่มประชำคมอำเซียน (สำธำรณรัฐเวียดนำม)  
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๘.  หน่วยงานรับผิดชอบ 

                  ทุกกลุ่มงำนในส ำนักงำนรัฐมนตรี  ร่วมรับผิดชอบด ำเนินกำรในรูปแบบ
คณะท ำงำนด ำเนินกำรโครงกำร   โดยมีคณะกรรมกำรด ำเนินกำรรำยกิจกรรม 

๙.  ตัวชี้วัดความส าเร็จ 

  ๙.๑ ระดับควำมส ำเร็จในกำรจัดกิจกรรมตำมโครงกำร (๒ กิจกรรม) 
  ๙.๒ บุคลำกรส ำนักงำนรัฐมนตรีไม่น้อยกว่ำร้อยละ ๘๐ ได้รับกำรพัฒนำควำมรู้ 
ทักษะ และสมรรถนะ ในกิจกรรมท่ี ๑  

๙.๓  บุคลำกรส ำนักงำนรัฐมนตรี ไม่น้อยกว่ำร้อยละ ๔๐ ได้เข้ำรับกำรฝึกอบรม
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประสบกำรณ์ ในกิจกรรมท่ี ๒   
  ๙.๔ ผู้รับบริกำรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ไม่น้อยกว่ำร้อยละ ๘๐ มีควำมพึงพอใจต่อ
กำรให้บริกำร ของส ำนักงำนรัฐมนตรี 

๑๐.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

๑๐.๑ บุคลำกรส ำนักงำนรัฐมนตรีได้รับกำรพัฒนำศักยภำพ และขีดควำมสำมำรถ
ในกำรประสำนรำชกำรทำงกำรเมืองอย่ำงต่อเนื่อง 

๑๐.๒ ส ำนักงำนรัฐมนตรี เป็นองค์กรคุณภำพในกำรประสำนรำชกำรทำงกำรเมือง  

--------------------------------------------- 

 



 
 

คณะท ำงำน 
 

1. นำงรักขณำ  ตัณฑวุฑโฒ    ท่ีปรึกษำ 
    หัวหน้ำส ำนักงำนรัฐมนตรี     
2. นำงสำวนงศิลินี  โมสิกะ    ท่ีปรึกษำ 
    นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนเชี่ยวชำญ 
3. นำงสำวศิริรัตน์  ทิวะศิริ    หัวหน้ำคณะท ำงำน 
    นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนช ำนำญกำรพิเศษ 
4. นำงดวงรัตน์  นิรัตติวงศกรณ์    คณะท ำงำน 
    นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนช ำนำญกำรพิเศษ 
5. นำยก ำพล  พลำอุไรกุล     คณะท ำงำน 
    นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนช ำนำญกำรพิเศษ 
6. นำยบัลลังก์  โรหิตเสถียร    คณะท ำงำน 
    นักประชำสัมพันธ์ช ำนำญกำรพิเศษ 
 7. นำงแจ่มจิตต์  สุคนธสำร    คณะท ำงำน 
    นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนช ำนำญกำร 
8. นำงสำวจงดี  ห่วงทรัพย์    คณะท ำงำน 
    นักจัดกำรงำนท่ัวไปช ำนำญกำร 
9. นำงสำวบุษยำกร  กิตติวำนิช    คณะท ำงำน 
    นักวิชำกำรศึกษำช ำนำญกำร 
10. นำยชำญชัย  เตียวัฒนรัฐติกำล   คณะท ำงำนและเลขำนุกำร 
    นักจัดกำรงำนท่ัวไปปฏิบัติกำร 
11. นำยทัศนะ  เพ่ิมพัด     คณะท ำงำนและผู้ช่วยเลขำนุกำร 
     พนักงำนวิเครำะห์จัดเก็บเอกสำร 

 
 


