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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ 
                                                                                                       รอบ  ๙ เดือน 
                                                                                                       รอบ ๑๒ เดือน 
ตัวช้ีวัดที่ ๑ ความส าเร็จในการบรรลุเป้าหมายตามนโยบายส าคัญ/แผนปฏิบัติราชการ/ตัวช้ีวัดตาม         

   ค ารับรองการปฏิบัติราชการของกระทรวง/ส านักงานปลัดกระทรวง และแผนปฏิบัติ 
   ราชการของหน่วยงาน 

   ตัวช้ีวัดที่ ๑.๑ ร้อยละความส าเร็จของโครงการที่มีผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายของโครงการตามแผนปฏิบัติ 
                     ราชการของหน่วยงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ 
ผู้ก ากับดูแลตัวช้ีวัด  :   
              หัวหน้าส านักงานรัฐมนตรี  
                

ผู้จัดเก็บข้อมูล  : 
                 ๑. นางสาวนงศิลินี โมสิกะ 
                  ๒. นางสาววิรยิา  ไชยคุปต์   
                  ๓. นางสาวเอมอร  ชัยพล   
                  ๔. นายธิติกาญจน์ ยิ้มสงวน  

โทรศัพท์  :  ๐ ๒๒๘๐ ๐๓๐๙ โทรศัพท์  :  ๐ ๒๖๒๘ ๖๐๒๐ 
ค าอธิบาย :  

ร้อยละความส าเร็จของโครงการที่มีผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายของโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ    
ของหน่วยงาน พิจารณาจากจ านวนโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙       
ของหน่วยงานที่มีผลการด าเนินงานบรรลุตามค่าเป้าหมายที่ก าหนดไว้ของแต่ละโครงการ คิดเทียบเป็นร้อยละ
จากจ านวนโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ทั้งหมด แล้วน าผลการค านวณ  
ที่ได้เทียบกับเกณฑ์การให้คะแนน 
            ในกรณีที่โครงการตามแผนปฏิบัติราชการมีลักษณะเป็นโครงการใหญ่ที่ประกอบด้วยโครงการย่อย
หรือกิจกรรมย่อย ให้นับจ านวนกิจกรรมย่อยเหล่านั้นเป็นจ านวนโครงการด้วย เช่น  ส านัก ก. มีโครงการ    
ตามแผนแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ รวม ๑๐ โครงการ แต่ในจ านวนนี้มีหนึ่ง
โครงการที่มีลักษณะเป็นโครงการใหญ่ประกอบด้วยกิจกรรมย่อยรวม ๕ กิจกรรมซึ่งแต่ละกิจกรรมมีลักษณะ
เป็นโครงการที่ด าเนินการแยกจากกันแต่อยู่ภายใต้โครงการใหญ่ ให้นับจ านวนโครงการตามแผนรวม เท่ากับ 
๑๔ โครงการ (๙ โครงการเดี่ยว + ๕ โครงการย่อย) แล้วจึงพิจารณาผลการด าเนินงานเป็นรายโครงการตามเกณฑ์
การให้คะแนน 
            ส านักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ มีภารกิจเกี่ยวกับราชการทางการเมือง และสนับสนุนภาร
กิจของรัฐมนตรีในการประสานนโยบายระหว่างกระทรวง เพ่ือให้การปฏิบัติภารกิจของส านักงานรัฐมนตรี
บรรลุผลส าเร็จอย่างมีประสิทธิภาพ จึงมีความจ าเป็นต้องส่งเสริม สนับสนุนให้ข้าราชการและผู้เกี่ยวข้อง 
ได้รับการพัฒนาศักยภาพและประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ ทั้งในเชิงวิชาการและการปฏิบัติการ พร้อมทั้ง
สร้างเครื่องมือในการปฏิบัติงาน จึงได้จัดท าโครงการพัฒนาศักยภาพและประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
ส านักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ โดยก าหนดจัดกิจกรรมตามโครงการไว้ ๒ กิจกรรม 
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ข้อมูลผลการด าเนินงาน  :        
ล าดับ

ที ่
โครงการ 

ค่าเป้าหมาย 
ตามแผนฯ 

ผลการ
ด าเนินงาน 

บรรลุ     
ค่าเป้าหมาย 

หมายเหตุ 

๑ 
โครงการพัฒนาศักยภาพและประสิทธิภาพ
การบริหารจัดการส านักงานรัฐมนตรี 
กระทรวงศึกษาธิการ 

   

 

 กิจกรรมที่ ๑ พัฒนาการบริหารจดัการ
ส านักงานรัฐมนตรี (ประชุมเชิงปฏบิัติการ) 

   
 

 

๑.๑ จ านวนบคุลากรที่เข้าร่วมกจิกรรม ๒๖ 
(ร้อยละ ๘๐
ของ ๓๒) 

 

๓๐  

 
๓๐ + ๓๐.๖ 

๒ 
= ๓๐.๓๐ 

 
๑.๒  ระดับความพึงพอใจในการเข้าร่วม

กิจกรรม 
ไม่ต่ ากว่า 

ร้อยละ ๘๐ ๙๓.๖๐  
๙๓ + ๙๔.๒ 

๒ 
= ๙๓.๖๐ 

 กิจกรรมที่ ๒ ส่งเสริมเพิ่มพูนศักยภาพ
บุคลากรส านักงานรัฐมนตร ี    

 

 

2.๑ จ านวนบคุลากรที่เข้าร่วมกจิกรรม ๒๖ 
(ร้อยละ ๘๐
ของ ๓๒) 

 

๓๕  

 

 2.๒  ระดับความพึงพอใจในการเข้าร่วม
กิจกรรม 

ไม่ต่ ากว่า 
ร้อยละ ๘๐ ๘๖.๘๖  

 

จ านวนโครงการที่บรรลุค่าเป้าหมาย ๑  
คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐  

หมายเหตุ :   หมายถึง บรรลุค่าเป้าหมาย 
                หมายถึง ไม่บรรลุค่าเป้าหมาย  
 
เกณฑ์การให้คะแนน  :  

ระดับ ๑ ระดับ ๒ ระดับ ๓ ระดับ ๔ ระดับ ๕ 
ร้อยละ ๖๐ ร้อยละ ๗๐ ร้อยละ ๘๐ ร้อยละ ๙๐ ร้อยละ ๑๐๐  

การค านวณคะแนนจากผลการด าเนินงาน  : 
 

ตัวช้ีวัด 
 

น้ าหนัก 
(ร้อยละ) 

ผลการ 
ด าเนินงาน 

ค่าคะแนนที่ได้ 
ค่าคะแนน 
ถ่วงน้ าหนัก 

ร้อยละความส าเร็จของโครงการที่มี
ผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายของโครงการตาม
แผนปฏิบัติราชการของหน่วยงาน ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ 

๘ ร้อยละ  
๑๐๐ 

๕.๐๐๐๐ ๐.๔๐๐๐ 
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ค าชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ด าเนินการ 
ส านักงานรัฐมนตรี ได้ด าเนินการตามตัวชี้วัด โดยมีรายละเอียดการด าเนินการ ดังนี้ 
๑. จัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ของส านักงานรัฐมนตรี  
๒. ขออนุมัติด าเนินโครงการพัฒนาศักยภาพและประสิทธิภาพการบริหารจัดการส านักงานรัฐมนตรี 

กระทรวงศึกษาธิการ ประกอบด้วย ๒ กิจกรรม ๑) พัฒนาการบริหารจัดการส านักงานรัฐมนตรี (ประชุมเชิง
ปฏิบัติการ) และ ๒) ส่งเสริมเพ่ิมพูนศักยภาพบุคลากรส านักงานรัฐมนตรี 

๓. แต่งตั้งคณะท างานโครงการพัฒนาศักยภาพและประสิทธิภาพการบริหารจัดการส านักงาน
รัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ โดยมีคณะท างานรับผิดชอบจัดกิจกรรมทั้ง 2 กิจกรรม 

๔. จัดกิจกรรมตามแผน / ปฏิทิน การด าเนินงาน (เฉพาะที่จัดประชุมทั้งส านักงาน) ดังนี้ 
     กิจกรรมที่ ๑ พัฒนาการบริหารจัดการส านักงานรัฐมนตรี (ประชุมเชิงปฏิบัติการ) 
         (๑) ประชุมบุคลากรส านักงานรัฐมนตรี เพ่ือชี้แจงกรอบการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติ

ราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ และการปฏิบัติงานตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ ระดับส านัก 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๕ มกราคม ๒๕๕๙ 

         (๒) ประชุมการจัดการความรู้ (KM) : การแลกเปลี่ยนเรียนรู้  จ านวน ๕ ครั้ง 
             ๒.๑) การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ กลุ่มเป้าหมายบุคลากรบรรจุใหม่ของส านักงานรัฐมนตรี  

เมื่อวันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๕๙ 
             ๒.๒) การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง การจัดท าหนังสือราชการ เมื่อวันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๕๙ 
             ๒.๓) การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง การจัดท าหนังสือราชการ “เทคนิคและการแก้ไขปัญหา

ในการร่างหนังสือราชการ” เมื่อวันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๕๙ 
             ๒.๔) การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ : ประสบการณ์ในงานและชีวิต เมื่อวันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๕๙ 
             ๒.๕) การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “ทิศทางและเป้าหมายในชีวิตและองค์กร” เมื่อวันที่         

๒๓ มิถุนายน ๒๕๕๙ 
กิจกรรมที่  ๒  ส่ ง เสริม เ พ่ิม พูนศักยภาพบุ คลากรส านั กงานรั ฐมนตรี  ระหว่ า งวันที่                         

๕–๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ ณ จังหวัดนครราชสีมา  
ปัจจัยสนับสนุนต่อการด าเนินงาน  :  

๑. ผู้บริหาร/ผู้เชี่ยวชาญให้การสนับสนุนในการจัดกิจกรรมและเข้าร่วมกิจกรรม 
๒. บุคลากรส านักงานรัฐมนตรีมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมและเข้าร่วมกิจกรรม 
๓. มีการจัดท าแผนงาน/โครงการสนับสนุนงบประมาณ ก าหนดปฏิทินการด าเนินงานไว้ล่วงหน้า 

อุปสรรคต่อการด าเนินงาน  :    
การจัดกิจกรรมต้องบริหารจัดการตามสถานการณ์ทั้งระยะเวลา ห้องประชุม เนื่องจากภารกิจ 

ของข้าราชการการเมืองซึ่งบางครั้งต้องใช้บุคลากร สถานที่ ท าให้การจัดกิจกรรมของส านักงานรัฐมนตรี  
ต้องปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม 
ข้อเสนอแนะส าหรับการด าเนินงานในปีต่อไป  :  - 
หลักฐานอ้างอิง  : 

๑. รายงานผลความพึงพอใจโครงการพัฒนาศักยภาพและประสิทธิภาพการบริหารจัดการ ส านักงาน
รัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ (กิจกรรมที่ ๑ และ ๒) 

๒. สรุปผลการจัดกิจกรรมตามโครงการพัฒนาศักยภาพและประสิทธิภาพการบริหารจัดการ 
ส านักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ                        
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๔ 

 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด)              รอบ  ๙ เดือน 
รอบ ๑๒ เดือน 

ตัวช้ีวัดที่ ๑.๒ร้อยละของการจัดท ารายงานการประชุมผู้บริหารองค์กรหลักเสนอรัฐมนตรี 
ได้ภายใน1 วันท าการ หลังสิ้นสุดการประชุม 

ผู้ก ากับดูแลตัวช้ีวัด  : 
หัวหน้าส านักงานรัฐมนตรี  
 

ผู้จัดเก็บข้อมูล  : 
๑. นายก าพลพลาอุไรกุล 
๒. นางสาวบุษยากรกิตติวานิช  
                  ๓. นางสาวอิสรีย์ฤทธิ์นิ่ม  
                  ๔. นางสาววันจันทร์จงโวหาร  
 

โทรศัพท์  :๐๒๒๘๐ ๐๓๐๙ โทรศัพท์  :๐๒๖๒๘ ๖๐๒๐ 
ค าอธิบาย  : 

กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการส านักงานรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการพ.ศ. 2546ก าหนดให้
ส านั ก งาน รัฐมนตรี มี ภ ารกิ จ เกี่ ย วกับ ราชการทางการเมื อ ง เพ่ื อสนั บสนุ นภ ารกิ จของรัฐมนตรี 
ประสานนโยบายระหว่างกระทรวงสนับสนุนการท างานของรัฐมนตรีในการด าเนินงานทางการเมือง  
ระหว่างรัฐมนตรีคณะรัฐมนตรีปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้อง 

พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 มาตรา 10 
การแบ่งส่วนราชการในส่วนกลางของกระทรวงศึกษาธิการ ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัตินี้  โดยให้มี  
หัวหน้าส่วนราชการขึ้นตรงต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการดังนี้(1) ส านักงานรัฐมนตรี (2) ส านักงาน
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (3) ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (4) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษา     
ขั้นพ้ืนฐาน (5) ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (6) ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา         
ส่วนราชการตาม (2) (3) (4) (5) และ (6) มีฐานะเป็นนิติบุคคลและเป็นกรมตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบ
บริหารราชการแผ่นดินและมาตรา12กระทรวงศึกษาธิการมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 
เป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการและก าหนดนโยบายเป้าหมาย และผลสัมฤทธิ์ของงานในกระทรวงศึกษาธิการ ให้
สอดคล้องกับนโยบายที่คณะรัฐมนตรีแถลงไว้ต่อรัฐสภาหรือที่คณะรัฐมนตรีก าหนดหรืออนุมัติ 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการก าหนดให้มีการประชุมองค์กรหลักโดยผู้เข้าร่วมประชุม 
ประกอบด้วย ผู้บริหารฝ่ายการเมือง ผู้บริหาร 5 องค์กรหลัก และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องเพ่ือร่วมประชุม
ปรึกษาหารือข้อราชการต่างๆ ซึ่งเป็นช่องทางทางหนึ่งในการสื่อสารการด าเนินการด้านนโยบายการขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร์การรายงานผลการด าเนินงานการรับฟังความคิดเห็นข้อเสนอแนะการด าเนินงาน 

ส านักงานรัฐมนตรีได้รับมอบหมายในการจัดประชุมองค์กรหลัก ตามปกติสัปดาห์ละ 1 ครั้ง
จึงต้องเตรียมการรองรับการประชุม อาทิ  เช่น การแจ้งก าหนดนัดหมายการประชุม ประสานงาน  
ด้านเอกสารรายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม การอ านวยความสะดวกในการประชุมการคีย์ข้อมูลระบบคอมพิวเตอร์     
ฉายภาพดีวีดีการขออนุมัติจัดประชุม การยืมเงินทดรองจ่าย จัดท าหลักฐานเบิกจ่าย การจัดรายการอาหาร  
เครื่องดื่มท าหน้ าที่ เป็นฝ่ายเลขานุการที่ประชุมการจดบันทึก สรุปผลการประชุม การเวียนแจ้งมติ 
ให้ผู้เกี่ยวข้องทราบและด าเนินการตามที่ได้รับมอบหมาย ประสานผู้เกี่ยวข้องในการจัดประชุมคราวต่อไป 
  ผู้บริหารฝ่ายการเมืองหมายถึงรัฐมนตรีว่ าการ รัฐมนตรีช่ วยว่าการผู้ช่วยรัฐมนตรี                
ที่ปรึกษารัฐมนตรีเลขานุการรัฐมนตรีผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรี 
 



รายงานผลการประเมินผลการปฏบิัติราชการตามค ารับรองการปฏิบตัิราชการระดับส านัก ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ 
ส านักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ 

 

๕ 

 

  ผู้บริหารองค์กรหลัก หมายถึง ปลัดกระทรวง/เลขาธิการ ต าแหน่งเทียบเท่าปลัดกระทรวง 
  เจ้าหน้าที่ผู้ เกี่ยวข้อง หมายถึง ผู้ เข้าร่วมประชุมผู้บริหารองค์กรหลักซึ่งมิใช่เจ้าหน้าที่
ส านักงานรัฐมนตรีผู้ท าหน้าที่ฝ่ายจัดการประชุม 
  ด าเนินการได้ภายใน 1 วันท าการ หลังสิ้นสุดการประชุม หมายถึง  วันที่มีการประชุม 
ให้ถือเป็นวันสิ้นสุดการประชุม และให้จัดท ารายงานการประชุมเสนอรัฐมนตรีภายในวันท าการถัดไป  
ข้อมูลผลการด าเนินงาน  : 

ตัวชี้วัด/ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด 
ผลการด าเนินงาน 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 

ร้อยละท่ีเพ่ิมขึ้น 
(ร้อยละ) 

๒๕๕๗ ๒๕๕๘ ๒๕๕๙ ๒๕๕๘ ๒๕๕๙ 
ร้อยละของการจัดท ารายงานการประชุมผู้บริหาร
องค์กรหลักเสนอรัฐมนตรี  ได้ภายใน 1 วันท าการ 
หลังสิ้นสุดการประชุม 

- - ร้อยละ 
๘๘ 

- - 

 
เกณฑ์การให้คะแนน  : 

  

* หมายเหตุ : เริ่มประเมินผลนับตั้งแต่วันลงนามค ารับรองร่วมกัน วันที่ 30 ธันวาคม 2558 
 

ระดับ ๑ ระดับ ๒ ระดับ ๓ ระดับ ๔ ระดับ ๕ 
ร้อยละ ๗๕ ร้อยละ ๘๐ ร้อยละ ๘๕ ร้อยละ ๙๐ ร้อยละ ๙๕ 

การค านวณคะแนนจากผลการด าเนินงาน  : 
ตัวช้ีวัด/ข้อมูลพื้นฐาน 

ประกอบตัวชี้วัด 
น้ าหนัก 
(ร้อยละ) 

ผลการ 
ด าเนินงาน 

ค่าคะแนนที่ได้ 
ค่าคะแนน 
ถ่วงน้ าหนัก 

ร้อยละของการจัดท ารายงานการประชุม
ผู้บริหารองค์กรหลักเสนอรัฐมนตรีได้ภายใน  
1 วันท าการ หลังสิ้นสุดการประชุม 

๑๒ ร้อยละ 
๑๐๐ 

๕.๐๐๐๐ ๐.๖๐๐๐ 

 

ค าชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ด าเนินการ 
ส านักงานรัฐมนตรีท าหน้าที่เป็นฝ่ายเลขานุการที่ประชุมผู้บริหารองค์กรหลัก จดบันทึกและสรุปผล 

การประชุมฯ เสนอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ ก่อนแจ้งองค์กรหลัก
ทราบและด าเนินการต่อไป ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 30 ธันวาคม 2558 ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๙ มีการประชุมฯ 
รวมจ านวน ๘ครั้งดังนี้ 

๑) ครั้งที่ ๒๓/๒๕๕๘ วันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๘ 
๒) ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙ วันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๕๙ 
๓) ครั้งที่ ๒/๒๕๕๙ วันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๕๙ 
๔) ครั้งที่ ๓/๒๕๕๙ วันที่๑๖ มีนาคม ๒๕๕๙ 
๕) ครั้งที่ ๔/๒๕๕๙ วันที่๒๘ มีนาคม ๒๕๕๙ 
๖) ครั้งที่ ๕/๒๕๕๙ วันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๕๙ 



รายงานผลการประเมินผลการปฏบิัติราชการตามค ารับรองการปฏิบตัิราชการระดับส านัก ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ 
ส านักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ 

 

๖ 

 

๗) ครั้งที่ ๖/๒๕๕๙ วันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๕๙ 
๘) ครั้งที่ ๗/๒๕๕๙ วันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๕๙ 

ส านักงานรัฐมนตรีสามารถจัดท าสรุปผลการประชุมผู้บริหารองค์กรหลักเสนอ รมว.ศธ.ได้ภายใน 
1 วันท าการ หลังสิ้นสุดการประชุม ได้จ านวน ๘ ครั้ง คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ 

ปัจจัยสนับสนุนต่อการด าเนินงาน  : 
๑. เจ้าหน้าที่ส านักงานรัฐมนตรีซึ่งท าหน้าที่จดบันทึกการประชุมมีความรู้ สามารสรุปผลการประชุมฯ 

ได้ชัดเจน 
๒. เจ้าหน้าที่ส านักงานรัฐมนตรีท างานเป็นทีม และมีการตรวจทานการสรุปผลการประชุมฯ

ตามล าดับการบังคับบัญชา ท าให้สรุปผลการประชุมฯ มีความสมบูรณ์ 

อุปสรรคต่อการด าเนินงาน  : 
๑. บางครั้งก าหนดให้มีการประชุมในช่างบ่าย ท าให้มีระยะเวลาในการจัดท าสรุปผลการประชุมฯ สั้น 

ต้องท างานแข่งกับเวลาและท างานล่วงเวลาราชการ 
๒. ผู้ เข้าร่วมประชุมพูดเร็วและพูดเบา ไม่ชัดเจน จึงจ าเป็นต้องหาข้อมูลที่ถูกต้องเพ่ือน ามา

ประกอบการสรุปผลการประชุมฯ  
๓. เจ้าหน้าที่ที่ท าหน้าที่สรุปผลการประชุมฯ ในช่วงวันประชุมมีงานประจ าที่ต้องด าเนินการเร่งด่วน 

หลังการประชุมจะต้องสะสางงานเร่งด่วนไปพร้อมกับการท าสรุปผลการประชุมฯ 

ข้อเสนอแนะส าหรับการด าเนินงานในปีต่อไป  : 

- 
หลักฐานอ้างอิง  : 

๑. ตารางเปรียบเทียบวันที่ประชุมผู้บริหารองค์กรหลักกับวันที่ห้อง รมว.ศธ. ได้รับบันทึกสรุปผล 
การประชุมผู้บริหารองค์กรหลัก  

๒. หนังสือสรุปผลการประชุมผู้บริหารองค์กรหลักเสนอ รมว.ศธ. 
 

 



รายงานผลการประเมินผลการปฏบิัติราชการตามค ารับรองการปฏิบตัิราชการระดับส านัก ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ 
ส านักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ 

 

๗ 

 

 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด)            รอบ  ๙ เดือน 
                                                                                                      รอบ ๑๒ เดือน 
ตัวช้ีวัดที่ ๑.๓ ร้อยละของการเผยแพร่ข่าวนโยบายภารกิจรัฐมนตรีทางเว็บไซต์ส านักงานรัฐมนตรี  
                  และกระทรวงศึกษาธิการ 
ผู้ก ากับดูแลตัวช้ีวัด  :   
              ๑. หัวหน้าส านักงานรัฐมนตรี  
               ๒. นางสาวนงศิลินี  โมสิกะ  

ผู้จัดเก็บข้อมูล  : 
                 ๑. นายบัลลังก์  โรหิตเสถยีร 

                      ๒. นางสาวนวรัตน์  รามสูต  
 ๓.  นางสาวอรพรรณ  ฤทธิ์มั่น 
  

โทรศัพท์  :  ๐๒-๒๘๐๐๓๑๘ โทรศัพท์  :  ๐๒-๒๘๑๗๘๕๙ 
ค าอธิบาย  :  

ข่าวสาร หมายถึง ข่าวนโยบายและการปฏิบัติภารกิจของรัฐมนตรีตามวาระงานด้าน
การศึกษา (เฉพาะวาระงานที่สามารถเผยแพร่ต่อสาธารณชนได้) ซึ่งส านักงานรัฐมนตรีได้ด าเนินการผลิตและ
เผ ย แ พ ร่ ข่ า ว น โย บ าย ภ า ร กิ จ ข อ งรั ฐ ม น ต รี เผ ย แ พ ร่ ท า ง เว็ บ ไซ ต์ ส า นั ก ง าน รั ฐ ม น ต รี  คื อ 
www.moe.go.th/websm และ www.moe-news.net รวมทั้งเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์กระทรวงศึกษาธิการ 
(www.moe.go.th) หลังจากการปฏิบัติภารกิจของรัฐมนตรีเสร็จสิ้น 

ร้อยละของข่าวนโยบายภารกิจของรัฐมนตรีที่ เผยแพร่ทางเว็บไซต์ส านักงานรัฐมนตรี         
และเว็บไซต์กระทรวงศึกษาธิการ ภายใน ๑ วัน หรือ ๒ วัน หมายถึง ภายใน ๑ วัน หรือ ๒ วัน นับตั้งแต่วัน
และเวลาที่รัฐมนตรีปฏิบัติภารกิจเสร็จสิ้น โดยค านวณเปรียบเทียบจากจ านวนข่าวนโยบายภารกิจรัฐมนตรี     
ที่เผยแพร่ทางเว็บไซต์ส านักงานรัฐมนตรีและเว็บไซต์กระทรวงศึกษาธิการ ได้ภายใน ๑ วัน หรือ ๒ วัน         
กับจ านวนวาระงานรัฐมนตรีด้านการศึกษาท่ีแจ้งต่อสื่อมวลชนทางอีเมล 

สูตรการค านวณ  :               

จ านวนข่าวภารกิจรัฐมนตรีที่เผยแพร่ทางเว็บไซต์ฯ ได้ภายในเวลาที่ก าหนด x ๑๐๐ 
จ านวนวาระงานรัฐมนตรีด้านการศึกษาท่ีแจ้งต่อสื่อมวลชน 

 
 
ข้อมูลผลการด าเนินงาน  : 

ตัวชี้วัด/ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด 
ผลการด าเนินงาน 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 

ร้อยละท่ีเพ่ิมขึ้น 
(ร้อยละ) 

๒๕๕๖ ๒๕๕๗ ๒๕๕๘ ๒๕๕๗ ๒๕๕๘ 
ร้อยละของการเผยแพร่ข่าวนโยบายภารกิจรัฐมนตรี
ทางเว็บไซต์ส านักงานรัฐมนตรี และ
กระทรวงศึกษาธิการ 

- - - - - 

 
 



รายงานผลการประเมินผลการปฏบิัติราชการตามค ารับรองการปฏิบตัิราชการระดับส านัก ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ 
ส านักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ 

 

๘ 

 

เกณฑ์การให้คะแนน  :  
ระดับคะแนน เกณฑ์การให้คะแนน 

๑ ร้อยละ ๗๐ ของข่าวนโยบายและภารกิจรัฐมนตรีที่เผยแพร่ทางเว็บไซต์
ส านักงานรัฐมนตรีและเว็บไซต์กระทรวงศึกษาธิการ ภายใน ๒ วัน 

๒ ร้อยละ ๘๐ ของข่าวนโยบายและภารกิจรัฐมนตรีที่เผยแพร่ทางเว็บไซต์
ส านักงานรัฐมนตรีและเว็บไซต์กระทรวงศึกษาธิการ ภายใน ๒ วัน 

๓ ร้อยละ ๙๐ ของข่าวนโยบายและภารกิจรัฐมนตรีที่เผยแพร่ทางเว็บไซต์
ส านักงานรัฐมนตรีและเว็บไซต์กระทรวงศึกษาธิการ ภายใน ๒ วัน 

๔ ร้อยละ ๗๐ ของข่าวนโยบายและภารกิจรัฐมนตรีที่เผยแพร่ทางเว็บไซต์
ส านักงานรัฐมนตรีและเว็บไซต์กระทรวงศึกษาธิการ ภายใน ๑ วัน 

๕ ร้อยละ ๘๐ ของข่าวนโยบายและภารกิจรัฐมนตรีที่เผยแพร่ทางเว็บไซต์
ส านักงานรัฐมนตรีและเว็บไซต์กระทรวงศึกษาธิการ ภายใน ๑ วัน  

การค านวณคะแนนจากผลการด าเนินงาน  : 
ตัวช้ีวัด/ข้อมูลพื้นฐาน 

ประกอบตัวชี้วัด 
น้ าหนัก 
(ร้อยละ) 

ผลการ 
ด าเนินงาน 

ค่าคะแนนที่ได้ 
ค่าคะแนน 
ถ่วงน้ าหนัก 

ร้อยละของการเผยแพร่ข่าวนโยบายภารกิจ
รัฐมนตรีทางเว็บไซต์ส านักงานรัฐมนตรี 
และกระทรวงศึกษาธิการ 

๑๐ ร้อยละ 
๘๗.๔๓ 
(ภายใน      
1 วัน) 

๕.๐๐๐๐ ๐.๕๐๐๐ 

 

ค าชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ด าเนินการ 
ส านักงานรัฐมนตรี สามารถสรุปข่าวนโยบายและภารกิจของรัฐมนตรีเผยแพร่ทางเว็บไซต์ส านักงาน

รัฐมนตรี และกระทรวงศึกษาธิการ ในรอบ ๑๒ เดือน คือตั้งแต่เดือนตุลาคม ๒๕๕๘-กันยายน ๒๕๕๙ ดังนี้ 
๑) มีการเผยแพร่ข่าวทางเว็บไซต์ รวมจ านวน ๕๕๗ ข่าว 
๒) มีการเผยแพร่ข่าวทางเว็บไซต ์แบ่งเป็น 
    ๒.๑ เผยแพร่ได้ภายใน ๒ วันหลังจาก รมว.ศธ.ปฏิบัติภารกิจเสร็จสิ้น จ านวน ๕๒๑ ข่าว คิดเป็น

ร้อยละ ๙๓.๕๔  และเผยแพร่ไม่ทันก าหนดเวลา คือเผยแพร่ภายหลัง ๒ วัน จ านวน ๓๖ ข่าว คิดเป็นร้อยละ 
๖.๔๖ 

    ๒.๒ เผยแพร่ได้ภายใน ๑ วันหลังจาก รมว.ศธ.ปฏิบัติภารกิจเสร็จสิ้น จ านวน ๔๘๗ ข่าว คิดเป็น
ร้อยละ ๘๗.๔๓   

 

ปัจจัยสนับสนุนต่อการด าเนินงาน  :  
มีอุปกรณ์สนับสนุนการท างานที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพ ได้แก่ กล้องถ่ายภาพ แท็บเล็ต เป็นต้น 
 
 



รายงานผลการประเมินผลการปฏบิัติราชการตามค ารับรองการปฏิบตัิราชการระดับส านัก ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ 
ส านักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ 

 

๙ 

 

อุปสรรคต่อการด าเนินงาน  :  
ข้อมูลและรายละเอียดการท างานไม่ครบถ้วน หรือได้รับในเวลาล่าช้า เช่น วาระงาน เอกสารการ

ประชุมต่างๆ เป็นต้น 
 

ข้อเสนอแนะส าหรับการด าเนินงานในปีต่อไป  :  
               ๑) การจัดระบบประสานงานกับฝ่ายจัดท าวาระงานรัฐมนตรี ให้สามารถรับวาระงานได้อย่าง
รวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากข้ึน 
               ๒) การติดตามข้อมูลจากผู้จัดการประชุมหรือการจัดงาน เพ่ือให้ได้รับข้อมูลและรายละเอียดการ
ประชุมหรือการจัดงานต่างๆ ที่ถูกต้องครบถ้วนมากข้ึน 
 
หลักฐานอ้างอิง  :  

สรุปรายงานการเผยแพร่ข่าวนโยบายภารกิจรัฐมนตรีทางเว็บ ไซต์ส านั กงานรัฐมนตรี 
 
 



รายงานผลการประเมินผลการปฏบิัติราชการตามค ารับรองการปฏิบตัิราชการระดับส านัก ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ 
ส านักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ 
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด)            รอบ   ๙ เดือน 
                                                                                                     รอบ ๑๒ เดือน 
ชื่อตัวชี้วัด  :  ตัวชี้วัดที่ ๑.๔ ร้อยละความพึงพอใจของฝ่ายการเมืองที่มีต่อการด าเนินงานของส านักงาน 
                 รัฐมนตรี 
ผู้ก ากับดูแลตัวช้ีวัด  :   
              ๑. หัวหน้าส านักงานรัฐมนตรี  
               ๒. นางสาวนงศิลินี  โมสิกะ  

ผู้จัดเก็บข้อมูล  : 
                 ๑. นายญาณทัธ  สิริวัฒน์ 

 ๒. นางสาวเอมอร  ชัยพล 
 ๓.  นางวีระวัลย์  พรหมมานุวัติ 
 ๔. นายชัยวฒัน์  เดชรักษา  

 
โทรศัพท์  :  ๐ ๒๒๘๐ ๐๓๐๙ โทรศัพท์  :  ๐ ๒๖๒๘ ๖๐๒๐ 
ค าอธิบาย  :  
  ฝ่ายการเมือง หมายถึง ข้าราชการการเมืองสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ผู้ช่วยรัฐมนตรี  ที่ปรึกษา
รัฐมนตรี คณะท างานและข้าราชการที่มาช่วยราชการในส่วนงานของข้าราชการการเมืองและผู้ช่วยรัฐมนตรี 

  การด าเนินงานของส านักงานรัฐมนตรี หมายถึง การด าเนินงานตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการ
ส านักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546 เพ่ือสนับสนุนภารกิจของรัฐมนตรี 

  ประเด็นส าคัญที่ใช้ในการส ารวจ ประกอบด้วย 
๑. ความพึงพอใจด้านกระบวนการ ขั้นตอนการให้บริการ 
๒. ความพึงพอใจด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ 
๓. ความพึงพอใจด้านสิ่งอ านวยความสะดวก 
๔. ความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการ 
 

ข้อมูลผลการด าเนินงาน  : 

ตัวชี้วัด/ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด 
ผลการด าเนินงาน 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 

ร้อยละท่ีเพ่ิมขึ้น 
(ร้อยละ) 

๒๕๕๖ ๒๕๕๗ ๒๕๕๘ ๒๕๕๗ ๒๕๕๘ 
ร้อยละความพึงพอใจของฝ่ายการเมืองที่มีต่อการ
ด าเนินงานของส านักงานรัฐมนตรี 

- 80.42 - - - 

 

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

ร้อยละ ๗๔ ร้อยละ ๗๗ ร้อยละ ๘๐ ร้อยละ ๘๓ ร้อยละ ๘๖ 



รายงานผลการประเมินผลการปฏบิัติราชการตามค ารับรองการปฏิบตัิราชการระดับส านัก ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ 
ส านักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ 
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การค านวณคะแนนจากผลการด าเนินงาน  : 
ตัวช้ีวัด/ข้อมูลพื้นฐาน 

ประกอบตัวชี้วัด 
น้ าหนัก 
(ร้อยละ) 

ผลการ 
ด าเนินงาน 

ค่าคะแนนที่ได้ 
ค่าคะแนน 
ถ่วงน้ าหนัก 

ร้อยละความพึงพอใจของฝ่ายการเมืองที่มี
ต่อการด าเนินงานของส านักงานรัฐมนตรี 

๑๐ ๘๖.๖๓ ๕.๐๐๐๐ ๐.๕๐๐๐ 

 

ค าชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ด าเนินการ 
1. แต่ งตั้ งค ณ ะท า งาน ด า เนิ น งาน ต าม ค า รั บ รอ งก ารป ฏิ บั ติ ร าช ก ารส านั ก งาน รั ฐ ม น ต รี 

กระทรวงศึกษาธิการ ประจ าปีงบประมาณ 2559 ตามค าสั่งส านักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ 
ที่ 56/2559 ลงวันที่ 13 มกราคม 2559 ตัวชี้วัดที่ 1.4 ร้อยละความพึงพอใจของฝ่ายการเมือง    
ที่มีต่อการด าเนินงานของส านักงานรัฐมนตรี 

2. ประชุมคณะท างานตัวชี้วัดที่ 1.4 เพ่ือก าหนดแนวทางในการด าเนินงาน เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2559  
3. ประชุมคณะท างานฯ เพ่ือศึกษาวิเคราะห์ผลจากการส ารวจความพึงพอใจของปีงบประมาณ          

พ.ศ. ๒๕๕๗ เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2559 
4. จัดท า (ร่าง) แบบส ารวจความพึงพอใจของฝ่ายการเมืองที่มีต่อการด าเนินงานของส านักงานรัฐมนตรี  

กระทรวงศึกษาธิการ ประจ าปีงบประมาณ 2559 ที่ได้ปรับปรุงจากแบบส ารวจความพึงพอใจของ  
ฝ่ายการเมืองที่มีต่อการด าเนินงานของส านักงานรัฐ มนตรี กระทรวงศึกษาธิการ ประจ าปี     
งบประมาณ 2557 เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2559 

5. แจกและรวบรวมแบบส ารวจ 
6. จัดท ารายงานผลการส ารวจและเสนอผู้บริหารทราบ 

 
ปัจจัยสนับสนุนต่อการด าเนินงาน  :  

ผู้บริหารให้การสนับสนุน ให้ค าปรึกษา และบุคลากรให้ความร่วมมือในการด าเนินงานตามตัวชี้วัด 
 

อุปสรรคต่อการด าเนินงาน  :  
- มีข้อจ ากัดในเรื่องระเบียบของทางราชการที่ไม่สามารถท าให้ข้าราชการการเมืองพึงพอใจได้ 
- บางกรณีความต้องการของข้าราชการการเมืองเกินสิทธิประโยชน์ที่ทางราชการจะสามารถจัดสรรให้ได ้
- ส านักงานรัฐมนตรี ไม่สามารถจัดเจ้าหน้าที่ประจ าห้อง รัฐมนตรี/ข้าราชการการเมือง/คณะท างาน

รัฐมนตรี ได้เพียงพอตามความประสงค์ 
 

ข้อเสนอแนะส าหรับการด าเนินงานในปีต่อไป  :   
- 
 

หลักฐานอ้างอิง  : 
1. ค าสั่งส านักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ ที่ 56/2559 ลงวันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๕๙ เรื่อง

แต่ งตั้ งค ณ ะท า งาน ด า เนิ น งาน ต าม ค า รั บ รอ งก ารป ฏิ บั ติ ร าช ก ารส านั ก งาน รั ฐ ม น ต รี 
กระทรวงศึกษาธิการ ประจ าปีงบประมาณ 2557 



รายงานผลการประเมินผลการปฏบิัติราชการตามค ารับรองการปฏิบตัิราชการระดับส านัก ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ 
ส านักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ 
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2. รายงานการประชุมคณะท างานตัวชี้วัดที่ 1.4 ร้อยละความพึงพอใจของฝ่ายการเมืองที่มีต่อการ
ด าเนินงานของส านักงานรัฐมนตรี ครั้งที่ 1 , 2 , 3 

3. ตารางผลการศึกษาความพึงพอใจของฝ่ายการเมืองที่มีต่อการด าเนินงานของส านักงานรัฐมนตรี 
4. แบบส ารวจความพึงพอใจของฝ่ายการเมืองที่มีต่อการด าเนินงานของส านักงานรัฐมนตรี  

กระทรวงศึกษาธิการ ประจ าปีงบประมาณ 2559 ( 1 ชุด จ านวน 3 หน้า) 
5. บันทึกส านักงานรัฐมนตรี ที่ ศธ 0100/- ลงวันที่ 21 กันยายน 2559 เรื่องรายงานความก้าวหน้า     

การด าเนินงานตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ ส านักงานรัฐมนตรี 
 



รายงานผลการประเมินผลการปฏบิัติราชการตามค ารับรองการปฏิบตัิราชการระดับส านักประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙  
ส านักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ 
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ 
                                                                                                     รอบ  ๙ เดือน 
                                                                                                     รอบ ๑๒ เดือน 
ตัวช้ีวัดที่ ๒ ร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ าหนักผลสัมฤทธิ์การสนับสนุนการด าเนนิงานตามค ารับรองการ 
               ปฏิบัติราชการของส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 
ตัวช้ีวัดที่ ๒.๑ การเบิกจ่ายเงินงบประมาณ 
ตัวช้ีวัดที ่๒.๑.๑ การเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุน   
ผู้ก ากับดูแลตัวช้ีวัด  :   
              ๑. หัวหน้าส านักงานรัฐมนตรี  
               ๒. นางสาวนงศิลินี  โมสิกะ  

ผู้จัดเก็บข้อมูล  : 
                 ๑. นายญาณทัธ  สิริวัฒน์ 

                      ๒. นางแจม่จิตต์  สุคนธสาร  
 ๓. นายชาญชัย  เตียวัฒนรัฐติกาล  
 

โทรศัพท์  :  ๐ ๒๒๘๐ ๐๓๐๙ โทรศัพท์  :  ๐ ๒๖๒๘ ๖๐๒๐ 
ค าอธิบาย :  
                                 การพิจารณาผลส าเร็จของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุน จะใช้อัตราการเบิก
จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุนของส านัก ทั้ งที่ เบิกจ่ายในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคเป็นตัวชี้วัด
ความสามารถในการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุนของส านัก ทั้งนี้  ไม่รวมเงินงบประมาณที่ได้รับการ
จัดสรรเพ่ิมเติมระหว่างปีงบประมาณ โดยจะใช้ข้อมูลการเบิกจ่ายดังกล่าวจากระบบการบริหารการเงินการคลัง
ภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) 
   การให้คะแนนจะพิจารณาตามความสามารถในการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุน
ของส านักเทียบกับวงเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุนที่ส านักได้รับ หากมีการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ
ระหว่างปี (รายจ่ายประจ าไปรายจ่ายลงทุน หรือรายจ่ายลงทุนไปรายจ่ายประจ า) จะน ายอดเงินงบประมาณ
หลังหักโอนเปลี่ยนแปลงแล้วมาเป็นฐานในการค านวณ 
   รายจ่ายลงทุน หมายถึง รายจ่ายที่รัฐบาลจ่ายเพ่ือจัดหาทรัพย์สินประเภททุน ทั้งที่มีตัวตน
และทรัพย์สินที่ไม่มีตัวตน ตลอดจนรายจ่ายที่รัฐบาลอุดหนุนหรือโอนให้แก่บุคคล องค์กร หรือรัฐวิสาหกิจ    
โดยผู้รับไม่ต้องจ่ายคืนให้รัฐบาลและผู้รับน าไปใช้จัดหาทรัพย์สินประเภททุน เป็นต้น สามารถตรวจสอบได้จาก
รหัสงบประมาณรายจ่าย รหัสลักษณะงานต าแหน่งที่ ๕ แสดงถึงลักษณะเศรษฐกิจที่ส านักงบประมาณ
ก าหนดให ้
 
สูตรการค านวณ :  
 
 
 
 
 
 

   เงินงบประมาณรายจ่ายลงทุนที่ส านักเบิกจ่าย        
   วงเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุนที่ส านักได้รับ 

x ๑๐๐ 



รายงานผลการประเมินผลการปฏบิัติราชการตามค ารับรองการปฏิบตัิราชการระดับส านักประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙  
ส านักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ 
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ข้อมูลผลการด าเนินงาน  : 
      ส านักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ ได้รับงบลงทุน จ านวน ๑,๗๔๔,๕๐๙.๕๐ บาท 
      ตั้งแต่เดือนตุลาคม ๒๕๕๘ ถึงเดือนกันยายน ๒๕๕๙ เบิกจ่ายไปแล้ว  จ านวน ๑,๗๔๓,๓๑๓.๒๐ บาท     
คิดเป็นร้อยละ ๙๙.๓๐ 

ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด 
ผลการด าเนินงาน 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 

ร้อยละที่เพิ่มขึ้น 
(ร้อยละ) 

๒๕๕๖ ๒๕๕๗ ๒๕๕๘ ๒๕๕๗ ๒๕๕๘ 
การเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุน 
 

- - - - - 

 
เกณฑ์การให้คะแนน  :  

ระดับ ๑ ระดับ ๒ ระดับ ๓ ระดับ ๔ ระดับ ๕ 
ร้อยละ ๗๕ ร้อยละ ๗๘ ร้อยละ ๘๑ ร้อยละ ๘๔ ร้อยละ ๘๗  

การค านวณคะแนนจากผลการด าเนินงาน  : 

ตัวช้ีวัด 
 

น้ าหนัก 
(ร้อยละ) 

ผลการ 
ด าเนินงาน 

ค่าคะแนนที่ได้ 
ค่าคะแนน 
ถ่วงน้ าหนัก 

การเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุน   ๕ ร้อยละ
๙๙.๙๓ 

๕.๐๐๐๐ ๐.๒๕๐๐ 

    
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. ๒๕๕๙ ตามค าสั่งส านักงานรัฐมนตรี ที่ ๕๖/๒๕๕๙ ลงวันที่  
๑๓ มกราคม ๒๕๕๙             
            ๒. เบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายของส านักงานรัฐมนตรี         
ปัจจัยสนับสนุนต่อการด าเนินงาน  :  
 
อุปสรรคต่อการด าเนินงาน  :   - 
 
ข้อเสนอแนะส าหรับการด าเนินงานในปีต่อไป  :  - 
 
หลักฐานอ้างอิง  : 

๑. ค าสั่งส านักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ ที่ ๕๖/๒๕๕๙ ลงวันที่  ๑๓ มกราคม ๒๕๕๙
เรื่อง แต่งตั้งคณะท างานด าเนินงานตามค ารับรองการปฏิบัติราชการส านักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ 

๒. บัญชี GFMIS ส่วนของส านักงานรัฐมนตรี ในระบบผูกพันงบประมาณของส านักงานปลัด 
กระทรวงศึกษาธิการ 
 



รายงานผลการประเมินผลการปฏบิัติราชการตามค ารับรองการปฏิบตัิราชการระดับส านักประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙  
ส านักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ 
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ 
                                                                                                     รอบ  ๙ เดือน 
                                                                                                     รอบ ๑๒ เดือน 
ชื่อตัวชี้วัด  ๒.๑.๒ การเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวม   
ผู้ก ากับดูแลตัวช้ีวัด  :   
              ๑. หัวหน้าส านักงานรัฐมนตรี  
               ๒. นางสาวนงศิลินี  โมสิกะ  

ผู้จัดเก็บข้อมูล  : 
                 ๑. นายญาณทัธ  วัฒน ์

                      ๒. นางแจม่จิตต์  สุคนธสาร  
 ๓. นายชาญชัย  เตียวัฒนรัฐติกาล  

โทรศัพท์  :  ๐ ๒๒๘๐ ๐๓๐๙ โทรศัพท์  :  ๐ ๒๖๒๘ ๖๐๒๐ 
ค าอธิบาย :  

 การพิจารณาผลส าเร็จของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวม จะใช้อัตราการ
เบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวมของส านัก ทั้งที่เบิกจ่ายในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคเป็นตัวชี้วัด
ความสามารถในการเบิกจ่ายเงินภาพรวมของส านัก โดยจะใช้ข้อมูลการเบิกจ่ายดังกล่าวจากระบบการบริหาร
การเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) 
   การให้คะแนนจะพิจารณาตามความสามารถในการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย
ภาพรวมของส านัก เทียบกับวงเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวมที่ส านักได้รับ หากมีการโอนเปลี่ยนแปลง
งบประมาณระหว่างปี (รายจ่ายประจ าไปรายจ่ายลงทุน หรือรายจ่ายลงทุนไปรายจ่ายประจ า) จะน ายอด
งบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลงแล้วมาเป็นฐานในการค านวณ 

 รายจ่ายภาพรวม หมายถึง ๔ งบรายจ่าย คือ งบด าเนินงาน งบเงินอุดหนุน งบลงทุน และ 
งบรายจ่ายอื่น (ยกเว้นค่าสาธารณูปโภคและงบบุคลากร) 
สูตรการค านวณ :  
 
 
 
 
 
 
ข้อมูลผลการด าเนินงาน  : 
              ส านักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ ได้รับเงินงบประมาณ ๑๒,๖๔๐,๙๕๐.๔๙ บาท ดังนี้  
              งบด าเนินงาน(ยกเว้นค่าสาธารณูปโภค) จ านวน ๑๐,๘๗๗,๘๗๘.๒๙ บาท, งบลงทุน จ านวน
๑,๗๔๔,๕๐๙.๕๐ บาท  
              ต้ังแต่เดือนตุลาคม ๒๕๕๘ ถึงเดือนกันยายน ๒๕๕๙ เบิกจ่ายไปแล้ว  จ านวน ๑๒,๖๒๑,๑๙๑.๔๙ บาท  
คิดเป็นร้อยละ ๙๗.๖๔ 

ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด 
ผลการด าเนินงาน 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 

ร้อยละที่เพิ่มขึ้น 
(ร้อยละ) 

๒๕๕๖ ๒๕๕๗ ๒๕๕๘ ๒๕๕๗ ๒๕๕๘ 
การเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวม ๙๕.๔๓ ๙๕.๔๓ ๙๘.๓๐ - -  

                   
เงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวมที่ส านักเบิกจ่าย 
วงเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวมที่ส านักได้รับ 

                         
 

x ๑๐๐ 



รายงานผลการประเมินผลการปฏบิัติราชการตามค ารับรองการปฏิบตัิราชการระดับส านักประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙  
ส านักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ 
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เกณฑ์การให้คะแนน  :  

ระดับ ๑ ระดับ ๒ ระดับ ๓ ระดับ ๔ ระดับ ๕ 
ร้อยละ ๘๘ ร้อยละ ๙๐ ร้อยละ ๙๒ ร้อยละ ๙๔ ร้อยละ ๙๖ 

 
 

การค านวณคะแนนจากผลการด าเนินงาน  : 

ตัวช้ีวัด 
 

น้ าหนัก 
(ร้อยละ) 

ผลการ 
ด าเนินงาน 

ค่าคะแนนที่ได้ 
ค่าคะแนน 
ถ่วงน้ าหนัก 

การเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย
ภาพรวม   

๕ ร้อยละ
๙๗.๖๔ 

๕.๐๐๐๐ ๐.๒๕๐๐ 

    
 

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.๒๕๕๙ ตามค าสั่งส านักงานรัฐมนตรี ที่ ๕๖/๒๕๕๙ ลงวันที่  
๑๓ มกราคม ๒๕๕๙             
            ๒. เบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายของส านักงานรัฐมนตรี         
ปัจจัยสนับสนุนต่อการด าเนินงาน  :  
 
อุปสรรคต่อการด าเนินงาน  :   - 
 
ข้อเสนอแนะส าหรับการด าเนินงานในปีต่อไป  :  - 
 
หลักฐานอ้างอิง  : 

๑. ค าสั่งส านักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ ที่ ๕๖/๒๕๕๙ ลงวันที่  ๑๓ มกราคม ๒๕๕๙
เรื่อง แต่งตั้งคณะท างานด าเนินงานตามค ารับรองการปฏิบัติราชการส านักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ 

๒. บัญชี GFMIS ส่วนของส านักงานรัฐมนตรี ในระบบผูกพันงบประมาณของส านักงานปลัด 
กระทรวงศึกษาธิการ 
 



รายงานผลการประเมินผลการปฏบิัติราชการตามค ารับรองการปฏิบตัิราชการระดับส านัก ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ 
ส านักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ 
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         รายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด)   รอบ  ๙ เดือน 
                                                                                                      รอบ ๑๒ เดือน 
ตัวช้ีวัดที่ ๒.๒  การประหยัดพลังงาน 
ผู้ก ากับดูแลตัวช้ีวัด  :   
              ๑. หัวหน้าส านักงานรัฐมนตรี  
               ๒. นางสาวนงศิลินี  โมสิกะ  

ผู้จัดเก็บข้อมูล  : 
                 ๑. นายญาณทัธ  สิริวัฒน์ 

                      ๒. นางสาวจงดี  ห่วงทรัพย์  
 ๓. นางวีระวัลย์  พรหมมานุวัติ 
 ๔. นายชาญชัย  เตียวัฒนรัฐติกาล  

โทรศัพท์  :  ๐ ๒๒๘๐ ๐๓๐๙ โทรศัพท์  :  ๐ ๒๖๒๘ ๖๐๒๐ 
ค าอธิบาย :  

 ความส าเร็จของการด าเนินการตามมาตรการประหยัดพลังงานของส่วนราชการ หมายถึง การที่ส่วนราชการ
สามารถจัดการใช้ไฟฟ้าและน้ ามันเชื้อเพลิงภายในส่วนราชการได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมีผลการใช้ไฟฟ้า         
และน้ ามันเชื้อเพลิงลดลงได้อย่างน้อยร้อยละ๑๐ 

  พลังงานเป็นปัจจัยที่ส าคัญในการตอบสนองความต้องการของประชาชนภาคธุรกิจและอุตสาหกรรม       
แต่ประเทศไทยมิได้มีแหล่งพลังงานเชิงพาณิชย์ภายในประเทศมากพอกับความต้องการ ท าให้ต้องพ่ึงพาพลังงาน    
จากต่างประเทศเป็นส่วนใหญ่ ที่ปัจจุบันมีมูลค่ากว่า ๕ แสนล้านบาท แนวทางส าคัญที่จะช่วยลดอัตราการเพ่ิมความ
ต้องการใช้พลังงานของประเทศ คือการส่งเสริมให้มีการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพและประหยัดในทุกภาคส่วน 
คณะรัฐมนตรีในการประชุมเม่ือวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๕๕ ได้มีมติให้หน่วยงานราชการด าเนินมาตรการลดใช้พลังงาน
ลงให้ได้อย่างน้อย ๑๐%  เพ่ือเป็นตัวอย่างให้กับภาคเอกชน ภาคประชาชน ในการช่วยลดรายจ่ายของประเทศโดยลด
การน าเข้าน้ ามันจากต่างประเทศ 

  พิจารณาจากร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ าหนักของพลังงาน ๒ ชนิด คือ ด้านไฟฟ้า  ด้านน้ ามันเชื้อเพลิง 
 หน่วยงานเจ้าภาพ : ส านักอ านวยการ สป.    
 หน่วยงานสนับสนุน : ทุกส านักในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 

 ข้อมูลผลการด าเนินงาน  :   
             ส านักงานรัฐมนตรี  เข้าร่วมประชุม,แจ้งเวียนมาตรการประหยัดพลังงานให้กับบุคลากรในหน่วยงานทราบ
และถือปฏิบัติตามมาตรการฯ 
 
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 

การประหยัดพลังงาน ๑๐ N/A ๑.๐๐๐๐ ๐.๑๐๐๐ 

     



รายงานผลการประเมินผลการปฏบิัติราชการตามค ารับรองการปฏิบตัิราชการระดับส านัก ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ 
ส านักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ 
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ค าชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ด าเนินการ :  
                  ส านักงานรัฐมนตรี ในฐานะหน่วยงานสนับสนุน  ได้ด าเนินการให้ความร่วมมือ/สนับสนุน/ให้ข้อมูล
ตามท่ีหน่วยงานเจ้าภาพหลักก าหนดหรือร้องขอ ดังนี้ 
                  ๑. จัดท ามาตรการประหยัดพลังงานของส านักงานรัฐมนตรี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙                                                                                    
                  ๒. เวียนแจ้ง มาตรการประหยัดพลังงานไฟฟ้า น้ ามันเชื้อเพลิง และการประหยัดน้ า ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙  
                  ๓. ส่งบุคลากรเข้าร่วมเป็นคณะท างานลดใช้พลังงานและปฏิบัติการประหยัดน้ าของส านักงาน
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ 
 
ปัจจัยสนับสนุนต่อการด าเนินงาน  :   
                  ๑. ผู้บังคับบัญชาให้การสนับสนุนและให้ความส าคัญต่อมาตรการประหยัดพลังงานไฟฟ้า น้ ามัน
เชื้อเพลิง และการประหยัดน้ า ของส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ และมาตรการประหยัดพลังงานของส านักงาน
รัฐมนตรี 
                  ๒. บุคลากรส านักงานรัฐมนตรีมีความรับผิดชอบและให้ความร่วมมือในการประหยัดพลังงานด้วยดี 
 
อุปสรรคต่อการด าเนินงาน  :   
                ไม่สามารถควบคุมการประหยัดพลังงานในส่วนของฝ่ายการเมือง 
 
ข้อเสนอแนะส าหรับการด าเนินงานในปีต่อไป  :  - 
 
 
หลักฐานอ้างอิง  : 
                  ๑. หนังสือส านักงานรัฐมนตรี ที่ ศธ ๐๑๐๐/- ลงวันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๕๙ เรื่อง แจ้งเวียนมาตรการ
ประหยัดพลังงานไฟฟ้า น้ ามันเชื้อเพลิง และการประหยัดน้ า ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙  
                  ๒. มาตรการประหยัดพลังงานของส านักงานรัฐมนตรี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ 
                  ๓. ค าสั่งส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ที่ ๒๖๔๐/๒๕๕๘ ลงวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๘    
เรื่อง คณะกรรมการควบคุม ก ากับ และติดตามมาตรการประหยัดพลังงาน และมาตรการประหยัดน้ า และ
คณะท างานลดใช้พลังงานและปฏิบัติการประหยัดน้ าของส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 
 
 



รายงานผลการประเมินผลการปฏบิัติราชการตามค ารับรองการปฏิบตัิราชการระดับส านัก ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ 
ส านักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ 
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        รายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด)   รอบ  ๙ เดือน 
                                                                                                     รอบ ๑๒ เดือน 
ตัวช้ีวัดที่ ๒.๓  การประหยัดน้ า 
ผู้ก ากับดูแลตัวช้ีวัด  :   
              ๑. หัวหน้าส านักงานรัฐมนตรี  
               ๒. นางสาวนงศิลินี  โมสิกะ  

ผู้จัดเก็บข้อมูล  : 
                 ๑. นายญาณทัธ  สิริวัฒน์ 

                      ๒. นางสาวจงดี  ห่วงทรัพย์  
 ๓. นางวีระวัลย์  พรหมมานุวัติ 
 ๔. นายชาญชัย  เตียวัฒนรัฐติกาล  

โทรศัพท์  :  ๐ ๒๒๘๐ ๐๓๐๙ โทรศัพท์  :  ๐ ๒๖๒๘ ๖๐๒๐ 
ค าอธิบาย :  

 มติคณะรัฐมนตรีในการประชุมเมื่อวันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๘ เห็นชอบแนวทางการประหยัดน  า            
ในหน่วยงานภาครัฐ ตามที่กรมทรัพยากรน  าในฐานฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการทรัพยากรน  าแห่งชาติเสนอ          
ในการขอความร่วมมือทุกภาคส่วนร่วมกันประหยัดน  า โดยให้หน่วยงานภาครัฐลดการใช้น  าอย่างน้อยร้อยละ ๑๐           
เมื่ อ เที ยบกับปริมาณการใช้น  าของปี งบประมาณ  พ .ศ . ๒๕๕๗  และรายงานผลการประหยัดน  าส่ งให้                      
กรมทรัพยากรน  าทุกเดือน เป็นการช่วยบรรเทาปัญหาวิกฤตการชาดแคลนน  า สร้างความเสมอภาคระหว่าง           
ภาคส่วนต่างๆ ในการลดปริมาณการใช้น  า และปลูกฝังค่านิยมร่วมกันในการใช้น  าอย่างมีประสิทธิภาพ 

 ปริมาณน  าที่ใช้ หมายถึง ปริมาณน  าที่ใช้ผ่านมาตรวัดน  า การประปานครหลวง การประปาส่วนภูมิภาค 
และปริมาณน  าที่ใช้จากระบบอ่ืนๆ ที่มีมาตรวัดน  า 

 ข้อมูลพื นฐาน หมายถึง ข้อมูลการใช้น  าปี ๒๕๕๗ ตั งแต่เดือนตุลาคม ๒๕๕๖ ถึงกันยายน ๒๕๕๗ โดยให้
หน่วยงานผู้รายงานตัวชี วัดเป็นผู้รับรองข้อมูล 

 หน่วยงานเจ้าภาพ : ส านักอ านวยการ สป.    
 หน่วยงานสนับสนุน : ทุกส านักในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 

 
ข้อมูลผลการด าเนินงาน  : 
             ส านักงานรัฐมนตรี  เข้าร่วมประชุม,แจ้งเวียนมาตรการประหยัดน  าให้กับบุคลากรในหน่วยงานทราบและ     
ถือปฏิบัติตามมาตรการฯ 

เกณฑ์การให้คะแนน  :  (เกณฑ์ของส านักงาน ก.พ.ร.) 
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 

การประหยัดน้ า ๑๐ N/A ๑.๐๐๐๐ ๐.๑๐๐๐ 

    
 



รายงานผลการประเมินผลการปฏบิัติราชการตามค ารับรองการปฏิบตัิราชการระดับส านัก ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ 
ส านักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ 
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ค าชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ด าเนินการ :  
                  ส านักงานรัฐมนตรี ในฐานะหน่วยงานสนับสนุน  ได้ด าเนินการให้ความร่วมมือ/สนับสนุน/ให้ข้อมูล
ตามท่ีหน่วยงานเจ้าภาพหลักก าหนดหรือร้องขอ ดังนี  
                  ๑. จัดท ามาตรการประหยัดน  าของส านักงานรัฐมนตรี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙                                                                                    
                  ๒. เวียนแจ้ง มาตรการประหยัดพลังงานไฟฟ้า น  ามันเชื อเพลิง และการประหยัดน  า ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙  
                  ๓. ส่งบุคลากรเข้าร่วมเป็นคณะท างานลดใช้พลังงานและปฏิบัติการประหยัดน  าของส านักงาน
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ 
 
ปัจจัยสนับสนุนต่อการด าเนินงาน  :   
                  ๑. ผู้บังคับบัญชาให้การสนับสนุนและให้ความส าคัญต่อมาตรการประหยัดพลังงานไฟฟ้า น  ามัน
เชื อเพลิง และการประหยัดน  า ของส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ และมาตรการประหยัดน  าของส านักงาน
รัฐมนตรี 
                  ๒. บุคลากรส านักงานรัฐมนตรีมีความรับผิดชอบและให้ความร่วมมือในการประหยัดน  าด้วยดี 
 
อุปสรรคต่อการด าเนินงาน  :   
                ไม่สามารถควบคุมการประหยัดน  าในส่วนของฝ่ายการเมือง 
 
ข้อเสนอแนะส าหรับการด าเนินงานในปีต่อไป  :  - 
 
 
หลักฐานอ้างอิง  : 
                  ๑. หนังสือส านักงานรัฐมนตรี ที่ ศธ ๐๑๐๐/- ลงวันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๕๙ เรื่อง แจ้งเวียนมาตรการ
ประหยัดพลังงานไฟฟ้า น  ามันเชื อเพลิง และการประหยัดน  า ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙  
                  ๒. มาตรการประหยัดน  าของส านักงานรัฐมนตรี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ 
                  ๓. ค าสั่งส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ที่ ๒๖๔๐/๒๕๕๘ ลงวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๘    
เรื่อง คณะกรรมการควบคุม ก ากับ และติดตามมาตรการประหยัดพลังงาน และมาตรการประหยัดน  า และ
คณะท างานลดใช้พลังงานและปฏิบัติการประหยัดน  าของส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 
 
 



รายงานผลการประเมินผลการปฏบิัติราชการตามค ารับรองการปฏิบตัิราชการระดับส านักประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙  
ส านักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ 

 

๒๑ 
 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ 
                                                                                                      รอบ  ๙ เดือน 
                                                                                                      รอบ ๑๒ เดือน 
ตัวช้ีวัดที่ ๓ ร้อยละของกระบวนการหลักท่ีมีการจัดท าคู่มือการปฏิบัติงาน 
ผู้ก ากับดูแลตัวช้ีวัด  :   
              หัวหน้าส านักงานรัฐมนตรี  
                

ผู้จัดเก็บข้อมูล  : 
                 ๑. นางสาวนงศิลินี โมสิกะ 
                  ๒. นางสาวศิรริัตน์  ทิวะศิริ   
                  ๓. นางดวงรัตน์  นิรัตติวงศกรณ์   
                  ๔. นางสาววิรยิา  ไชยคุปต์ 
                 ๕. นายบัลลังก์  โรหิตเสถียร 
                  ๖. นายก าพล  พลาอุไรกุล   
                  ๗. นางสาวบุษยากร  กิตติวานิช   
                  ๘. นางสาวอิสรีย์  ฤทธิ์นิ่ม 
 

โทรศัพท์  :  ๐ ๒๒๘๐ ๐๓๐๙ โทรศัพท์  :  ๐ ๒๖๒๘ ๖๐๒๐ 
ค าอธิบาย :   

ร้อยละของกระบวนการหลักที่มีการจัดท าคู่มือการปฏิบัติงาน พิจารณาจากจ านวนกระบวนการหลัก
ของส านักที่มีการจัดท าคู่มือการปฏิบัติงาน (Work Manual) คิดเทียบเป็นร้อยละจากจ านวนกระบวนการหลัก
ทั้งหมด 
ข้อมูลผลการด าเนินงาน  : 

ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด 
ผลการด าเนินงาน 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 

ร้อยละที่เพิ่มขึ้น 
(ร้อยละ) 

๒๕๕๖ ๒๕๕๗ ๒๕๕๘ ๒๕๕๗ ๒๕๕๘ 
ร้อยละของกระบวนการหลักที่มีการจัดท าคู่มือการ
ปฏิบัติงาน 

- - - - - 

 

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

ร้อยละ ๖๐ ร้อยละ ๗๐ ร้อยละ ๘๐ ร้อยละ ๙๐ ร้อยละ ๑๐๐  

การค านวณคะแนนจากผลการด าเนินงาน  : 
 

ตัวช้ีวัด 
 

น้ าหนัก 
(ร้อยละ) 

ผลการ 
ด าเนินงาน 

ค่าคะแนนที่ได้ 
ค่าคะแนน 
ถ่วงน้ าหนัก 

ร้อยละของกระบวนการหลักที่มีการจัดท า
คู่มือการปฏิบัติงาน   

๒๐ ร้อยละ 
๑๐๐ 

๕.๐๐๐๐ ๑.๐๐๐๐ 

    



รายงานผลการประเมินผลการปฏบิัติราชการตามค ารับรองการปฏิบตัิราชการระดับส านักประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙  
ส านักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ 

 

๒๒ 
 

ค าชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ด าเนินการ 
ส านักงานรัฐมนตรี ได้ด าเนินการ ดังนี้ 

๑. แต่งตั้งคณะท างานด าเนินงานตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ ส านักงานรัฐมนตรี  
กระทรวงศึกษาธิการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ตัวชี้วัดที่ ๓ ร้อยละของกระบวนการหลักที่มีการจัดท า
คู่มือการปฏิบัติงาน 

๒. ส านักงานรัฐมนตรีมีกระบวนหลัก จ านวน ๔ กระบวนการ ที่ต้องจัดท าคู่มือการปฏิบัติงาน ได้แก ่
๑) การสนับสนุนภารกิจของรัฐมนตรีในการประชุมคณะรัฐมนตรี 
๒) การประสานงานการตอบกระทู้ ชี้แจงญัตติ ร่างพระราชบัญญัติ 
๓) การประสานติดตามผลการด าเนินงานตามนโยบายของรัฐมนตรี 
๔) การรับเรื่องร้องทุกข์ ร้องเรียน ร้องขอความช่วยเหลือต่อรัฐมนตรี 

๓. ผู้รับผิดชอบการปฏิบัติงานของแต่ละกระบวนการหลัก จัดท าคู่มือการปฏิบัติงาน ซึ่งประกอบด้วย
เนื้อหา/สาระส าคัญ ๑๐ หัวข้อ ตามที่ส านักงาน ก.พ.ร. ก าหนด และผังกระบวนการปฏิบัติงาน ขั้นตอน 
การปฏิบัติงาน และมาตรฐานการปฏิบัติงานตรงกับที่ระบุไว้ในแบบฟอร์มตารางการวิเคราะห์กระบวนการนั้นๆ 

๔. ส่งคู่มือการปฏิบัติงานของกระบวนการหลัก จ านวน ๔ กระบวนการ พร้อม CD ไฟล์เอกสาร
ทั้งหมดให้กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร สป. เมื่อวันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๕๙ 
ปัจจัยสนับสนุนต่อการด าเนินงาน  :   

ส านักงานรัฐมนตรีมีการวิเคราะห์กระบวนหลักที่ชัดเจน ครบถ้วนทุกตารางการวิเคราะห์
กระบวนการหลัก (๙ ตาราง)  
อุปสรรคต่อการด าเนินงาน  :    

วิธีการ แนวทางในการจัดท าคู่มือการปฏิบัติงานของกระบวนการหลักไมช่ัดเจน 
ข้อเสนอแนะส าหรับการด าเนินงานในปีต่อไป  :   

- 
หลักฐานอ้างอิง  : 

๑. ค าสั่งส านักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ ที่ ๕๖/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๕๙  
เรื่อง แต่งตั้งคณะท างานด าเนินงานตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ ส านักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ 

๒. คู่มือการปฏิบัติงานของกระบวนการหลัก จ านวน ๔ กระบวนการ 
๓. หนังสือส านักงานรัฐมนตรี ที่ ศธ ๐๑๐๐/๓๐๖๒ ลงวันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๕๙ เรื่อง ขอส่งคู่มือ

การปฏิบัติงาน 
 

 



รายงานผลการประเมินผลการปฏบิัติราชการตามค ารับรองการปฏิบตัิราชการระดับส านักประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙  
ส านักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ 

 

๒๓ 
 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ 
                                                                                                       รอบ  ๙ เดือน 
                                                                                                       รอบ ๑๒ เดือน 
ตัวช้ีวัดที่ ๔ ระดับความส าเร็จในการด าเนินงานของกระบวนการหลัก  
ผู้ก ากับดูแลตัวช้ีวัด  :   
              หัวหน้าส านักงานรัฐมนตรี  
                

ผู้จัดเก็บข้อมูล  : 
                 ๑. นางสาวนงศิลินี โมสิกะ 
                  ๒. นางสาวศิรริัตน์  ทิวะศิริ   
                  ๓. นางดวงรัตน์  นิรัตติวงศกรณ์   
                  ๔. นางสาววิรยิา  ไชยคุปต์ 
                 ๕. นายบัลลังก์  โรหิตเสถียร 
                  ๖. นายก าพล  พลาอุไรกุล   
                  ๗. นางสาวบุษยากร  กิตติวานิช   
                  ๘. นางสาวอิสรีย์  ฤทธิ์นิ่ม 

โทรศัพท์  :  ๐ ๒๒๘๐ ๐๓๐๙ โทรศัพท์  :  ๐ ๒๖๒๘ ๖๐๒๐ 
ค าอธิบาย :  

ระดับความส าเร็จในการด าเนินงานของกระบวนการหลัก พิจารณาจากผลการด าเนินงานของส านัก 
ในแต่ละกระบวนการที่คัดเลือกเข้ารับการประเมินตามตัวชี้วัดว่า สามารถด าเนินการตามกิจกรรม/ขั้นตอน 
ข้อก าหนดที่ส าคัญ ตัวชี้วัดภายในกระบวนการ ตัวชี้วัดผลลัพธ์ของกระบวนการ และมาตรฐานการปฏิบัติงาน 
ได้อย่างครบถ้วน ถูกต้อง สมบูรณ์ จ านวนกี่กระบวนการคิดเทียบเป็นร้อยละจากจ านวนกระบวนการหลัก 
ที่รับการประเมินทั้งหมด 
ข้อมูลผลการด าเนินงาน  : 

ระดับคะแนน การด าเนินงานในแต่ละขัน้ตอน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ 

๑ 

คัดเลือกรายชื่อกระบวนการหลักร้อยละ ๕๐ ของกระบวนการหลักท้ังหมดของหน่วยงานท่ีจะใช้
เข้ารับการประเมิน โดยไม่ซ้ ากับกระบวนการที่รับการประเมินในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ 
และส่งรายช่ือกระบวนการเหล่านั้นให้กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร สป. ภายในเดือนมกราคม 
๒๕๕๙ (กรณีส ำนักที่มีกระบวนกำร จ ำนวน ๑ - ๕ กระบวนกำร ให้น ำมำด ำเนินกำรทุก
กระบวนกำร) 

๒ มีกระบวนการหลักที่ด าเนินการตามผังขั้นตอนการปฏิบัติงาน ตัวช้ีวัดภายในกระบวนการ  
และมาตรฐานการปฏิบัติงานได้ครบถ้วนสมบูรณ์ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ ของกระบวนการ 
ที่คัดเลือกทั้งหมด 

๓ มีกระบวนการหลักที่ด าเนินการตามผังขั้นตอนการปฏิบัติงาน ตัวช้ีวัดภายในกระบวนการ  
และมาตรฐานการปฏิบัติงานได้ครบถ้วนสมบูรณ์ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐ ของกระบวนการ 
ที่คัดเลือกทั้งหมด 

๔ มีกระบวนการหลักที่ด าเนินการตามผังขั้นตอนการปฏิบัติงาน ตัวช้ีวัดภายในกระบวนการ  
และมาตรฐานการปฏิบัติงานได้ครบถ้วนสมบูรณ์ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ ของกระบวนการ 
ที่คัดเลือกทั้งหมด 

๕ มีกระบวนการหลักที่ด าเนินการตามผังขั้นตอนการปฏิบัติงาน ตัวช้ีวัดภายในกระบวนการ  
และมาตรฐานการปฏิบัติงานได้ครบถ้วนสมบูรณ์ทุกกระบวนการตามที่คัดเลือกทั้งหมด 

 
 



รายงานผลการประเมินผลการปฏบิัติราชการตามค ารับรองการปฏิบตัิราชการระดับส านักประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙  
ส านักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ 

 

๒๔ 
 

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 าเร็จในการด าเนินงานของ
กระบวนการหลัก 

๑๐ ๕ ๑.๐๐๐๐ ๐.๕๐๐๐ 

 

ค าชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ด าเนินการ 
ส านักงานรัฐมนตรี ได้ด าเนินการ ดังนี้                   

๑. แต่งตั้งคณะท างานด าเนินงานตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ ส านักงานรัฐมนตรี  
กระทรวงศึกษาธิการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ตัวชี้วัดที่ ๔ ระดับความส าเร็จในการด าเนินงาน 
ของกระบวนการหลัก 

๒. ส่งรายชื่อกระบวนการหลักของส านักงานรัฐมนตรีที่จะใช้เข้ารับการประเมิน ให้กลุ่มพัฒนา 
ระบบบริหาร สป. เมื่อวันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๕๙ จ านวน ๓ กระบวนการ ได้แก่ 

๑) การสนับสนุนภารกิจของรัฐมนตรีในการประชุมคณะรัฐมนตรี 
๒) การประสานงานการตอบกระทู้ ชี้แจงญัตติ ร่างพระราชบัญญัติ 
๓) การรับเรื่องร้องทุกข์ ร้องเรียน ร้องขอความช่วยเหลือต่อรัฐมนตรี 

๓. ด าเนินการตามผังขั้นตอนการปฏิบัติงาน ตัวชี้วัดภายในกระบวนการและมาตรฐาน  
การปฏิบัติงานของกระบวนการหลักทั้ง ๓ กระบวนการ  
ปัจจัยสนับสนุนต่อการด าเนินงาน  :   

ผู้บริหารให้ความส าคัญและบุคลากรให้ความร่วมมือ 
อุปสรรคต่อการด าเนินงาน  :    

เอกสารหลักฐานที่ใช้ในการตรวจประเมินมีจ านวนมาก  
ข้อเสนอแนะส าหรับการด าเนินงานในปีต่อไป  :   

- 
หลักฐานอ้างอิง  : 

๑. ค าสั่งส านักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ ที่ ๕๖/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๕๙  
เรื่อง แต่งตั้งคณะท างานด าเนินงานตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ ส านักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ 

๒. หนังสือส านักงานรัฐมนตรี ที่ ศธ ๐๑๐๐/๒๔๕ ลงวันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๕๙ เรื่อง ขอส่งรายชื่อ
กระบวนการหลัก 

๓. ตารางการวิเคราะห์กระบวนการหลัก ๙ ตาราง 
๔. หลักฐานการด าเนินการตามผังขั้นตอนการปฏิบัติงาน ตัวชี้วัดภายในกระบวนการและมาตรฐาน  

การปฏิบัติงานของกระบวนการหลัก ๓ กระบวนการ 
 



รายงานผลการปฏิบัตริาชการตามค ารับรองการปฏิบัตริาชการระดับส านักประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ 
ส านักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ 

 

 

 

ตารางสรุปผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ 
ส านักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ 

รอบ  ๙ เดือน 
รอบ ๑๒ เดือน 

 

ตัวช้ีวัดผล 
การปฏิบัติราชการ 

หน่วยวัด 
น้ าหนัก 
(ร้อยละ) 

เกณฑ์การให้คะแนน ผลการด าเนินงาน 

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ผลการ
ด าเนินงาน 

ค่าคะแนน
ที่ได้ 

คะแนน
ถ่วง

น้ าหนัก 
 การประเมินประสิทธิผล (ร้อยละ ๔๐)    
ตัวชี้ วัดที่  ๑ ความส าเร็จในการบรรลุ
เป้าหมายตามนโยบายส าคัญ/แผนปฏิบัติ
ราชการ/ตัวชี้ วัดตามค ารับรองการ
ปฏิบัติราชการของกระทรวง/ส านักงาน
ปลัดกระทรวง และแผนปฏิบัติราชการ
ของหน่วยงาน 

 ๔๐         

  ตัวชี้วัดที่ ๑.๑ร้อยละความส าเร็จของ
โครงการที่มีผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายของ
โครงการตามแผนปฏิบัติราชการของ
หน่วยงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๕๙ 
 

ร้อยละ ๘ 

ร้อ
ยล

ะ๖
๐ 

ร้อ
ยล

ะ๗
๐ 

ร้อ
ยล

ะ๘
๐ 

ร้อ
ยล

ะ๙
๐ 

ร้อ
ยล

ะ๑
๐๐

 

ร้อยละ 
๑๐๐ 

๕.๐๐๐๐ ๐.๔๐๐๐ 

  ตัวชี้วัดที่๑.๒ ร้อยละของการจัดท า
รายงานการประชุมผู้บริหารองค์กรหลัก
เสนอรัฐมนตรี  ได้ภายใน 1 วันท าการ 
หลังสิ้นสุดการประชุม 
 

ร้อยละ ๑๒ 

ร้อ
ยล

ะ 
๗๕

 

ร้อ
ยล

ะ๘
๐ 

ร้อ
ยล

ะ๘
๕ 

ร้อ
ยล

ะ๙
๐ 

ร้อ
ยล

ะ๙
๕ 

ร้อยละ 
๑๐๐ 

๕.๐๐๐๐ ๐.๖๐๐๐ 

  ตัวชี้วัดที่ ๑.๓ ร้อยละของการเผยแพร่
ข่าวนโยบายภารกิจรัฐมนตรีทางเว็บไซต์
ส านักงานรัฐมนตรีและ
กระทรวงศึกษาธิการ 
 
 

ร้อยละ ๑๐ 

ร้อ
ยล

ะ ๗
๐ 

(ภ
าย

ใน
 ๒

 วัน
) 

ร้อ
ยล

ะ๘
๐(

ภา
ยใ

น 
๒ 

วัน
) 

ร้อ
ยล

ะ๙
๐(

ภา
ยใ

น 
๒ 

วัน
) 

ร้อ
ยล

ะ๗
๐(

ภา
ยใ

น 
๑ 

วัน
) 

ร้อ
ยล

ะ๘
๐(

ภา
ยใ

น 
๑ 

วัน
) ร้อยละ 

๘๗.๔๓
(ภายใน     
๑ วัน) 

๕.๐๐๐๐ ๐.๕๐๐๐ 

ตัวชี้วัดที่ ๑.๔ร้อยละความพึงพอใจของ
ฝ่ายการเมืองที่มีต่อการด าเนินงานของ
ส านักงานรัฐมนตรี 
 
 

ร้อยละ ๑๐ 

ร้อ
ยล

ะ 
๗๔

 

ร้อ
ยล

ะ๗
๗ 

ร้อ
ยล

ะ๘
๐ 

ร้อ
ยล

ะ๘
๓ 

ร้อ
ยล

ะ๘
๖ 

ร้อยละ
๘๖.๖๓ 

๕.๐๐๐๐ ๐.๕๐๐๐ 



รายงานผลการปฏิบัตริาชการตามค ารับรองการปฏิบัตริาชการระดับส านักประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ 
ส านักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ 

 

 

 

ตัวช้ีวัดผล 
การปฏิบัติราชการ 

หน่วยวัด 
น้ าหนัก 
(ร้อยละ) 

เกณฑ์การให้คะแนน ผลการด าเนินงาน 

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ผลการ
ด าเนินงาน 

ค่าคะแนน
ที่ได้ 

คะแนน
ถ่วง

น้ าหนัก 
การประเมินประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการ (ร้อยละ ๓๐)    
ตัวช้ีวัดที่ ๒ ร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ าหนัก
ผลสัมฤทธิ์การสนับสนุนการด าเนินงาน
ตามค ารับรองการปฏิบัติราชการของ
ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 

 ๓๐         

    ตัวชีว้ัดที่ ๒.๑ การเบิกจ่ายเงิน
งบประมาณ 

          

ตัวชี้วัดที่ ๒.๑.๑ การเบิกจ่ายเงิน
งบประมาณรายจ่ายลงทุน 
 
 

ร้อยละ ๕ 

ร้อ
ยล

ะ 
๗๕

 

ร้อ
ยล

ะ๗
๘ 

ร้อ
ยล

ะ๘
๑ 

ร้อ
ยล

ะ 
๘๔

 
ร้อ

ยล
ะ 

๘๗
 ร้อยละ

๙๙.๙๓ 
๕.๐๐๐๐ ๐.๒๕๐๐ 

ตัวชี้วัดที่ ๒.๑.๒ การเบิกจ่ายเงิน
งบประมาณรายจ่ายภาพรวม 
 
 

ร้อยละ ๕ 

ร้อ
ยล

ะ 
๘๘

 

ร้อ
ยล

ะ 
๙๐

 

ร้อ
ยล

ะ 
๙๒

 
ร้อ

ยล
ะ 

๙๔
 

ร้อ
ยล

ะ 
๙๖

 ร้อยละ
๙๗.๖๔ 

๕.๐๐๐๐ ๐.๒๕๐๐ 

    ตัวชีว้ัดที่ ๒.๒ การประหยัดพลังงาน ระดับ
ความส าเร็จ 

๑๐ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ N/A ๑.๐๐๐๐ ๐.๑๐๐๐ 

    ตัวชีว้ัดที่ ๒.๓ การประหยัดน้ า ระดับ
ความส าเร็จ 

๑๐ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ N/A ๑.๐๐๐๐ ๐.๑๐๐๐ 

การพัฒนาองค์การ (ร้อยละ ๓๐)    
ตัวช้ีวัดที่ ๓ร้อยละของกระบวนการหลัก
ที่มีการจัดท าคู่มือการปฏิบัติงาน 
 
 

ร้อยละ ๒๐ 

ร้อ
ยล

ะ๖
๐ 

ร้อ
ยล

ะ๗
๐ 

ร้อ
ยล

ะ๘
๐ 

ร้อ
ยล

ะ๙
๐ 

ร้อ
ยล

ะ๑
๐๐

 ร้อยละ 
๑๐๐ 

๕.๐๐๐๐ ๑.๐๐๐๐ 

ตัวชี้วัดที่ ๔ ระดับความส าเร็จในการ
ด าเนินงานของกระบวนการหลัก 

ระดับ
ความส าเร็จ 

๑๐ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๕ ๕.๐๐๐๐ ๐.๕๐๐๐ 

รวม ๑๐๐  ๔.๒๐๐๐ 
รายงาน ณ วันที่ ๓เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ 
ผู้รายงาน นายชาญชัย  เตียวฒันรัฐติกาล หน่วยงาน ส านักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ 
ต าแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ โทรศัพท ์๐ ๒๒๘๐ ๐๓๐๙ 


