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รายงานผลการปฏิบติัราชการตามค ารบัรองการปฏิบติัราชการ 
                                                                                                      รอบ  ๙ เดือน 
                                                                                                      รอบ ๑๒ เดือน 
ตวัช้ีวดัท่ี ๑  ความส าเรจ็ในการบรรลุเป้าหมายตามนโยบายส าคญั/แผนปฏิบติัราชการ/ตวัช้ีวดัตาม         

  ค ารบัรองการปฏิบติัราชการของกระทรวง/ส านักงานปลดักระทรวง และแผนปฏิบติั 
  ราชการของหน่วยงาน 

   ตวัช้ีวดัท่ี ๑.๑ ร้อยละความส าเรจ็ของโครงการท่ีมีผลสมัฤทธ์ิตามเป้าหมายของโครงการตามแผนปฏิบติั 
                     ราชการของหน่วยงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
ผูก้ ากบัดูแลตวัช้ีวดั  :  นายวฒันชยั จนัทรว์นุีกูล ผูจ้ดัเกบ็ข้อมูล  :    

1. น.ส.ปทุมพร  อยูค่ง     
2. นายสรนิท์  ศรสีมัพนัธ ์    
3. นางเจนจริา ธชัศฤงคารสกุล 
4. น.ส.กมลวรรณ  รอดจา่ย  
5. นายศุภกติติ ์ ยอดพจิติร    
6. น.ส.พรมนันท์  เตยีวเจรญิชยั  

โทรศพัท ์ :  ๐ ๒๖๒๘ ๖๓๙๐ ต่อ 1601 โทรศพัท ์ :   
1. ๐ ๒๖๒๘ ๖๓๙๐ ต่อ 1602 
2. ๐ ๒๖๒๘ ๖๓๙๐ ต่อ 1605 
3. ๐ ๒๖๒๘ ๖๓๙๐ ต่อ 1606 
4. ๐ ๒๖๒๘ ๖๓๙๐ ต่อ 1608 
5. ๐ ๒๖๒๘ ๖๓๙๐ ต่อ 1603 
6. ๐ ๒๖๒๘ ๖๓๙๐ ต่อ 1604 
 

ค าอธิบาย :  

รอ้ยละความส าเรจ็ของโครงการทีม่ผีลสมัฤทธิต์ามเป้าหมายของโครงการตามแผนปฏบิตัริาชการของ
หน่วยงาน พจิารณาจากจ านวนโครงการตามแผนปฏบิตัริาชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ของหน่วยงานทีม่ผีล
การด าเนินงานบรรลุตามคา่เป้าหมายทีก่ าหนดไว้ของแต่ละโครงการ คดิเทยีบเป็นรอ้ยละจากจ านวนโครงการตาม
แผนปฏบิตัริาชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ทัง้หมด แล้วน าผลการค านวณทีไ่ด้เทยีบกบัเกณฑก์ารให้คะแนน 
            ในกรณีทีโ่ครงการตามแผนปฏบิตัริาชการมลีกัษณะเป็นโครงการใหญท่ีป่ระกอบด้วยโครงการยอ่ยหรอื
กจิกรรมยอ่ย ให้นับจ านวนกจิกรรมยอ่ยเหล่านัน้เป็นจ านวนโครงการด้วย เชน่  ส านัก ก. มโีครงการตามแผน
แผนปฏบิตัริาชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ รวม ๑๐ โครงการ แต่ในจ านวนนี้มหีนึ่งโครงการทีม่ลีกัษณะเป็น
โครงการใหญป่ระกอบด้วยกจิกรรมยอ่ยรวม ๕ กจิกรรมซึง่แต่ละกจิกรรมมลีกัษณะเป็นโครงการทีด่ าเนินการแยกจาก
กนัแต่อยูภ่ายใต้โครงการใหญ ่ให้นับจ านวนโครงการตามแผนรวม เท่ากบั ๑๔ โครงการ (๙ โครงการเดีย่ว + ๕ 
โครงการยอ่ย) แล้วจงึพจิารณา 
ผลการด าเนินงานเป็นรายโครงการตามเกณฑ์การให้คะแนน 
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ข้อมูลผลการด าเนินงาน  :          รายงานตาม สงป.301 

เกณฑก์ารให้คะแนน  :  
ระดบั ๑ ระดบั ๒ ระดบั ๓ ระดบั ๔ ระดบั ๕ 
รอ้ยละ ๖๐ รอ้ยละ ๗๐ รอ้ยละ ๘๐ รอ้ยละ ๙๐ รอ้ยละ ๑๐๐  

การค านวณคะแนนจากผลการด าเนินงาน  : 
 

ตวัช้ีวดั 
 

น ้าหนัก 
(ร้อยละ) 

ผลการ 
ด าเนินงาน 

ค่าคะแนนท่ีได้ 
ค่าคะแนน 
ถ่วงน ้าหนัก 

รอ้ยละความส าเรจ็ของโครงการทีม่ผีลสมัฤทธิ ์
ตามเป้าหมายของโครงการตามแผนปฏบิตัิ
ราชการของหน่วยงาน ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๐ 

8 รอ้ยละ 85 3.00 0.24 

    
ค าช้ีแจงการปฏิบติังาน/มาตรการท่ีได้ด าเนินการ 
        ๑. หน่วยงานในส านักงานปลดักระทรวงศกึษาธกิารสง่รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏบิตัริาชการ 
ปีงบประมาณ พ.ศ.2560 และผลด าเนินงานตามแบบรายงาน สป.301 มายงัส านักนโยบายและยุทธศาสตร ์สป. 
        ๒. รายงาน สงป.301 จากระบบ BBEVMIS ของส านักงบประมาณ 
        3. น ารายงานผลการด าเนินงานตามแบบรายงาน สงป.301 จากระบบ BBEVMIS ของส านักงบประมาณมา
ค านวณเทยีบกบัเป้าหมายโครงการตามแผนปฏบิตัริาชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ทีก่ าหนดไวข้องแต่ละ
โครงการ คดิเป็นคา่รอ้ยละ แล้วน าผลการค านวณคา่รอ้ยละทีไ่ด้เทยีบกบัเกณฑก์ารให้คะแนน 

 
ปัจจยัสนับสนุนต่อการด าเนินงาน  :  - 
 
 
อปุสรรคต่อการด าเนินงาน  :   - 
 
ข้อเสนอแนะส าหรบัการด าเนินงานในปีต่อไป  :  - 
 
 
หลกัฐานอ้างอิง  : 

รายงานจาก สงป.301 
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หมายเหตุ   
 - คา่คะแนนทีไ่ด้ 75.88  (คะแนนดบิทีย่งัไม่ได้คณูกบัคา่ถ่วงน ้าหนัก) 
 - คา่คะแนนถ่วงน ้าหนัก 3.965 
 - คา่คะแนนจากการค านวณ รอ้ยละ 85 
 
 
 
 
 

แบบฟอรม์รายงานผลการปฏิบติัราชการส าหรบัตวัช้ีวดัท่ีเป็นขัน้ตอนด าเนินงาน 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
        รายงานผลการปฏิบติัราชการตามค ารบัรองการปฏิบติัราชการ (รายตวัช้ีวดั)                      รอบ  ๙ 
เดือน 
                                                                                                                       รอบ ๑๒ เดือน 
ช่ือตวัช้ีวดั  : 1.2  ระดบัความส าเรจ็ของการจดัท าแผนบูรณาการ เรื่อง การยกระดบัคณุภาพการศึกษาและการ
เรียนรู ้
                        ตลอดชีวิต ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561  
ผูก้ ากบัดูแลตวัช้ีวดั  : 1. นางวชิติา  สมบรูณ์ 
                           2. นางสาวนุจรยี ์บรูณากาญจน์ 

ผูจ้ดัเกบ็ข้อมูล  : 1. นายเกรยีงศกัดิ ์ สทิธเิสน 
                      2. นางสุธรีา  ไชยถา 
                      3. นางสาวภณัฑกิา  สหายมติร 
                      4. นางสาวธนาทพิย ์ ชมเชยวงศ์ 
                      5. นายฉัตรกพงษ์  ตัง้เสวพีนัธ์ 
                      6. นางสาวโศภาพชิญ์  ฉัตรนาค 

โทรศพัท ์ : 0-2628-5638 ต่อ 1201-1209 
 

โทรศพัท ์ : 0-2628-5638 ต่อ 1201-1209 
              0-2628-5638 ต่อ 1201-1209 
               0-2628-5638 ต่อ 1201-1209 
               0-2628-5638 ต่อ 1201-1209 
               0-2628-5638 ต่อ 1201-1209 
               0-2628-5638 ต่อ 1201-1209 

ค าอธิบาย  :  
ตามมตทิี่ประชุมคณะรฐัมนตรเีมือ่วนัที่ 25 ตุลาคม 2559 เห็นชอบและก าหนด   แนวทางการจดัท า

งบประมาณในลกัษณะบูรณาการเชงิยุทธศาสตร์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โดยมอบหมายให้รองนายกรฐัมนตรี
เป็นประธานคณะกรรมการพจิาณาจดัท างบประมาณในลักษณะบูรณาการเชงิยุทธศาสตร์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2561 จ านวน 6 คณะ โดยกระทรวงศกึษาธกิารได้รบัมอบหมายให้เป็นหน่วยงานเจา้ภาพหลกัในการจดัท างบประมาณ
ในลักษณะบูรณาการเชงิยุทธศาสตร์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เรื่อง การยกระดับคุณภาพการศกึษาและการ
เรยีนรู้ตลอดชวีติ   ซึ่งมรีองนายกรฐัมนตร ี(พลอากาศเอก ประจนิ  จัน่ตอง) เป็นประธานคณะกรรมการฯ คณะที่ 4.1 
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เรื่อง การยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรยีนรู้ตลอดชีวิต  มีผู้แทนส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็น
กรรมการและเลขานุการรว่ม (เจา้ภาพหลกั) และผูแ้ทนส านักงานเลขาธกิารสภาการศกึษา ส านักงานคณะกรรมการการ
อุดมศกึษา ส านักงบประมาณ ส านักงานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาต ิส านักงานคณะกรรมการ
พฒันาระบบราชการ และสภาความมัน่คงแห่งชาต ิเป็นกรรมการและเลขานุการรว่ม 
  การด าเนินการของส านักนโยบายและยุทธศาสตร ์สป. ในฐานะหน่วยงานเจา้ภาพหลกัต้องจดัท าแผน
บรูณาการเรือ่ง การยกระดับคุณภาพการศกึษาและการเรยีนรูต้ลอดชวีติ  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  ตามขัน้ตอน
และกรอบระยะเวลาการจดัท างบประมาณในลกัษณะบรูณาการเชงิยุทธศาสตร ์ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จนเสรจ็
สิน้และครบกระบวนการในการจดัท าข้อมูลประกอบการพจิารณาของคณะกรรมาธกิารพจิารณางบประมาณ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2561 และการจดัท าขอ้มลูงบประมาณบูรณาการฯ ของหน่วยงานที่ได้รบัจดัสรรงบประมาณ ประจ าปี
งบประมาณ      พ.ศ. 2561 เป็นรายไตรมาส และแจง้ส านักงบประมาณเพือ่การตดิตามการด าเนินการต่อไป 
 
ข้อมูลผลการด าเนินงาน  : 

ระดบัคะแนน การด าเนินงานในแต่ละขัน้ตอน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

๑ 
มกีรอบแผนบูรณาการ เรื่อง การยกระดับคุณภาพการศกึษาและการเรียนรู้ ตลอดชวีิต 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เพือ่หน่วยงานใช้เป็นกรอบเสนอของบประมาณบูรณาการ
ฯ 

๒ มขีอ้เสนอการจดัท างบประมาณในลกัษณะบรูณาการเชงิยุทธศาสตรป์ระจ าปี 
งบประมาณ พ.ศ. 2561  เรื่อง การยกระดับคุณภาพการศกึษาและการเรยีนรู ้ตลอดชวีติ 
จากการพจิารณากลัน่กรองโครงการ กจิกรรมของคณะอนุกรรมการฯ 

ระดบัคะแนน การด าเนินงานในแต่ละขัน้ตอน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
3 แผนบรูณาการ เรือ่ง การยกระดบัคุณภาพการศกึษาและการเรยีนรูต้ลอดชวีติผา่น 

ความเหน็ชอบของคณะกรรมการพจิารณาฯ และสง่ส านักงบประมาณภายในวนัที ่สิน้เดอืน
พฤศจกิายน 2559 

4 มขีอ้มลูประกอบการพจิารณาของคณะกรรมาธกิารพจิารณางบประมาณประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561 ภายในสิน้เดอืนกรกฎาคม 2560 

5 มขีอ้มลูงบประมาณบรูณาการฯ ของหน่วยงานทีไ่ด้รบัจดัสรรงบประมาณ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561 เป็นรายไตรมาส และแจง้ส านักงบประมาณภายในสิน้เดอืน
กนัยายน2560  

เกณฑก์ารให้คะแนน  :  
ระดบั ๑ ระดบั ๒ ระดบั ๓ ระดบั ๔ ระดบั ๕ 
๑ คะแนน ๒ คะแนน ๓ คะแนน ๔ คะแนน ๕ คะแนน  
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การค านวณคะแนนจากผลการด าเนินงาน  : 
ตวัช้ีวดั/ข้อมูลพื้นฐาน 

ประกอบตวัช้ีวดั 
น ้าหนัก 
(ร้อยละ) 

ผลการ 
ด าเนินงาน 

ค่าคะแนนท่ีได้ 
ค่าคะแนน 
ถ่วงน ้าหนัก 

ระดบัความส าเรจ็ของการจดัท าแผนบรูณาการ 
เรือ่ง การยกระดบัคุณภาพการศกึษาและ 
การเรยีนรูต้ลอดชวีติ ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ.2561 

8 4 4 0.32  

 

ค าช้ีแจงการปฏิบติังาน/มาตรการท่ีได้ด าเนินการ : ส านักนโยบายและยุทธศาสตร ์สป. ได้ด าเนินการดงัต่อไปนี้ 
     1. จดัท ากรอบแผนบรูณาการ เรือ่ง การยกระดบัคุณภาพการศกึษาและการเรยีนรู ้ตลอดชวีติ ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2561 เพือ่หน่วยงานใชเ้ป็นกรอบเสนอของบประมาณบรูณาการฯ 
     2. จดัท าขอ้เสนอการจดัท างบประมาณในลกัษณะบรูณาการเชงิยุทธศาสตรป์ระจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  เรือ่ง  
การยกระดบัคุณภาพการศกึษาและการเรยีนรู ้ตลอดชวีติ จากการพจิารณากลัน่กรองโครงการ กจิกรรมของ 
คณะอนุกรรมการฯ 
     3. แผนบรูณาการ เรือ่ง การยกระดบัคุณภาพการศกึษาและการเรยีนรูต้ลอดชวีติผา่นความเหน็ชอบของ

คณะกรรมการ 
พจิารณาฯ และสง่ส านักงบประมาณ 
     4. จดัท าขอ้มลูประกอบการพจิารณาของคณะกรรมาธกิารพจิารณางบประมาณประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  
 
ปัจจยัสนับสนุนต่อการด าเนินงาน  : -  
 
อปุสรรคต่อการด าเนินงาน  : -  
 
ข้อเสนอแนะส าหรบัการด าเนินงานในปีต่อไป  : -  
 
หลกัฐานอ้างอิง  :   
 
 
 
 
 
 

แบบฟอรม์รายงานผลการปฏิบติัราชการส าหรบัตวัช้ีวดัท่ีเป็นขัน้ตอนด าเนินงาน 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
        รายงานผลการปฏิบติัราชการตามค ารบัรองการปฏิบติัราชการ (รายตวัช้ีวดั)                      รอบ  ๙ เดือน 
                                                                                                                       รอบ ๑๒ เดือน 
ช่ือตวัช้ีวดั  : 1.3 ระดบัความส าเรจ็ของการจดัท าแผนปฏิบติัราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  
                      ของส านักงานปลดักระทรวงศึกษาธิการ (ฉบบัปรบัปรุงตามงบประมาณท่ีได้รบัจดัสรร)  



รายงานผลการประเมนิผลการปฏบิตัริาชการตามค ารบัรองการปฏบิตัริาชการระดบัส านัก 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐  ส านักนโยบายและยุทธศาสตร ์สป.. 
 

 
 

ผูก้ ากบัดูแลตวัช้ีวดั  : 1. นายวฒันชยั จนัทร์วนุีกูล 
                           2. นางสาวนุจรยี ์บรูณากาญจน์ 

ผูจ้ดัเกบ็ข้อมูล  : 1. นางสาววราลกัษณ์ ดุงคก์าญจน์ 
                      2. นายสรนิท์ ศรสีมพนัธุ์ 
                      3. นางชุตมิา ดาสงิห์ 
                      4. นางวนัเพญ็ สุวรรณเวช 
                      5. นางสาวกมลวรรณ รอดจา่ย 
                      6. นางสาวนิตยา จนัทรทุ์่งใหญ่ 
                      7. นางสาวสุพรรณี ตัง้จติตปิระภา 

โทรศพัท ์ : 0-2628-5638 ต่อ 1601 
              0-2628-5638 ต่อ 1401 

โทรศพัท ์ : 0-2628-5638 ต่อ 1402 
              0-2628-5638 ต่อ 1605 
               0-2628-5638 ต่อ 1403 
               0-2628-5638 ต่อ 1406 
               0-2628-5638 ต่อ 1405 
               0-2628-5638 ต่อ 1404 

ค าอธิบาย  : ระดับความส าเรจ็ของการจดัท าแผนปฏบิตัริาชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ของส านักงานปลัดกระทรวง
ศกึษาธกิาร (ฉบบัปรบัปรุงตามงบประมาณที่ได้รบัจดัสรร) หมายถึง แผนปฏบิตัริาชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ของ
ส านักงานปลดักระทรวงศกึษาธกิารที่จดัท าขึน้ภายหลงัจากทีไ่ด้รบัการจดัสรรงบประมาณรายจา่ยประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2560 เพื่อน ามาใช้เป็นเครื่องมือในการบรหิารงานของผู้บริหารหน่วยงานและหน่วยงานในสงักัดส านักงานปลัดกระทรวง
ศกึษาธกิาร ใชเ้ป็นแนวทางในการปฏบิตังิานได้อยา่งมปีระสทิธภิาพ และเมือ่ด าเนินการตามแผนปฏบิตัริาชการฯ แล้ว จะมกีาร
ตดิตามประเมนิแผน/โครงการตามแผนปฏบิตัริาชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ของส านักงานปลดักระทรวงศกึษาธกิาร 
(ฉบบัปรบัปรุงตามงบประมาณทีไ่ด้รบัจดัสรร) 
ข้อมูลผลการด าเนินงาน  : 

ระดบัคะแนน การด าเนินงานในแต่ละขัน้ตอน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

๑ 

ผลการวเิคราะห์กรอบยุทธศาสตรช์าต ิระยะ 20 ปี แผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาต ิฉบบัที ่12  
(พ.ศ. 2560-2564) ร่างแผนการศกึษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560-2579 นโยบายรฐับาล นโยบายรฐัมนตรวี่า
กระทรวงศึกษาธกิาร แผนพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธกิาร ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 -2564) 
แผนพฒันาการศกึษาของส านักงานปลัดกระทรวงศกึษาธกิาร ฉบบัที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) และภารกิจ
ของหน่วยงาน รวมทั ้งงบประมาณที่ได้รับจัดสรรในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ของส านักงาน
ปลดักระทรวงศกึษาธกิาร 

๒ (รา่ง) แผนปฏบิตัริาชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ของส านักงานปลดักระทรวงศกึษาธกิาร  
(ฉบบัปรบัปรุงตามงบประมาณทีไ่ด้รบัจดัสรร) 

๓ ผูบ้รหิารระดับสูงอนุมตัิแผนปฏบิตัิราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ของส านักงานปลดักระทรวง
ศกึษาธกิาร (ฉบบัปรบัปรุงตามงบประมาณทีไ่ด้จดัสรร) ภายในวนัที ่18 พฤศจกิายน 2559 

๔ ร้อยละของแผนงาน/โครงการ การประเมินแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ของ
ส านักงานปลดักระทรวงศกึษาธกิาร (ฉบบัปรบัปรุงตามงบประมาณทีไ่ด้รบัจดัสรร) เป็นไปตามเป้าหมาย 
(รอ้ยละ 80) 

๕ ร้อยละของแผนงาน/โครงการ การประเมินแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ของ
ส านักงานปลดักระทรวงศกึษาธกิาร (ฉบบัปรบัปรุงตามงบประมาณทีไ่ด้รบัจดัสรร) เป็นไปตามเป้าหมาย 
(รอ้ยละ 90)  



รายงานผลการประเมนิผลการปฏบิตัริาชการตามค ารบัรองการปฏบิตัริาชการระดบัส านัก 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐  ส านักนโยบายและยุทธศาสตร ์สป.. 
 

 
 

เกณฑก์ารให้คะแนน  :  
ระดบั ๑ ระดบั ๒ ระดบั ๓ ระดบั ๔ ระดบั ๕ 
๑ คะแนน ๒ คะแนน ๓ คะแนน ๔ คะแนน ๕ คะแนน  

การค านวณคะแนนจากผลการด าเนินงาน  : 
ตวัช้ีวดั/ข้อมูลพื้นฐาน 

ประกอบตวัช้ีวดั 
น ้าหนัก 
(ร้อยละ) 

ผลการ 
ด าเนินงาน 

ค่าคะแนนท่ีได้ 
ค่าคะแนน 
ถ่วงน ้าหนัก 

ระดบัความส าเรจ็ของการจดัท าแผนปฏบิตัิ
ราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560      
ของส านักงานปลดักระทรวงศกึษาธกิาร      
(ฉบบัปรบัปรุงตามงบประมาณทีไ่ด้รบัจดัสรร) 

8 4 4 0.32  

      
ค าช้ีแจงการปฏิบติังาน/มาตรการท่ีได้ด าเนินการ : ส านักนโยบายและยุทธศาสตร ์สป. ได้ด าเนินการดงัต่อไปนี้ 
1. วเิคราะห์นโยบายและบรบิทต่าง ๆ ทีใ่ชใ้นการจดัท าแผนปฏบิตัริาชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ของส านักงานปลดั 
กระทรวงศกึษาธกิาร (ฉบบัปรบัปรุงตามงบประมาณทีไ่ด้รบัจดัสรร)  
2. จดัท า (รา่ง) แผนปฏบิตัริาชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ของส านักงานปลดักระทรวงศกึษาธกิาร (ฉบบัปรบัปรุง
ตามงบประมาณทีไ่ด้รบัจดัสรร) 
3. จดัท าหนังสอืขออนุมตัแิผนปฏบิตัริาชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ของส านักงานปลดักระทรวงศกึษาธกิาร   (ฉบบั
ปรบัปรุงตามงบประมาณทีไ่ด้จดัสรร) 
4. ตดิตามผลการด าเนินงานตามแผนปฏบิตัริาชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ของส านักงานปลดักระทรวงศกึษาธกิาร  
(ฉบบัปรบัปรุงตามงบประมาณทีไ่ด้รบัจดัสรร) (เป้าหมาย รอ้ยละ 80) ผลทีไ่ด้ คอื อยูใ่นชว่ง 80 - 84 เทยีบคะแนนได้เท่ากบั 
3.965  
ปัจจยัสนับสนุนต่อการด าเนินงาน  : -  
 
อปุสรรคต่อการด าเนินงาน  : -  
 
ข้อเสนอแนะส าหรบัการด าเนินงานในปีต่อไป  : -  
 
หลกัฐานอ้างอิง  : 
1. ผลการวิเคราะห์นโยบายและบริบทต่าง ๆ ที่ใช้ในการจดัท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ของ
ส านักงานปลดักระทรวงศกึษาธกิาร (ฉบบัปรบัปรุงตามงบประมาณทีไ่ด้รบัจดัสรร) 
2. (ร่าง) แผนปฏิบตัิราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ของส านักงานปลัดกระทรวงศกึษาธิการ (ฉบับปรบัปรุงตาม
งบประมาณทีไ่ด้รบัจดัสรร) 
3. หนังสอือนุมตัแิผนปฏบิตัิราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ของส านักงานปลดักระทรวงศกึษาธกิาร (ฉบบัปรบัปรุง
ตามงบประมาณทีไ่ด้จดัสรร) 
4. เอกสารผลการด าเนินงานตามแผนปฏบิตัริาชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ของส านักงานปลดักระทรวงศกึษาธกิาร   
(ฉบบัปรบัปรุงตามงบประมาณทีไ่ด้รบัจดัสรร) 
 
 



รายงานผลการประเมนิผลการปฏบิตัริาชการตามค ารบัรองการปฏบิตัริาชการระดบัส านัก 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐  ส านักนโยบายและยุทธศาสตร ์สป.. 
 

 
 

 
 
 
 

แบบฟอรม์รายงานผลการปฏิบติัราชการส าหรบัตวัช้ีวดัท่ีเป็นขัน้ตอนด าเนินงาน 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
        รายงานผลการปฏิบติัราชการตามค ารบัรองการปฏิบติัราชการ (รายตวัช้ีวดั)                      รอบ  ๙ 
เดือน 
                                                                                                                       รอบ ๑๒ เดือน 
ช่ือตวัช้ีวดั  : 1.4  ร้อยละของการจดัท ารายงานผลปฏิบติังานของกระทรวงศึกษาธิการตามนโยบายและการสัง่
การของ 
                       หัวหน้าคณะรกัษาความสงบแห่งชาติ (หน.คสช.) ฝ่ายสงัคมจิตวิทยา (ฝสจว.) รฐับาลและ 
                       รฐัมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการท่ีได้รบัมอบหมายส าเรจ็ตามในระยะเวลาท่ีก าหนด 
ผูก้ ากบัดูแลตวัช้ีวดั  : 1. นายวฒันชยั จนัทร์วนุีกูล 
                            

ผูจ้ดัเกบ็ข้อมูล  : 1. นางสาวปทุมพร  อยูค่ง 
                      2. นายสรนิท์ ศรสีมพนัธุ์ 
                      3. นางเจนจริา  ชฤศงกาคารสกุล 
                      4. นางสาวกมลวรรณ รอดจา่ย 
                      5. นายศุภกติติ ์ ยอดพจิติร 
                      6. นางสาวพรมนันท์  เตยีวเจรญิชยั                       

โทรศพัท ์ : 0-2628-5638 ต่อ 1601 
               

โทรศพัท ์ : 0-2628-5638 ต่อ 1602 
              0-2628-5638 ต่อ 1605 
               0-2628-5638 ต่อ 1606 
               0-2628-5638 ต่อ 1608 
               0-2628-5638 ต่อ 1603 
               0-2628-5638 ต่อ 1604 

ค าอธิบาย  :  
               การรายงานผลการด าเนินงานของกระทรวงศกึษาธกิารตามนโยบายรฐับาล ขอ้สัง่การของนายกรฐัมนตรี 
และตามนโยบายหัวหน้าฝ่ายสังคมจิตวทิยา คณะรกัษาความสงบแห่งชาติ เป็นการรายงานผลการด าเนินงานของ
กระทรวงศกึษาธกิาร ตามจุดเน้นและยุทธศาสตรข์องกระทรวงศกึษาธกิาร และ Roadmap ของฝ่ายสงัคมจติวทิยา คณะ
รกัษาความสงบแห่งชาต ิโดยจดัส่งรายงานไปยงัฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการขบัเคลื่อนและเรง่รดัการด าเนินงานตาม
นโยบายรฐับาล (กขร.) ฝ่ายเลขานุการ ก.พ. และฝ่ายสงัคมจติวทิยา คณะรกัษาความสงบแห่งชาติ  (หน.ฝสจว.คสช.) 
เพือ่เป็นขอ้มลูในการน าเสนอทีป่ระชุมคณะรฐัมนตร ี
 



รายงานผลการประเมนิผลการปฏบิตัริาชการตามค ารบัรองการปฏบิตัริาชการระดบัส านัก 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐  ส านักนโยบายและยุทธศาสตร ์สป.. 
 

 
 

ข้อมูลผลการด าเนินงาน  : 
 

ข้อมูลพื้นฐานประกอบตวัช้ีวดั 
ผลการด าเนินงาน 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 

ร้อยละท่ีเพ่ิมขึ้น 
(ร้อยละ) 

๒๕๕๗ ๒๕๕๘ ๒๕๕๙ ๒๕๕๘ ๒๕๕๙ 
รอ้ยละของการจดัท ารายงานผลปฏบิตังิานของกระทรวง 
ศกึษาธกิารตามนโยบายและการสัง่การของหวัหน้าคณะ
รกัษาความสงบแห่งชาต ิ(หน.คสช.) ฝ่ายสงัคมจติวทิยา 
(ฝสจว.) รฐับาลและรฐัมนตรวีา่การกระทรวงศกึษาธกิารที่
ได้รบัมอบหมายส าเรจ็ตามในระยะเวลาทีก่ าหนด 

- - 5.00 - - 

 
เกณฑก์ารให้คะแนน  :  

ระดบั ๑ ระดบั ๒ ระดบั ๓ ระดบั ๔ ระดบั ๕ 
สง่รายงานผลการ
ปฏบิตังิานได้รอ้ยละ 
80ของรายงาน

ทัง้หมด 

สง่รายงานผลการ
ปฏบิตังิานได้รอ้ยละ 
90ของรายงาน

ทัง้หมด 

สง่รายงานผลการ
ปฏบิตังิานได้ 
รอ้ยละ 100 

ของรายงานทัง้หมด 

สง่รายงานผลการ
ปฏบิตังิานได้รอ้ยละ 
100 และตรงเวลาที่
ก าหนด รอ้ยละ 80 

สง่รายงานผลการ
ปฏบิตังิานได้รอ้ยละ 
100 และตรงเวลาที่
ก าหนด รอ้ยละ 85  

การค านวณคะแนนจากผลการด าเนินงาน  : 
 

ตวัช้ีวดั 
 

น ้าหนัก 
(ร้อยละ) 

ผลการ 
ด าเนินงาน 

ค่าคะแนนท่ีได้ 
ค่าคะแนน 
ถ่วงน ้าหนัก 

รอ้ยละของการจดัท ารายงานผลปฏบิตังิานของ
กระทรวง ศกึษาธกิารตามนโยบายและการสัง่
การของหวัหน้าคณะรกัษาความสงบแห่งชาต ิ
(หน.คสช.) ฝ่ายสงัคมจติวทิยา (ฝสจว.) 
รฐับาลและรฐัมนตรวีา่การกระทรวงศกึษาธกิาร
ทีไ่ด้รบัมอบหมายส าเรจ็ตามในระยะเวลาที่
ก าหนด 
 

8 5 5.00 0.40 

 
ปัจจยัสนับสนุนต่อการด าเนินงาน  :  
    1. รวบรวมรายงานจากหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งในสงักดั สป. 
    2. โดยผา่นระบบอเิลก็ทรอนิกส ์(อเีมล์) report_de54@hotmail.com และเวป็ไซต์กระทรวงศกึษาธกิาร 
 
อปุสรรคต่อการด าเนินงาน  :   แหล่งขอ้มลูจากหน่วยงานต่าง ๆ ในสงักดักระทรวงศกึษาธกิาร 
 
ข้อเสนอแนะส าหรบัการด าเนินงานในปีต่อไป  : -  
 
ห ลัก ฐ าน อ้ า งอิ ง   :  โด ย ผ่ า น ระบบ อิ เล็ ก ท รอนิ ก ส์  (อี เม ล์ )  report_de54@hotmail.com แ ล ะ เว็ป ไซ ต์
กระทรวงศกึษาธกิาร 

mailto:report_de54@hotmail.com
mailto:report_de54@hotmail.com


รายงานผลการประเมนิผลการปฏบิตัริาชการตามค ารบัรองการปฏบิตัริาชการระดบัส านัก 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐  ส านักนโยบายและยุทธศาสตร ์สป.. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบฟอรม์รายงานผลการปฏิบติัราชการส าหรบัตวัช้ีวดัท่ีเป็นขัน้ตอนด าเนินงาน 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
        รายงานผลการปฏิบติัราชการตามค ารบัรองการปฏิบติัราชการ (รายตวัช้ีวดั)                      รอบ  ๙ 
เดือน 
                                                                                                                       รอบ ๑๒ เดือน 
ช่ือตวัช้ีวดั  : 1.5  ร้อยละความส าเรจ็ของผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบติัราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.
2560 

ของส านักงานปลดักระทรวงศึกษาธิการ เพ่ือขบัเคลื่อนยุทธศาสตรช์าติ 
ผูก้ ากบัดูแลตวัช้ีวดั  : 1. นายวฒันชยั จนัทร์วนุีกูล 
                            2. นางสาวนุจรยี ์บรูณากาญจน์ 
                            

ผูจ้ดัเกบ็ข้อมูล  : 1. นางสาววราลกัษณ์ ดุงคก์าญจน์ 
                      2. นายสรนิท์ ศรสีมพนัธุ์ 
                      3. นางชุตมิา ดาสงิห์ 
                      4. นางวนัเพญ็ สุวรรณเวช 
                      5. นางสาวกมลวรรณ รอดจา่ย 
                      6. นางสาวนิตยา จนัทรทุ์่งใหญ่ 
                      7. นางสาวสุพรรณี ตัง้จติตปิระภา 

โทรศพัท ์ : 0-2628-5638 ต่อ 1601 โทรศพัท ์ : 0-2628-5638 ต่อ 1402 



รายงานผลการประเมนิผลการปฏบิตัริาชการตามค ารบัรองการปฏบิตัริาชการระดบัส านัก 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐  ส านักนโยบายและยุทธศาสตร ์สป.. 
 

 
 

              0-2628-5638 ต่อ 1401               0-2628-5638 ต่อ 1605 
               0-2628-5638 ต่อ 1403 
               0-2628-5638 ต่อ 1406 
               0-2628-5638 ต่อ 1405 
               0-2628-5638 ต่อ 1404 

ค าอธิบาย  :  
               หมายถึง การด าเนินการตดิตามผลการด าเนินงานตามแผนปฏบิตัิราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560 
ของส านักงานปลัดกระทรวงศกึษาธกิาร โดยแผนฉบบันี้จดัท าขึ้นโดยใช้ร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ.
2560-2579) เป็นแนวทางในการจดัท าแผนปฏบิตัริาชการฯ 
 
ข้อมูลผลการด าเนินงาน  : 
 

ข้อมูลพื้นฐานประกอบตวัช้ีวดั 
ผลการด าเนินงาน 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 

ร้อยละท่ีเพ่ิมขึ้น 
(ร้อยละ) 

๒๕๕๗ ๒๕๕๘ ๒๕๕๙ ๒๕๕๘ ๒๕๕๙ 
รอ้ยละความส าเรจ็ของผลการด าเนินงานตามแผนปฏบิตัิ
ราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560 
ของส านักงานปลดักระทรวงศกึษาธกิาร เพือ่ขบัเคลื่อน
ยุทธศาสตรช์าต ิ

- - - - - 

 
เกณฑก์ารให้คะแนน  :  

ระดบั ๑ ระดบั ๒ ระดบั ๓ ระดบั ๔ ระดบั ๕ 
รอ้ยละ 60 รอ้ยละ 70 รอ้ยละ 80 รอ้ยละ 90 รอ้ยละ 100  

การค านวณคะแนนจากผลการด าเนินงาน  : 
 

ตวัช้ีวดั 
 

น ้าหนัก 
(ร้อยละ) 

ผลการ 
ด าเนินงาน 

ค่าคะแนนท่ีได้ 
ค่าคะแนน 
ถ่วงน ้าหนัก 

รอ้ยละความส าเรจ็ของผลการด าเนินงานตาม
แผนปฏบิตัริาชการประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ.2560  ของส านักงานปลดักระทรวง
ศกึษาธกิาร เพือ่ขบัเคลื่อนยุทธศาสตรช์าต ิ

8 N/A 1.00 0.08 

 
ปัจจยัสนับสนุนต่อการด าเนินงาน  :  น าผลการรายงานการด าเนินงานตามโครงการภายในแผนปฏบิตัริาชการ ของ 
สป. มาคดิคา่รอ้ยละ เทยีบกบัจ านวนโครงการของการปฏบิตังิานตามแผนปฏบิตัริาชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.
2560 
     
อปุสรรคต่อการด าเนินงาน  :    ขณะนี้ก าลงัด าเนินงานในการเกบ็ขอ้มลูการปฏบิตังิานของโครงการตามแผนปฏบิตัิ



รายงานผลการประเมนิผลการปฏบิตัริาชการตามค ารบัรองการปฏบิตัริาชการระดบัส านัก 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐  ส านักนโยบายและยุทธศาสตร ์สป.. 
 

 
 

ราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ของ สป. 
 
ข้อเสนอแนะส าหรบัการด าเนินงานในปีต่อไป  : -  
 
หลกัฐานอ้างอิง  :  รายงานผลการปฏบิตังิานรายโครงการของแผนปฏบิตัริาชการของ สป. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


