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รายงานผลการปฏิบัตริ าชการตัวชี้วัด
ตามคารับรองการปฏิบตั ิราชการ
ของสานักในส่วนกลาง
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

2
ตารางสรุปผลการปฏิบัติราชการตามคารับรองการปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
สานักนโยบายและยุทธศาสตร์ สป.
 รอบ 9 เดือน
 รอบ 12 เดือน
ตัวชี้วัดผล
การปฏิบัติราชการ

หน่วยวัด

น้าหนัก
(ร้อยละ)

เกณฑ์การให้คะแนน
1

2

3

4

ผลการดาเนินงาน
5

ผลการ
ดาเนินงาน

การประเมินประสิทธิผล (ร้อยละ (60)

คะแนน
ถ่วง
น้าหนัก

4.14
60

ร้อยละ 100

0.66

ร้อยละ 90

4.00

ร้อยละ 80

4

ร้อยละ 70

10

ร้อยละ 60

ตัวชี้วัดที่ 1 ความสาเร็จในการบรรลุ
เป้าหมายตามนโยบายสาคัญ/แผนปฏิบัติ
ราชการ/ตัวชี้วัดตามคารับรองการปฏิบัติ
ราชการของกระทรวง/สานักงาน
ปลัดกระทรวงและแผนปฏิบัติราชการของ
หน่วยงาน
ตัวชี้วัดที่1.1 ร้อยละความสาเร็จของโครงการที่มี ร้อยละ
ผลสั ม ฤทธิ์ ต ามเป้ า หมายของโครงการตาม
แผนปฏิ บั ติ ร าชการของหน่ ว ยงาน ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561
ตัวชี้วัดที่ 1.2 ร้อยละของการจัดทารายงานผล ร้อยละ
ปฏิบัติงานของกระทรวงศึกษาธิการตามนโยบาย
และการสั่งการของหัวหน้าคณะรักษาความสงบ
แห่งชาติ (หน.คสช.) ฝ่ายสังคมจิตวิทยา (ฝสจว.)
รัฐบาลและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการที่
ได้รับมอบหมายสาเร็จตามในระยะเวลาที่กาหนด
ตัวชี้วัดที่ 1.3 ระดับความสาเร็จของการจัดทา
ระดับ
แผนปฏิบัตริ าชการประจาปีงบประมาณ
ความ
พ.ศ.2561 ของ สป. (ฉบับปรับปรุงตาม
สาเร็จ
งบประมาณที่ได้รับจัดสรร)
ตัวชี้วัดที่ 1.4 ระดับความสาเร็จการจัดทาแผน ระดับ
บูรณาการ เรื่อง การยกระดับคุณภาพการศึกษา ความ
และการเรียนรู้ที่มีคณ
ุ ภาพเท่าเท่ยมและทั่วถึง
สาเร็จ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562
ตัวชี้วัดที่ 1.5 ระดับความสาเร็จของการเร่งรัด
ระดับ
ติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจาปี ความ
งบประมาณ พ.ศ.2561 ของกระทรวงศึกษาธิการ สาเร็จ
ตัวชี้วัดที่ 1.6 ระดับความสาเร็จของการ
ระดับ
ดาเนินงานพัฒนาการศึกษาในพื้นที่เขตพัฒนา
ความ
พิเศษภาคตะวันออก ประจาปีงบประมาณ
สาเร็จ
พ.ศ.2561
การประเมินประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการ (ร้อยละ 10)
ตั ว ชี้ วั ด ที่ 2 ความส าเร็ จ ในการสนั บ สนุ น
การพั ฒ นาประสิ ท ธิ ภ าพในการปฏิ บั ติ ง าน
ของสานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

ค่า
คะแนน
ที่ได้

10

1

2

3

4

5

5

5.00

0.50

10

1

2

3

4

5

4

4.00

0.40

10

1

2

3

4

5

5

5.00

0.83

10

1

2

3

4

5

3

3.00

0.30

10

1

2

3

4

5

4

4.00

0.40

1.00
10

3
ตารางสรุปผลการปฏิบัติราชการตามคารับรองการปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
สานักนโยบายและยุทธศาสตร์ สป.
 รอบ 9 เดือน
 รอบ 12 เดือน
ตัวชี้วัดผล
การปฏิบัติราชการ
ตัวชี้วัดที่ 2.1 ระดับความสาเร็จในการลด
งบประมาณในการจัดซื้อกระดาษ
ตัวชี้วัดที่ 2.2 ระดับความสาเร็จในการประหยัด
งบประมาณ
ตัวชี้วัดที่ 2.3 ระดับความสาเร็จในการลด
พลังงาน (ไฟฟ้าและน้ามัน)
การพัฒนาองค์การ (ร้อยละ 30)
ตัวชี้วัดที่ 3 ระดับความสาเร็จในการปรับปรุง
ผลผลิตหรือการบริการหรือกระบวนการ
ปฏิบัติงาน
ตัวชี้วัดที่ 4 ระดับความสาเร็จในการจัดทา
ฐานข้อมูล/ข้อมูล สนับสนุนการดาเนินงาน
ตัวชี้วัดที่ 5 ระดับความสาเร็จในการ
บูรณาการการจัดการกระบวนการหลัก/
โครงการที่สาคัญของหน่วยงาน
ตัวชี้วัดที่ 6 ระดับความสาเร็จในการสร้าง/
พัฒนานวัตกรรม

หน่วยวัด
ระดับ
ความ
สาเร็จ
ระดับ
ความ
สาเร็จ
ระดับ
ความ
สาเร็จ
ระดับ
ความ
สาเร็จ
ระดับ
ความ
สาเร็จ
ระดับ
ความ
สาเร็จ
ระดับ
ความ
สาเร็จ

รวม

เกณฑ์การให้คะแนน

น้าหนัก
(ร้อยละ)

1

2

3

4

4

1

2

3

3

1

2

3

1

2

ผลการดาเนินงาน
5

ผลการ
ดาเนินงาน

ค่า
คะแนน
ที่ได้

คะแนน
ถ่วง
น้าหนัก

4

5

N/A

1.0000

0.0400

3

4

5

N/A

1.0000

0.0300

3

4

5

N/A

1.0000

0.0300

0.28

7

1

2

3

4

5

4

2.71
4.00

7

1

2

3

4

5

4

4.00

0.28

8

1

2

3

4

5

2

2.00

0.16

8

1

2

3

4

5

4

4.00

0.32

100

4.23
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคารับรองการปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
สานักนโยบายและยุทธศาสตร์ สป.
 รอบ 9 เดือน
 รอบ 12 เดือน
ตัวชี้วัดที่ 1 ความสาเร็จในการบรรลุเป้าหมายตามนโยบายสาคัญ/แผนปฏิบัติราชการ/ตัวชี้วัดตาม
คารับรองการปฏิบัติราชการของกระทรวง/สานักงานปลัดกระทรวง และแผนปฏิบัติ
ราชการของหน่วยงาน
ตัวชี้วัดที่ 1.1 ร้อยละความสาเร็จของโครงการที่มีผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายของโครงการตามแผนปฏิบัติ
ราชการของหน่วยงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ผู้กากับดูแลตัวชี้วัด : ผู้อานวยการสานักนโยบายและ
ผู้จัดเก็บข้อมูล :
ยุทธศาสตร์ สป.
1. นายวัฒนชัย จันทร์วีนุกูล
2. น.ส.ปทุมพร อยู่คง
3. นายสรินท์ ศรีสัมพันธ์
4. นายศักดิ์ชาย บุญสุวรรณ์
5. นางเจนจิรา ธัชศฤงคารสกุล
6. น.ส.กมลวรรณ รอดจ่าย
7. นายศุภกิตติ์ ยอดพิจติ ร
8. น.ส.พรมนันท์ เตียวเจริญชัย
9. นายปิยะ จันทร์หอมฟุ้ง
โทรศัพท์ : 0 2628 6390 ต่อ 1001
โทรศัพท์ : 0 2628 6390 ต่อ 1602-1609
คาอธิบาย :
ร้อ ยละความสาเร็จ ของโครงการที่มี ผลสั มฤทธิ์ ต ามเป้ า หมายของโครงการตามแผนปฏิบั ติ ราชการของหน่ว ยงาน
พิจารณาจากจานวนโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ของหน่วยงานที่มีผลการดาเนินงานบรรลุ
ตามค่ าเป้ าหมายที่ก าหนดไว้ ของแต่ละโครงการ คิ ดเทีย บเป็ นร้อ ยละจากจ านวนโครงการตามแผนปฏิ บัติราชการประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561 ทั้งหมด แล้วนาผลการคานวณที่ได้เทียบกับเกณฑ์การให้คะแนน
ในกรณีที่โครงการตามแผนปฏิบัติราชการมีลักษณะเป็นโครงการใหญ่ที่ประกอบด้วยโครงการย่อยหรือกิจกรรมย่ อย ให้
นับจ านวนกิจ กรรมย่ อยเหล่า นั้นเป็น จานวนโครงการด้ วย เช่น ส านั ก ก. มีโ ครงการตามแผนแผนปฏิ บัติ ราชการประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561 รวม 10 โครงการ แต่ในจานวนนี้มีหนึ่งโครงการที่มีลักษณะเป็นโครงการใหญ่ประกอบด้วยกิจกรรมย่อย
รวม 5 กิจกรรมซึ่งแต่ละกิจกรรมมีลักษณะเป็นโครงการที่ดาเนินการแยกจากกันแต่อยู่ภายใต้โครงการใหญ่ ให้นับจานวนโครงการ
ตามแผนรวม เท่ากับ 14 โครงการ (9 โครงการเดี่ยว + 1 โครงการย่อย) แล้วจึงพิจารณาผลการดาเนินงานเป็นรายโครงการตาม
เกณฑ์การให้คะแนน
ข้อมูลผลการดาเนินงาน :

เกณฑ์การให้คะแนน :
ระดับ 1
ร้อยละ 60

รายงานตาม สงป.301

ระดับ 2
ร้อยละ 70

ระดับ 3
ร้อยละ 80

ระดับ 4
ร้อยละ 90

ระดับ 5
ร้อยละ 100
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคารับรองการปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
สานักนโยบายและยุทธศาสตร์ สป.
 รอบ 9 เดือน
 รอบ 12 เดือน
การคานวณคะแนนจากผลการดาเนินงาน :
ตัวชี้วัด
ร้อยละความสาเร็จของโครงการทีม่ ีผลสัมฤทธิ์
ตามเป้าหมายของโครงการตามแผนปฏิบัติ
ราชการของหน่วยงาน ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2561

น้าหนัก
(ร้อยละ)
10

ผลการ
ดาเนินงาน
4

ค่าคะแนนที่ได้
4.00

ค่าคะแนน
ถ่วงน้าหนัก
0.66

คาชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ดาเนินการ
1. หน่วยงานในสานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการส่งรายงานผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบตั ิราชการ ปีงบประมาณ
พ.ศ.2561 และผลดาเนินงานตามแบบรายงาน สป.301 มายังสานักนโยบายและยุทธศาสตร์ สป.
2. รายงาน สงป.301 จากระบบ BBEVMIS ของสานักงบประมาณ
3. นารายงานผลการดาเนินงานตามแบบรายงาน สงป.301 จากระบบ BBEVMIS ของสานักงบประมาณมาคานวณเทียบกับ
เป้าหมายโครงการตามแผนปฏิบตั ริ าชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ที่กาหนดไว้ของแต่ละโครงการ คิดเป็นค่าร้อยละ แล้ว
นาผลการคานวณค่าร้อยละทีไ่ ด้เทียบกับเกณฑ์การให้คะแนน
ปัจจัยสนับสนุนต่อการดาเนินงาน : อุปสรรคต่อการดาเนินงาน : ข้อเสนอแนะสาหรับการดาเนินงานในปีต่อไป : หลักฐานอ้างอิง :
รายงานจาก สงป.301
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคารับรองการปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
สานักนโยบายและยุทธศาสตร์ สป.
 รอบ 9 เดือน
 รอบ 12 เดือน
ชื่อตัวชี้วัด : 1.2 ร้อยละของการจัดทารายงานผลปฏิบัติงานของกระทรวงศึกษาธิการตามนโยบายและการสั่งการของ
หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (หน.คสช.) ฝ่ายสังคมจิตวิทยา (ฝสจว.) รัฐบาลและ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการที่ได้รับมอบหมายสาเร็จตามในระยะเวลาที่กาหนด
ผู้กากับดูแลตัวชี้วัด : ผู้อานวยการสานักนโยบายและ ผู้จัดเก็บข้อมูล :
ยุทธศาสตร์ สป.
1. นายวัฒนชัย จันทร์วีนุกูล
2. น.ส.ปทุมพร อยู่คง
3. นายสรินท์ ศรีสัมพันธ์
4. นายศักดิ์ชาย บุญสุวรรณ์
5. นางเจนจิรา ธัชศฤงคารสกุล
6. น.ส.กมลวรรณ รอดจ่าย
7. นายศุภกิตติ์ ยอดพิจติ ร
8. น.ส.พรมนันท์ เตียวเจริญชัย
9. นายปิยะ จันทร์หอมฟุ้ง
โทรศัพท์ : 0 2628 6390 ต่อ 1001
โทรศัพท์ : 0 2628 6390 ต่อ 1602-1609
คาอธิบาย :
การรายงานผลการดาเนินงานของกระทรวงศึกษาธิการตามนโยบายรัฐบาล ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี และตาม
นโยบายหัวหน้าฝ่ายสังคมจิตวิทยา คณะรักษาความสงบแห่งชาติ เป็นการรายงานผลการดาเนินงานของกระทรวงศึกษาธิการ ตาม
จุดเน้นและยุทธศาสตร์ของกระทรวงศึกษาธิการ และ Roadmap ของฝ่ายสังคมจิตวิทยา คณะรักษาความสงบแห่งชาติ โดยจัดส่ง
รายงานไปยังฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการขับ เคลื่อนและเร่งรัดการดาเนินงานตามนโยบายรัฐบาล (กขร.) ฝ่ายเลขานุการ ก.พ.
และฝ่ายสังคมจิตวิทยา คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (หน.ฝสจว.คสช.) เพื่อเป็นข้อมูลในการนาเสนอที่ประชุมคณะรัฐมนตรี
ข้อมูลผลการดาเนินงาน :
ข้อมูลพืน้ ฐานประกอบตัวชี้วัด
ร้อยละของการจัดทารายงานผลปฏิบัติงานของกระทรวง
ศึกษาธิการตามนโยบายและการสัง่ การของหัวหน้าคณะรักษา
ความสงบแห่งชาติ (หน.คสช.) ฝ่ายสังคมจิตวิทยา (ฝสจว.)
รัฐบาลและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการที่ได้รับ
มอบหมายสาเร็จตามในระยะเวลาที่กาหนด

ผลการดาเนินงาน
ปีงบประมาณ พ.ศ.
2558
2559
2560
5.00

ร้อยละที่เพิ่มขึ้น
(ร้อยละ)
2559
2560
-

เกณฑ์การให้คะแนน :
ระดับ 1
ปฏิบัติงานได้ร้อยละ
80
ของรายงานทั้งหมด

ระดับ 2
ปฏิบัติงานได้ร้อยละ
90
ของรายงานทั้งหมด

ระดับ 3
ปฏิบัติงานได้
ร้อยละ 100
ของรายงานทั้งหมด

ระดับ 4
ปฏิบัติงานได้ร้อยละ
100 และตรงเวลาที่
กาหนด ร้อยละ 80

ระดับ 5
ปฏิบัติงานได้ร้อยละ
100 และตรงเวลาที่
กาหนด ร้อยละ 85

7
รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคารับรองการปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
สานักนโยบายและยุทธศาสตร์ สป.
 รอบ 9 เดือน
 รอบ 12 เดือน
การคานวณคะแนนจากผลการดาเนินงาน :
ตัวชี้วัด
ร้อยละของการจัดทารายงานผลปฏิบัติงานของ
กระทรวง ศึกษาธิการตามนโยบายและการสั่งการ
ของหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ
(หน.คสช.) ฝ่ายสังคมจิตวิทยา (ฝสจว.) รัฐบาล
และรัฐมนตรีวา่ การกระทรวงศึกษาธิการที่ได้รับ
มอบหมายสาเร็จตามในระยะเวลาที่กาหนด

น้าหนัก
(ร้อยละ)
10

ผลการ
ดาเนินงาน
5

ค่าคะแนนที่ได้
5.00

ค่าคะแนน
ถ่วงน้าหนัก
0.50

ปัจจัยสนับสนุนต่อการดาเนินงาน :
1. รวบรวมรายงานจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในสังกัด สป.
2. โดยผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (อีเมล์) report_de54@hotmail.com และเว็ปไซต์กระทรวงศึกษาธิการ
อุปสรรคต่อการดาเนินงาน : แหล่งข้อมูลจากหน่วยงานต่าง ๆ ในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ
ข้อเสนอแนะสาหรับการดาเนินงานในปีต่อไป : หลักฐานอ้างอิง : โดยผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (อีเมล์) report_de54@hotmail.com และเว็ปไซต์กระทรวงศึกษาธิการ
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคารับรองการปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
สานักนโยบายและยุทธศาสตร์ สป.
 รอบ 9 เดือน
 รอบ 12 เดือน
ชื่อตัวชี้วัด : 1.3 ระดับความสาเร็จของการจัดทาแผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ของสานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร)
ผู้กากับดูแลตัวชี้วัด : ผู้อานวยการสานักนโยบายและยุทธศาสตร์
ผู้จัดเก็บข้อมูล : 1. นายวัฒนชัย จันทร์วีนุกูล
สป.
2. นางสาวนุจรีย์ บูรณากาญจน์
3. นางสาววราลักษณ์ ดุงค์กาญจน์
4. นายสรินท์ ศรีสมพันธุ์
5. นางสาวกมลวรรณ รอดจ่าย
6. นางชุติมา ดาสิงห์
7. นางวันเพ็ญ สุวรรณเวช
8. นางนิศรา โภชากรณ์
9. นางสาวนิตยา จันทร์ทุ่งใหญ่
10. นางสาวสุพรรณี ตั้งจิตติประภา
11. นางสาวรติกร ศิริมานะ
โทรศัพท์ : 0 2628 6390 ต่อ 1001
โทรศัพท์ : 0-2628-5638 ต่อ 1601-1609
0-2628-5638 ต่อ 1401-1408
คาอธิบาย :

ระดับความสาเร็จของการจัดทาแผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ของสานักงาน
ปลั ดกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบั บ ปรั บ ปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร) หมายถึง แผนปฏิบัติราชการประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561 ของสานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการที่จัดทาขึ้น ภายหลังจากที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ
รายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เพื่อนามาใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารงานของผู้บริหารหน่วยงาน และให้
หน่วยงานในสังกัดสานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเมื่อ
ดาเนิน การตามแผนปฏิบั ติร าชการฯ แล้ว จะดาเนินการติดตามประเมินแผนงาน/โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ของสานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร)
เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการจัดทาแผนปฏิบัติราชการฯ ต่อไป
ข้อมูลผลการดาเนินงาน :
ระดับ
คะแนน

1

2
3
4

การดาเนินงานในแต่ละขัน้ ตอน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ผลการศึกษา วิเคราะห์ (ร่าง) กรอบยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับ
ที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560-2579 นโยบายรัฐบาล นโยบายความ
มั่นคงแห่งชาติ พ.ศ. 2558-2564 นโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และภารกิจของหน่วยงาน รวมทั้ง
งบประมาณที่ได้รับจัดสรรในปีงบประมาณ 2561 ของสานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
มี (ร่าง) แผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ของสานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
(ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร)
ผู้ บ ริ ห ารอนุ มัติ แผนปฏิบั ติร าชการประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2561 ของส านัก งานปลั ด กระทรวง
ศึกษาธิการ (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร)
ร้อยละของงาน/โครงการ การประเมินแผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ของ
สานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร)เป็นไปตามเป้าหมาย (ร้อยละ 80)
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคารับรองการปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
สานักนโยบายและยุทธศาสตร์ สป.
 รอบ 9 เดือน
 รอบ 12 เดือน
ข้อมูลผลการดาเนินงาน :

5

ร้อยละของงาน/โครงการ การประเมินแผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ของ
สานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร)เป็นไปตามเป้าหมาย
(ร้อยละ 90)

เกณฑ์การให้คะแนน :
ระดับ 1
1 คะแนน

ระดับ 2
2 คะแนน

การคานวณคะแนนจากผลการดาเนินงาน :
ตัวชี้วัด/ข้อมูลพื้นฐาน
ประกอบตัวชี้วัด
ระดับความสาเร็จของการจัดทาแผนปฏิบัติ
ราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ของสานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับ
ปรับปรุงตามงบประมาณทีไ่ ด้รบั จัดสรร)

ระดับ 3
3 คะแนน
น้าหนัก
(ร้อยละ)
10

ระดับ 4
4 คะแนน
ผลการ
ดาเนินงาน
4

ระดับ 5
5 คะแนน

ค่าคะแนนที่ได้
4.00

ค่าคะแนน
ถ่วงน้าหนัก
0.40

คำชี้แจงกำรปฏิบัติงำน/มำตรกำรที่ได้ดำเนินกำร : สานักนโยบายและยุทธศาสตร์ สป. ได้ดาเนินการดังต่อไปนี้
1. วิเคราะห์นโยบายและบริบทต่าง ๆ ที่ใช้ในการจัดทาแผนปฏิบัตริ าชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ของสานักงานปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการ (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร)
2. จัดทา (ร่าง) แผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ของสานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับปรับปรุงตาม
งบประมาณที่ได้รับจัดสรร)
3. จัดทาหนังสือขออนุมตั ิแผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ของสานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับปรับปรุง
ตามงบประมาณที่ได้จดั สรร)
4. ติดตามผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัตริ าชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ของสานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับ
ปรับปรุงตามงบประมาณทีไ่ ด้รบั จัดสรร) (เป้าหมาย ร้อยละ 80) ผลที่ได้ คือ 80
ปัจจัยสนับสนุนต่อการดาเนินงาน : อุปสรรคต่อการดาเนินงาน : ข้อเสนอแนะสาหรับการดาเนินงานในปีต่อไป : หลักฐำนอ้ำงอิง :
1. ผลการวิเคราะห์นโยบายและบริบทต่างๆ ที่ใช้ในการจัดทาแผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ของสานักงาน
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร)
2. (ร่าง) แผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ของสานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่
ได้รับจัดสรร)
3. หนังสืออนุมัติแผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ของสานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับปรับปรุงตาม
งบประมาณที่ได้จัดสรร)
4. เอกสารผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัตริ าชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ของสานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับ
ปรับปรุงตามงบประมาณทีไ่ ด้รบั จัดสรร)
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคารับรองการปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
สานักนโยบายและยุทธศาสตร์ สป.
 รอบ 9 เดือน
 รอบ 12 เดือน
ตัวชี้วัดที่ 1.4 : ระดับความสาเร็จการจัดทาแผนบูรณาการ เรื่อง การยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้
ที่มีคุณภาพเท่าเทียมและทั่วถึง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ผู้กากับดูแลตัวชี้วัด : ผู้อานวยการสานักนโยบายและ
ยุทธศาสตร์ สป.

ผู้จัดเก็บข้อมูล :
1. นางวิชิตา สมบูรณ์
2. นายสุรชัย คุ้มสมบัติ
3. นางสุธีรา ไชยถา
4. น.ส.ปณิตา พลเหิม
5. น.ส.พชรวรรณ แก้วขาว
6. นางสาวธนาทิพย์ ชมเชยวงศ์
7. นางสาวภัณฑิกา สหายมิตร
8. นายฉัตรกพงษ์ ตั้งเสวีพันธ์
โทรศัพท์ : 0-2628-5638 ต่อ 1201-1209

โทรศัพท์ : 0-2628-5638 ต่อ 1201-1209
คาอธิบาย : ตามมติที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2560 ที่แต่งตั้งให้รองนายกรัฐมนตรี (พลอากาศเอก

ประจิน จั่นตอง) เป็นประธานคณะกรรมการจัดทางบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 เรื่อง การยกระดับคุณภาพการศึกษาให้มีคุณภาพเท่าเทียมและทั่วถึง โดยมีผู้แทนสานักงาน
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็ นกรรมการและเลขานุการหลัก ซึ่งสานักนโยบายและยุทธศาสตร์ สป.เป็นหน่วยงาน
เลขานุการหลัก จัดทาข้อเสนอการจัดทางบประมาณในลักษณะบูรณาการแผนบูรณาการดังกล่าว โดยผ่านความ
เห็นชอบคณะกรรมการ ที่มีรองนายกรัฐมนตรีฯ เป็นประธาน และจัดส่งสานักงบประมาณตามระยะเวลา ซึ่งแผน
บูรณาการดังกล่าว เป็นการเสนอโครงการที่สอดคล้องกับแนวทางการดาเนินงาน 5 แนวทางของแผนบูรณาการฯ
โดยจะได้รับอนุมัติกรอบวงเงินงบประมาณจากคณะรัฐมนตรี ซึ่งหน่วยงานที่รับอนุมัติวงเงินจะจัดทารายละเอียด
โครงการจัดส่งสานักงบประมาณ ต่อไป
ข้อมูลผลการดาเนินงาน :
ระดับคะแนน
การดาเนินงานในแต่ละขัน้ ตอน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
1
จัดทากรอบและแนวทางการดาเนินงานแผนงานบูรณาการ เรื่อง การยกระดับคุณภาพการศึกษาและการ
เรียนรู้ให้มีคุณภาพเท่าเทียมและทัว่ ถึง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
2
ประชุมคณะกรรมการพิจารณาการจัดทางบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 แผนงานบูรณาการ เรื่อง การยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ ให้มี
คุณภาพ เท่าเทียมและทั่วถึง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ให้ความเห็นชอบกรอบและแนวทางการ
ดาเนินงานฯ
3
พิจารณากลั่นกรองโครงการที่หน่วยงานเสนอของบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ.2562 แผนงานบูรณาการ เรื่อง การยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ ให้มี
คุณภาพ เท่าเทียมและทั่วถึง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562
4
นาเสนอคณะกรรมการฯ พิจารณาเห็นชอบข้อเสนอคาของบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ
พ.ศ.2562 (Pre-ceiling) แผนงานบูรณาการ เรื่อง การยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ให้มี
คุณภาพ เท่าเทียมและทั่วถึง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคารับรองการปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
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 รอบ 9 เดือน
 รอบ 12 เดือน
ข้อมูลผลการดาเนินงาน :
ระดับคะแนน
5

การดาเนินงานในแต่ละขัน้ ตอน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖1
เสนอรองนายกรัฐมนตรี (พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง) ในฐานะประธาน
คณะกรรมการฯพิจารณาลงนามฯ เพื่อจัดส่งแผนงานบูรณาการ เรื่อง
การยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพ เท่าเทียมและทั่วถึง ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ.2562 ให้สานักงบประมาณ ก่อนเวลาที่กาหนด 2 วัน

เกณฑ์การให้คะแนน :
ระดับ 1
1 คะแนน

ระดับ 2
2 คะแนน

การคานวณคะแนนจากผลการดาเนินงาน :
ตัวชี้วัด/ข้อมูลพื้นฐาน
ประกอบตัวชี้วัด
ระดับความสาเร็จการจัดทาแผนบูรณาการ เรื่อง
การยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้
ที่มีคุณภาพเท่าเทียมและทั่วถึง ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562

ระดับ 3
3 คะแนน
น้าหนัก
(ร้อยละ)
10

ระดับ 4
4 คะแนน
ผลการ
ดาเนินงาน
5

ระดับ 5
5 คะแนน

ค่าคะแนนที่ได้
5.00

ค่าคะแนน
ถ่วงน้าหนัก
0.83

คาชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ดาเนินการ
ตามค าสั่งนายกรั ฐมนตรี ที่ 269/2560 เรื่ อง แต่ งตั้ งคณะกรรมการพิ จารณาการจั ดท างบประมาณในลั กษณะบู รณาการเชิ ง
ยุทธศาสตร์ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ได้แต่งตั้งให้รองนายกรัฐมนตรี (พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง) เป็นประธานคณะกรรมการ
พิจารณาการจัดทางบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 คณะที่ 4.1 เรื่อง การยกระดับ
คุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพ เท่าเทียมและทั่วถึงโดยมีสานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการเป็นหน่วยงานเจ้าภาพ ใน
การนี้ สานักนโยบายและยุทธศาสตร์ สป. ในฐานะหน่วยงานเลขานุการหน่วยงานเจ้าภาพฯ ได้ดาเนินการตามขั้นตอนและกรอบระยะเวลา
การจัดทางบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จนเสร็จสิ้นตามขั้นตอนการดาเนินงาน
ดังนี้
1. จัดทากรอบและแนวทางแผนงานบูรณาการ เรื่อง การยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพเท่าเทียม
และทั่วถึง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยวิเคราะห์และประมวลจากข้อเสนอประเด็น Project based ที่ส่วนราชการและ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งในและนอกกระทรวงศึกษาธิการ (ขั้นตอนที่ 1)
2. ประชุมคณะกรรมการพิจารณาการจัดทางบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.
2562 คณะที่ 4.1 เรื่อง การยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพ เท่าเทียมและทั่วถึง ให้ความเห็นชอบกรอบและ
แนวทางแผนงานบูรณาการฯ พร้อมทั้งหลักเกณฑ์โครงการบูรณาการ และแจ้งให้ส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับทราบและใช้
เป็นกรอบในการเสนอโครงการบูรณาการ (ขั้นตอนที่ 2)
3. ประชุม คณะอนุกรรมการพิจ ารณากลั่น กรองโครงการ กิจ กรรมตามกรอบแผนบู รณาการเชิงยุทธศาสตร์ ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 เรื่อง การยกระดั บคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ ให้มีคุ ณภาพ เท่า เทียมและทั่ วถึง เพื่อพิ จารณา
กลั่นกรองโครงการ กิจกรรมที่ส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเสนอ เพื่อให้เป็นไปตามกรอบและแนวทางการดาเนินงานแผน
บูรณาการฯ หลักเกณฑ์โครงการบูรณาการ (ขั้นตอนที่ 3)
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคารับรองการปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
สานักนโยบายและยุทธศาสตร์ สป.
 รอบ 9 เดือน
 รอบ 12 เดือน
คาชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ดาเนินการ
4. จัดทาข้อเสนอการจัดทางบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เบื้องต้น (Preceiling) เรื่อง การยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพ เท่าเทียมและทั่วถึง และเสนอต่อคณะกรรมการพิจารณาจัดทา
งบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562คณะที่ 4.1 เรื่อง การยกระดับคุณภาพการศึกษาและการ
เรียนรู้ให้มีคุณภาพ เท่าเทียมและทั่วถึง ให้ความเห็นชอบและเสนอให้รองนายกรัฐมนตรี (พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง) ในฐานะ
ประธานคณะกรรมการฯ ให้ความเห็นชอบและเสนอไปยังสานักงบประมาณ (ขั้นตอนที่ 4)
5. ทบทวนข้อเสนอการจัดทางบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เรื่อง การยกระดับ
คุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ ให้มีคุณภาพ เท่าเทียมและทั่วถึง ร่วมกับส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตามที่สานัก
งบประมาณได้แจ้งให้สานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการในฐานะหน่วยงานเจ้าภาพแผนงานบูรณาการฯ ดาเนินการ โดยได้จัดทา
และเสนอการทบทวนข้อเสนอการจัดทางบประมาณในลักษณะบูรณาการฯ (เพิ่มเติม) เสนอต่อรองนายกรัฐมนตรี (พลอากาศเอก ประจิน
จั่นตอง) ในฐานะประธานคณะกรรมการฯ ให้ความเห็นชอบและเสนอไปยังสานักงบประมาณเพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์การจัดทา
ข้อเสนองบประมาณในลักษณะบูรณาการฯ ก่อนเวลาที่สานักงบประมาณแจ้งตามมติที่ประชุม 3 วัน (ขั้นตอนที่ 5)
ปัจจัยสนับสนุนต่อการดาเนินงาน
1. ส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ความร่วมมือและให้ความสาคัญในการเสนอแผนงาน โครงการภายใต้แผนงานบูรณาการ
เรื่อง การยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพ เท่าเทียมและทั่วถึง
อุปสรรคต่อการดาเนินงาน
1. ระยะเวลาในการดาเนินงานตามปฏิทินการจัดทางบประมาณแต่ละขั้นตอนค่อนข้างกระชั้นชิด ส่งผลให้ส่วนราชการและหน่วยงานไม่
สามารถหารือเพื่อวางแผนโครงการในลักษณะบูรณาการร่วมกันได้ครบถ้วน
ข้อเสนอแนะสาหรับการดาเนินงานในปีต่อไป
1. ควรมีการกาหนดแนวทางในการบูรณาการการทางานร่วมกันระหว่างส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยจัดทาเป็น
แผนงานโครงการล่วงหน้าอย่างน้อย 1-3 ปี เพื่อให้เกิดแผนงาน โครงการสาคัญที่ควรขับเคลื่อนให้เกิดการบูรณาการร่วมกันได้
อย่างแท้จริง
หลักฐานอ้างอิง
1. แนวทางการจัดทางบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
2. กรอบแนวทางแผนบูรณาการการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพ เท่าเทียมและทั่วถึง ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2562 ฉบับร่าง ฉบับปรับปรุง และฉบับที่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการพิจารณาการจัดทางบประมาณในลักษณะ
บูรณาการฯ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
2. คาสั่งคณะกรรมการพิจารณาการจัดทาข้อเสนองบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕62
ประเด็นเรื่อง แผนบูรณาการการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพเท่าเทียมและทั่วถึง
3. ค าสั่ งแต่ งตั้ งคณะอนุ ก รรมการพิ จ ารณากลั่ น กรองโครงการ กิ จ กรรม ตามกรอบแผนบู ร ณาการเชิ งยุ ทธศาสตร์ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 เรื่อง การยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพ เท่าเทียมและทั่วถึง
4. หนังสือเชิญประชุมคณะกรรมการพิจารณาการจัดทาข้อเสนองบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕62 คณะที่ 4.1 เรื่อง แผนบูรณาการการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพเท่าเทียมและทั่วถึง และสรุป
สาระสาคัญมติการประชุม
5. หนังสือแจ้งกรอบและแนวทางการดาเนินงานแผนบูรณาการการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพ เท่าเทียม
และทั่วถึง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ถึงกระทรวง ส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคารับรองการปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
สานักนโยบายและยุทธศาสตร์ สป.
 รอบ 9 เดือน
 รอบ 12 เดือน
หลักฐานอ้างอิง
6. หนังสือนาเรียนและเอกสารข้อเสนอการการจัดทางบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
เรื่องการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพ เท่าเทียมและทั่วถึง
8. หนังสือ เชิญ ประชุม หารือ การประชุม หารือ ระหว่า งสานัก งบประมาณกับ กระทรวงศึก ษาธิก าร เมื่อ วัน ที่ 9 มกราคม 2561 ณ ห้อง
ประชุมวิเวก ปางพุฒิพงศ์ ชั้น 2 อาคารสานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน และสรุปสาระและมติการประชุมสาคัญ
9. หนังสือแจ้งการตรวจสอบ ทบทวนข้อเสนอการจัดทางบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
เรื่องการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพ เท่าเทียมและทั่วถึง
10. หนังสือนาเรียนและเอกสารการทบทวนข้อเสนอการจัดทางบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2562 เรื่องการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพ เท่าเทียมและทั่วถึง (เพิ่มเติม)
11. หนังสือเชิญการร่วมประชุมและเอกสารประกอบการชี้แจงกับคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 และคณะอนุกรรมการครุภัณฑ์ ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง เงินนอกงบประมาณ หน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการฯ
ในคณะกรรมาธิการวิสามัญฯ สภานิติบัญญัติแห่งชาติในส่วนของแผนงานบูรณาการ เรื่อง การยกระดับคุณภาพการศึกษาและการ
เรียนรู้ให้มีคุณภาพ เท่าเทียมและทั่วถึง
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคารับรองการปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
สานักนโยบายและยุทธศาสตร์ สป.
 รอบ 9 เดือน
 รอบ 12 เดือน
ตัวชี้วัดที่ 1.5 : ระดับความสาเร็จของการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ของกระทรวงศึกษาธิการ
ผู้กากับดูแลตัวชี้วัด : ผู้อานวยการสานักนโยบายและ
ผู้จัดเก็บข้อมูล : 1. นางพรทิพา ยุวบุรณ์
ยุทธศาสตร์ สป.
2. นางอรวรรณ กัลปดี
โทรศัพท์ : 0 2628 5638 ต่อ 1001

โทรศัพท์ : 0 2628 5638 9 ต่อ 1301-1309

คาอธิบาย :

พิจารณาจากผลสาเร็จของการจัดทาเอกสารวิเคราะห์และสรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณที่เปรียบเทียบกับ
เป้าหมายการเบิกจ่ายของรัฐบาลกับงบประมาณที่ได้รับตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ
2561 เป็นรายไตรมาส ภาพรวมกระทรวงศึกษาธิการ ของทุกหน่วยงาน เป็นไปตามมาตรการเร่งรัดติดตามผลการใช้จ่าย
งบประมาณหรือไม่ เสนอผู้บริหาร และแจ้งคณะกรรมการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจาปี
งบประมาณ พ.ศ.2561 เพื่อเสนอผู้บริหารทราบต่อไป
ข้อมูลผลการดาเนินงาน :
ระดับคะแนน
1
2
3
4
5

การดาเนินงานในแต่ละขัน้ ตอน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
แต่งตั้งคณะกรรมการการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ
พ.ศ.2561 ของกระทรวงศึกษาธิการ
จัดทาแผน/ผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ.2561 ของกระทรวงศึกษาธิการ
จัดทารายผลการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ
พ.ศ.2561 ของกระทรวงศึกษาธิการ รวมทั้งปัญหาอุปสรรคในการดาเนินงานนาเสนอผู้บริหารระดับสูง เป็นราย
ไตรมาส
มีผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ของกระทรวงศึกษาธิการ เป็นไปตาม
เป้าหมายของมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
มีผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ของกระทรวงศึกษาธิการ ได้สงู กว่า
เป้าหมายของมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

เกณฑ์การให้คะแนน :
ระดับ 1
1 คะแนน

ระดับ 2
2 คะแนน

ระดับ 3
3 คะแนน

ระดับ 4
4 คะแนน

ระดับ 5
5 คะแนน
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคารับรองการปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
สานักนโยบายและยุทธศาสตร์ สป.
 รอบ 9 เดือน
 รอบ 12 เดือน
การคานวณคะแนนจากผลการดาเนินงาน :
ตัวชี้วัด
ระดับความสาเร็จของการเร่งรัดติดตามการใช้
จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2561 ของกระทรวงศึกษาธิการ

น้าหนัก
(ร้อยละ)
10

ผลการ
ดาเนินงาน
3

ค่าคะแนนที่ได้
3.00

ค่าคะแนน
ถ่วงน้าหนัก
0.30

คาชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ดาเนินการ :
1. มีการแต่งตั้งคณะกรรมการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ของกระทรวงศึกษาธิการ
ตามคาสั่งกระทรวงศึกษาธิการ ที่ สป. 1808/2560 สั่ง ณ วันที่ 6 พฤศจิกายน 2560 ซึ่งได้แจ้งให้ทุกหน่วยงานและคณะกรรมการเร่งรัด
ติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ของกระทรวงศึกษาธิการ ทราบและทาหน้าที่ตามคาสั่งฯ ด้วยแล้ว
2. มี ก ารจั ด ท าแผน/ผลการปฏิ บั ติ ง านและแผนการใช้ จ่ า ยงบประมาณ ประจ าปี ง บประมาณ พ.ศ. 2561 เป็ น ภาพรวมของ
กระทรวงศึกษาธิการ และนาเรียนเสนอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และผู้บริหาร เพื่อเป็นข้อมูลพื้นฐานในการติดตามและกากับดูแล
ให้หน่วยงานปฏิบัติตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โดยเคร่งครัด
3. จัดทารายงานผลการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ของกระทรวงศึกษาธิการ รวมทั้ง
ปัญหาอุปสรรคในการดาเนินงานโดยเชิญผู้บริหารเป็นประธานและจัดประชุมคณะกรรมการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ของกระทรวงศึกษาธิการ และสรุปรายงานการประชุมเสนอผู้บริหารแต่ละสังกัดรับทราบเพื่อเป็นข้อมูลใน
การติดตามการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
4. มีผลการเบิกจ่ายภาพรวมงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ภาพรวมของกระทรวงศึกษาธิการ เป็นไปตาม
เป้าหมายของมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ปัจจัยสนับสนุนต่อการดาเนินงาน :
ทุกหน่วยงานรายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 พร้อมทั้งปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะ
ในกรณีที่ไม่สามารถเบิกจ่ายได้เป็นไปตามเป้าหมายของมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2561
อุปสรรคต่อการดาเนินงาน :
บางหน่วยงานไม่สามารถเบิกจ่ายได้เป็นไปตามเป้าหมายของมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561 ด้วยปัญหาต่าง ๆ ได้แก่ มีการเปลี่ยนระเบียบการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐใหม่ ซึ่งเพิ่มรายละเอียด
ผู้ปฏิบัตยิ ังขาดความเข้าใจในขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบ คุณลักษณะเฉพาะในกรณีครุภัณฑ์และการจัดทาประมาณการราคา
(ปร 4-6) ของรายการก่อสร้างฯ บุคลากรที่ดาเนินการเป็นครูในโรงเรียน ซึ่งไม่มีความชานาญ ฯลฯ จึงทาการเบิกจ่ายล่าช้า เป็นต้น
ข้อเสนอแนะสาหรับการดาเนินงานในปีต่อไป :
เจ้าหน้าที่ที่ดาเนินการเรื่องนี้ควรมีการติดตามเร่งรัดแผน/ผลการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2561 ให้เป็นไปตามเป้าหมายของมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
โดยเคร่งครัด
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคารับรองการปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
สานักนโยบายและยุทธศาสตร์ สป.
 รอบ 9 เดือน
 รอบ 12 เดือน
หลักฐานอ้างอิง :
1. คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ของกระทรวงศึกษาธิการ
ตามคาสั่งกระทรวงศึกษาธิการ ที่ สป. 1808/2560 สั่ง ณ วันที่ 6 พฤศจิกายน 2560
2. แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เป็นภาพรวมของกระทรวงศึกษาธิการ
3. วาระการประชุมและสรุปรายงานการประชุมคณะกรรมการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2561 ของกระทรวงศึกษาธิการ
4. สรุ ป ผลการใช้ จ่ า ยงบประมาณรายจ่ า ยประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. 2561 ในแต่ล ะงานที่ ต้ อ งรายงาน ได้ แ ก่ การประชุ ม
คณะกรรมการเร่ งรั ดติ ด ตามการใช้จ่ า ยงบประมาณรายจ่ า ยประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. 2561 ของกระทรวงศึก ษาธิ การ การชี้ แ จง
คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เป็นต้น
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคารับรองการปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
สานักนโยบายและยุทธศาสตร์ สป.
 รอบ 9 เดือน
 รอบ 12 เดือน
ตัวชี้วัดที่ 1.6 ระดับความสาเร็จของการดาเนินงานพัฒนาการศึกษาในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2561
ผู้กากับดูแลตัวชี้วัด : ผู้อานวยการสานักนโยบายและ
ผู้จัดเก็บข้อมูล :
ยุทธศาสตร์ สป.
1. นางสาวชมภู พึ่งธรรม
2. นางชุติมา วัตอักษร
3. นางสาวมนตร์ธิดา ฟอลเล็ต
4. นายสิทธิพร วรรณวงษ์
5. นางสาวกฤษศราภรณ์ ศรีสุข
6. นางสาววนรัชต์ ประสิทธิเกตุ
โทรศัพท์ : 0 2628 5638 : 1001
โทรศัพท์ : 0-26285638 ต่อ 1701-1708
คาอธิบาย :
ระดับความสาเร็จของการดาเนินงานพัฒนาการศึกษาในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
หมายถึง การดาเนินการจัดทาแผนปฏิบัติราชการพัฒนาการศึกษาในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาการศึกษาในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (พ.ศ. 2560-2564) ของกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อใช้เป็นกรอบ
แนวทางในการดาเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โดยมีการติดตามและรายงานผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัตริ าชการฯ รวมถึง
กาหนดกรอบการดาเนินงานพัฒนาการศึกษาในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ข้อมูลผลการดาเนินงาน :
ระดับคะแนน
1
2
3
4
5

การดาเนินงานในแต่ละขัน้ ตอน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ศึก ษา วิ เ คราะห์ แผนพั ฒ นาการศึ ก ษาในพื้ นที่ เ ขตพั ฒ นาพิ เศษภาคตะวั น ออก (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔) ของ
กระทรวงศึกษาธิการ
กาหนดกรอบการจัดทาแผนปฏิบัติราชการพัฒนาการศึกษาในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561
จัดทาแผนปฏิบัติราชการพัฒนาการศึกษาในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561
ติดตามและรายงานผลการดาเนิน งานตามแผนปฏิบั ติราชการพัฒนาการศึกษาในพื้นที่เ ขตพัฒนาพิเศษภาค
ตะวันออก ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
กาหนดกรอบการดาเนินงานการพัฒนาการศึกษาในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ.2562

เกณฑ์การให้คะแนน :
ระดับ 1
1 คะแนน

ระดับ 2
2 คะแนน

ระดับ 3
3 คะแนน

ระดับ 4
4 คะแนน

ระดับ 5
5 คะแนน
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคารับรองการปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
สานักนโยบายและยุทธศาสตร์ สป.
 รอบ 9 เดือน
 รอบ 12 เดือน
การคานวณคะแนนจากผลการดาเนินงาน :
ตัวชี้วัด
ระดับความสาเร็จของการดาเนินงานพัฒนา
การศึกษาในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

น้าหนัก
(ร้อยละ)
10

ผลการ
ดาเนินงาน
4

ค่าคะแนนที่ได้
4.00

ค่าคะแนน
ถ่วงน้าหนัก
0.40

คาชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ดาเนินการ : สานักนโยบายและยุทธศาสตร์ สป. ได้ดาเนินการตามขั้นตอน ดังนี้
1. ศึกษา วิเคราะห์ แผนพัฒนาการศึกษาในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (พ.ศ. 2560-2564) ของกระทรวงศึกษาธิการ
1.1 สืบค้น รวบรวม ศึกษา เอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดทาแผนปฏิบัติราชการพัฒนาการศึกษาในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษ
ภาคตะวันออก ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ได้แก่ (1) ทิศทางการพัฒนาภาคตะวันออกในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) (2) แผนปฏิบัติการการพัฒนาบุคลากร การศึกษา การวิจัย และเทคโนโลยี
รองรับการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (3) แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 – 2579 (4) แผนพัฒนา
การศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) (5) แผนพัฒนาการศึกษาในพื้นที่เขตพัฒนาพิเ ศษภาค
ตะวันออก (พ.ศ. 2560-2564) ของกระทรวงศึกษาธิการ และ (6) จุดเน้นเชิงนโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
(นายธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์)
1.2 วิเคราะห์เอกสารตามข้อ 1.1 และจัดทาเป็นสรุปผลการศึกษา วิเคราะห์ แผนพัฒนาการศึกษาในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาค
ตะวันออก (พ.ศ. 2560-2564) ของกระทรวงศึกษาธิการ และความเชื่อมโยงกับนโยบาย แผนและยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง
2. กาหนดกรอบการจัดทาแผนปฏิบัติราชการพัฒนาการศึกษาในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2561 มีการดาเนินการ ดังนี้
2.1 วิเคราะห์แผนพัฒนาการศึกษาในพื้นที่ เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (พ.ศ. 2560-2564) ของกระทรวงศึกษาธิการ และ
ความเชื่อมโยงกับนโยบาย แผน และยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง (ตามข้อ 1)
2.2 กาหนดองค์ประกอบของแผนปฏิบัติราชการพัฒนาการศึกษาในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2561 ดังนี้
2.2.1 ส่วนที่ 1 บทนา ประกอบด้วย ความเป็นมา วัตถุประสงค์ วิธีดาเนินงาน และผลที่คาดว่าจะได้รับ
2.2.2 ส่วนที่ 2 บริบทที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาการศึกษาในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก
2.2.3 ส่วนที่ 3 สาระส าคัญของแผนปฏิบั ติราชการพั ฒนาการศึ กษาในพื้นที่ เขตพั ฒนาพิ เศษภาคตะวันออก ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561 ประกอบด้วย วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์หลัก ตัวชี้วัด ประเด็นยุทธศาสตร์/กลยุทธ์
2.2.4 ส่วนที่ 4 โครงการและงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการพัฒนาการศึกษาในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษ ภาคตะวันออก
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
2.2.5 ส่วนที่ 5 ระบบการติดตามและประเมินผลตามแผนปฏิบัติราชการพัฒนาการศึกษาในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาค
ตะวันออก ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
3. จัดทาแผนปฏิบัติราชการพัฒนาการศึกษาในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
3.1 จัดทาเนื้อหาสาระตามองค์ประกอบที่กาหนดในข้อ 2.2
3.2 พิจารณาโครงการ/กิจกรรมที่รองรับประเด็นยุทธศาสตร์ภายใต้แผนพัฒนาการศึกษาในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษ ภาคตะวันออก
(พ.ศ. 2560-2564) ของกระทรวงศึกษาธิการ
3.3 จัดทาเป็นรูปเล่มฉบับสมบูรณ์ และประชาสัมพันธ์ให้หน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการนาไปเป็นแนวทางในการ
ดาเนินงาน
4. ติดตามและรายงานผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการพัฒนาการศึกษาในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษ ภาคตะวันออก
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคารับรองการปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
สานักนโยบายและยุทธศาสตร์ สป.
 รอบ 9 เดือน
 รอบ 12 เดือน
4.1 จัดทาหนังสือถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อติดตามรายงานผลการดาเนินงานการพัฒนาการศึกษาในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษ
ภาคตะวันออกประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ของกระทรวงศึกษาธิการ ระหว่างเดือนตุลาคม 2560 – พฤษภาคม
2561
4.2 สรุปผลการดาเนินงาน
ปัจจัยสนับสนุนต่อการดาเนินงาน :
แหล่งข้อมูลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งในและนอกสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งเป็นข้อมูลทีไ่ ด้รับจากหน่วยงานโดยตรงและผ่าน
การสืบค้นออนไลน์
อุปสรรคต่อการดาเนินงาน : ไม่มี
ข้อเสนอแนะสาหรับการดาเนินงานในปีต่อไป : ควรระบุคาชี้แจงในหนังสือที่ส่งไปยังหน่วยงานที่เกีย่ วข้องให้ชัดเจน ดังนี้
1. หนังสือให้หน่วยงานจัดส่งข้อมูลโครงการและงบประมาณ ควรระบุว่า “ข้อมูลโครงการที่ได้รับงบประมาณให้ดาเนินการ” แทน
ข้อความ “ข้อมูลโครงการและงบประมาณที่ได้รับจัดสรร...”
2. หนังสือ การติด ตามรายงานผลการด าเนินงาน ให้ ระบุเพิ่ มเติม ดังนี้ “หรือการดาเนิ นการอื่ น ๆ ที่ เป็นการสนับสนุนการ
ด าเนิ น งานการพั ฒ นาการศึ ก ษาในพื้ น ที่ เ ขตพั ฒ นาพิ เ ศษภาคตะวั น ออก ประจ าปี ง บประมาณ พ.ศ. 2561 ของ
กระทรวงศึกษาธิการ”
หลักฐานอ้างอิง :
1. หนังสือแจ้งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดทาข้อมูลโครงการและงบประมาณที่ได้รับจัดสรรให้ดาเนินการในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษ
ภาคตะวันออก ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (หนังสือสานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ด่วนที่สุด ที่ ศธ 0208/1927981 ลงวันที่ 27 ธันวาคม 2561)
2. หนังสือนาส่งเอกสารแผนปฏิบัติราชการพัฒนาการศึกษาในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.
2561 (หนังสือสานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ที่ ศธ 0208/1290 ลงวันที่ 5 เมษายน 2561)
3. หนังสือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อส่งข้อมูลการรายงานผลการดาเนินงาน
4. ข้อมูลที่เกี่ยวข้องจากอีเมล bps_spec@hotmail.com
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคารับรองการปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
สานักนโยบายและยุทธศาสตร์ สป.
 รอบ 9 เดือน
 รอบ 12 เดือน
ชื่อตัวชี้วัด : 2 ความสาเร็จในการสนับสนุนการพัฒนาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของ สานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
ตัวชี้วัดที่ 2.1 ระดับความสาเร็จในการลดงบประมาณในการจัดซื้อกระดาษ
ผู้กากับดูแลตัวชี้วัด : ผู้อานวยการสานักนโยบายและ
ยุทธศาสตร์ สป.

ผู้จัดเก็บข้อมูล :
1. นายสมภพ อุณหชาติ
2. นางชมพูนุช นิยมแย้ม
โทรศัพท์ : 0 6285638-9 : 1106 : 1131

โทรศัพท์ : 0 6285638-9 : 1001
คาอธิบาย :

 การลดกระดาษจะพิจารณาจากการที่หน่วยงานได้มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบหรือวิธีการทางาน เช่น การถ่ายเอกสารสอง
หน้า การนากระดาษกลับมาใช้ซ้า (reuse) การนาส่งเอกสารวาระการประชุมผ่านระบบ e-mail การถ่ายเอกสารเฉพาะสาระสาคัญๆ
เป็นต้น การปรับเปลี่ยนรูปแบบวิธีการทางานดังกล่าว ส่งผลให้จานวนเงินงบประมาณที่ใช้จัดซื้อกระดาษลดลง
 สานักต้องจัดทาแผนการจัดซื้ อกระดาษประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เป็นรายเดือนส่งให้สานักอานวยการและต้อง
รายงานการใช้งบประมาณในการจัดซื้อกระดาษ ส่งให้สานักอานวยการ สป. ภายใน 3 วันทาการก่อนวันสุดท้ายของทุกเดือน ทั้งในกรณี
ที่มีการจัดซื้อและไม่มีการจัดซื้อกระดาษ สาหรับสานักงาน ก.ค.ศ. ,กศน. และ สช. ให้ส่งแผนการจัดซื้อกระดาษ และรายงานการใช้
งบประมาณในการจัดซื้อกระดาษมาที่ลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
 สานั กอานวยการต้ องรวบรวมแผนการจัดซื้ อกระดาษ ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2561 ของสานั กในสังกัด สานั กงาน
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ และรวบรวมรายงานการใช้งบประมาณในการจัดซื้อกระดาษและจัดทาสรุปรายงานการลดงบประมาณในการ
จัดซื้อกระดาษ ส่งให้กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ภายในวันทาการสุดท้ายของทุกเดือน ทั้งในกรณีที่มีการจัดซื้อกระดาษและไม่มีการจัดซื้อ
กระดาษ
เงื่อนไข : หากสานัก (ยกเว้น สานักงาน ก.ค.ศ. ,กศน. และ สช.) ส่งรายงานการใช้งบประมาณในการจัดซื้อกระดาษไปยัง
สานักอานวยการ สป. ไม่ทันภายใน 3 วันทาการก่อนวันสุดท้ายของทุกเดือน จะถูกปรับลดคะแนน 0.20 ต่อครั้งการรายงาน
: สาหรับ สานักงาน ก.ค.ศ. , กศน. และ สช. ให้ส่งรายงานการใช้งบประมาณในการจัดซื้อกระดาษไปยังกลุม่ พัฒนา
ระบบบริหาร สป. หากส่งรายงานไม่ทันภายใน 3 วันทาการก่อนวันสุดท้ายของทุกเดือนจะถูกปรับลดคะแนน 0.20 ต่อครั้งการรายงาน
: สาหรับสานักอานวยการ หากส่งรายงานการใช้งบประมาณในการจัดซื้อกระดาษภาพรวมของสานักงาน
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการไปยังกลุม่ พัฒนาระบบบริหาร สป. ไม่ทันภายในวันทาการสุดท้ายของทุกเดือน จะถูกปรับลดคะแนน 0.20 ต่อ
ครั้งการรายงาน
การดาเนินงาน :
ระดับ
รายละเอียดการดาเนินงาน
คะแนน
1
ลดงบประมาณในการจัดซื้อกระดาษลงได้ ต่ากว่าร้อยละ 2 ณ สิ้นเดือนมีนาคม 2561
2

ลดงบประมาณในการจัดซื้อกระดาษลงได้ มากกว่าร้อยละ 2 แต่ไม่ถึงร้อยละ 5 ณ สิ้นเดือนมีนาคม 2561

3
4
5

ลดงบประมาณในการจัดซื้อกระดาษลงได้ ร้อยละ 5 ณ สิ้นเดือนมีนาคม 2561
ลดงบประมาณในการจัดซื้อกระดาษลงได้ มากกว่าร้อยละ 5 แต่ไม่ถึงร้อยละ 10 ณ สิ้นเดือนกันยายน 2561
ลดงบประมาณในการจัดซื้อกระดาษลงได้ ร้อยละ 10 ณ สิ้นเดือนกันยายน 2561

เกณฑ์การให้คะแนน :
ระดับ 1
1 คะแนน

ระดับ 2
2 คะแนน

ระดับ 3
3 คะแนน

ระดับ 4
4 คะแนน

ระดับ 5
5 คะแนน
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคารับรองการปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
สานักนโยบายและยุทธศาสตร์ สป.
 รอบ 9 เดือน
 รอบ 12 เดือน
การคานวณคะแนนจากผลการดาเนินงาน :
ตัวชี้วัด
ระดับความสาเร็จในการลดงบประมาณในการ
จัดซื้อกระดาษ

น้าหนัก
(ร้อยละ)
4

ผลการ
ดาเนินงาน
N/A

ค่าคะแนนที่ได้
1.0000

ค่าคะแนน
ถ่วงน้าหนัก
0.0400

คาชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ดาเนินการ
1. จัดทาแผนการซื้อกระดาษในแต่ละเดือนที่มีวงเงินไม่เกินเดือนละ 15,000 บาท
2. รายงานผลการจัดซื้อกระดาษผ่าน ระบบรายงานการประหยัดกระดาษ
3. กรอกจานวนเงินในการจัดซื้อกระดาษของแต่ละเดือนโดยไม่เกินวงเงินที่กาหนด และถ้าเดือนใดไม่มีการจัดซื้อกระดาษก็ต้อง
ส่งรายงานผลการจัดซื้อด้วย
4. ดาเนินการจัดส่งรายงานการจัดซื้อกระดาษภายใน 3 วันทาการก่อนวันสุดท้ายของเดือน
5. จัดพิมพ์รายงาน เพื่อใช้เป็นหลักฐาน
ปัจจัยสนับสนุนต่อการดาเนินงาน :
แหล่งข้อมูลเพื่อทาแผนการจัดซื้อกระดาษ คานวณจากการใช้กระดาษของทุกกลุ่มงานภายในสานักนโยบายและยุทธศาสตร์ สป.
อุปสรรคต่อการดาเนินงาน :
ข้อเสนอแนะสาหรับการดาเนินงานในปีต่อไป :
หลักฐานอ้างอิง : รายงานผลการดาเนินงาน
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคารับรองการปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
สานักนโยบายและยุทธศาสตร์ สป.
 รอบ 9 เดือน
 รอบ 12 เดือน
ตัวชี้วัดที่ 2.2 ระดับความสาเร็จในการประหยัดงบประมาณ
ผู้กากับดูแลตัวชี้วัด : ผู้อานวยการสานักนโยบายและยุทธศาสตร์
สป.

ผู้จัดเก็บข้อมูล :
1. นายสมภพ อุณหชาติ
2. นางสาวซัลมา นิยมเดชา

โทรศัพท์ : 0 6285638-9 : 1001

โทรศัพท์ : 0 6285638-9 : 1106 : 1107

คาอธิบาย :
 ประเมินผลจากจานวนเงินงบประมาณที่หน่วยงานสามารถประหยัดได้จากการจัดซื้อจัดจ้างหรือการดาเนินงานต่างๆ ของ
หน่วยงานในส่วนของงบประมาณรายจ่ายประจา (ยกเว้นงบบุคลากร) ที่ได้ดาเนินการตามแผนงานโครงการจนบรรลุเป้าหมาย สามารถ
เพิ่มผลสัมฤทธิ์ และต้องมิใช่เงินงบประมาณที่เหลืออยู่เนื่องจากหน่วยงานยังมิได้ดาเนินการหรือมีความล่าช้าในการดาเนินงานปกติ
ประจาของหน่วยงานตามที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจาปี
 สานักอานวยการต้องจัดทาสรุปรายงานการประหยัดงบประมาณในภาพรวมของสานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ส่งให้
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ภายในวันทาการสุดท้ายของทุกเดือน สาหรับสานักงาน ก.ค.ศ. ,กศน. และ สช. ต้องจัดทาสรุปรายงานการ
ประหยัดงบประมาณของหน่วยงานส่งให้กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ภายใน 3 วันทาการก่อนวันสุดท้ายของทุกเดือน
 งบประมาณ หมายถึง งบประมาณเฉพาะแผนงานพื้นฐาน และแผนงานบูรณาการ : ในส่วนของงบดาเนินงาน งบเงิน
อุดหนุน และงบรายจ่ายอื่น
เงื่อนไข : หากสานัก (ยกเว้น สานักงาน ก.ค.ศ. ,กศน. และ สช.) ส่งรายงานการใช้งบประมาณ ไปยังสานักอานวยการ
สป. ไม่ทันภายใน 3 วันทาการก่อนวันสุดท้ายของทุกเดือน จะถูกปรับลดคะแนน 0.20 ต่อครั้งการรายงาน
: สาหรับ สานักงาน ก.ค.ศ. , กศน. และ สช. ให้ส่งรายงานการใช้งบประมาณไปยังกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร สป.
หากส่งรายงานไม่ทันภายใน 3 วันทาการก่อนวันสุดท้ายของทุกเดือนจะถูกปรับลดคะแนน 0.20 ต่อครั้งการรายงาน
: สาหรับสานักอานวยการ หากส่งรายงานการใช้งบประมาณภาพรวมของสานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการไปยัง
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร สป. ไม่ทนั ภายในวันทาการสุดท้ายของทุกเดือน จะถูกปรับลดคะแนน 0.20 ต่อครั้งการรายงาน
การดาเนินงาน :
ระดับ
รายละเอียดการดาเนินงาน
1
ประหยัดงบประมาณได้ ร้อยละ 1
2
ประหยัดงบประมาณได้ มากกว่าร้อยละ 1 แต่ไม่ถึงร้อยละ 2 ณ สิ้นเดือนมีนาคม 2561
3
4
5

ประหยัดงบประมาณได้ ร้อยละ 2 ณ สิ้นเดือนมีนาคม 2561
ประหยัดงบประมาณได้ มากกว่าร้อยละ 2 แต่ไม่ถึงร้อยละ 5 ณ สิ้นเดือนกันยายน 2561
ประหยัดงบประมาณได้ ร้อยละ 5 ณ สิ้นเดือนกันยายน 2561

เกณฑ์การให้คะแนน :
ระดับ 1
1 คะแนน

ระดับ 2
2 คะแนน

การคานวณคะแนนจากผลการดาเนินงาน :
ตัวชี้วัด
ระดับความสาเร็จในการประหยัดงบประมาณ

ระดับ 3
3 คะแนน
น้าหนัก
(ร้อยละ)
3

ระดับ 4
4 คะแนน
ผลการ
ดาเนินงาน
N/A

ค่าคะแนนที่ได้
1.0000

ระดับ 5
5 คะแนน
ค่าคะแนน
ถ่วงน้าหนัก
0.0300
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคารับรองการปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
สานักนโยบายและยุทธศาสตร์ สป.
 รอบ 9 เดือน
 รอบ 12 เดือน
คาชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ดาเนินการ
1. ทะเบียนควบคุมการใช้จ่ายงบประมาณ โครงการ/กิจกรรม ของสานักนโยบายและยุทธศาสตร์ สป.
2. รายงานผลการดาเนินงานโครงการผ่าน “ระบบรายงานมาตรการประหยัดงบประมาณ”
3. กรอกข้อมูลโครงการ/กิจกรรม และงบประมาณ ตามแผนปฏิบัตริ าชการประจาปีงบประมาณของสานักนโยบายและ
ยุทธศาสตร์ สป.
4. สาหรับโครงการที่ดาเนินการเสร็จแล้ว ให้เลือกสถานการณ์ดาเนินงานเป็น “ดาเนินการเสร็จแล้ว” โดยกรอกข้อมูลจานวนเงิน
งบประมาณที่ได้ใช้จ่ายไป และเหตุผลที่ทาให้สามารถประหยัดงบประมาณได้
5. ดาเนินการส่งรายงานการใช้งบประมาณภายใน 3 วันทาการก่อนวันสุดท้ายของเดือน
6. พิมพ์รายงานการใช้งบประมาณของทุกเดือน เพื่อใช้เป็นหลักฐานในการประเมินต่อไป
ปัจจัยสนับสนุนต่อการดาเนินงาน :

แหล่งข้อมูลการดาเนินโครงการ/กิจกรรม จากทุกกลุ่มงานของสานักนโยบายและยุทธศาสตร์ สป.
อุปสรรคต่อการดาเนินงาน :

ช่วงระยะเวลาในการดาเนินโครงการ/กิจกรรม และการส่งหลักฐานการใช้จ่ายงบประมาณไม่สอดคล้องกัน ทาให้
การรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณอาจจะต้องรายงานในเดือนถัดไป
ข้อเสนอแนะสาหรับการดาเนินงานในปีต่อไป :

การส่งหลักฐานการใช้จ่ายงบประมาณควรดาเนินการให้ทันระยะเวลาที่กาหนด (ภายในเดือนที่ดาเนินโครงการ/
กิจกรรม) เพื่อจะได้รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณให้ทันภายในเดือนที่ดาเนินโครงการ/กิจกรรม
หลักฐานอ้างอิง :

แบบสรุปผลการจัดส่งรายงานประหยัดงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

24
รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคารับรองการปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
สานักนโยบายและยุทธศาสตร์ สป.
 รอบ 9 เดือน
 รอบ 12 เดือน
ตัวชี้วัดที่ 2.3 ระดับความสาเร็จในการลดพลังงาน (ไฟฟ้าและน้ามัน) ( สาหรับทุกสานัก ยกเว้น สานักอานวยการ)
ผู้กากับดูแลตัวชี้วัด : ผู้อานวยการสานักนโยบายและยุทธศาสตร์
สป.

ผู้จัดเก็บข้อมูล :
1. นายสมภพ อุณหชาติ
2. นายชาญเชิง นวลขาว
โทรศัพท์ : 0 6285638-9 : 1106 : 1132

โทรศัพท์ : 0 6285638-9 : 1001
คาอธิบาย :
กาหนดให้ทุกหน่วยงานในสังกัดสานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการที่ตั้งอยู่ในส่วนกลาง ดาเนินการและรายงานผลการ
ดาเนินงาน ตามแนวทางหรือมาตรการในการลดการใช้พลังงานในส่วนของพลังงานไฟฟ้า และน้ามันเชื้อเพลิงที่สานักอานวยการกาหนด
ค่าเป้าหมายภาพรวมของส่วนราชการ กาหนดให้การใช้พลังงานลดลง ร้อยละ 10 เมื่อเปรียบเทียบกับค่ามาตรฐานการใช้
พลังงาน (Energy Utilization Index ; EUI) ตามสูตรการคานวณของกระทรวงพลังงาน
ให้สานักอานวยการรายงานผลการใช้พลัง งาน/การดาเนินงานภาพรวมของสานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการผ่านเว็บไซต์
www.e-report.energy.go.th ของสานักงานนโยบายและแผนพลังงาน กระทรวงพลังงาน โดยให้บันทึกข้อมูลปริมาณการใช้ไฟฟ้าจริง
และข้อมูลปริมาณการใช้น้ามันเชื้อเพลิงจริง ภายในสัปดาห์สุดท้ายของเดือนถัดไป และรายงานทุกเดือนจนจบปีงบประมาณ
เงื่อนไข : หากสานักส่งรายงานผลการดาเนินการตามมาตรการ/แนวทางการลดพลังงานไปยัง สานักอานวยการ สป.
ไม่ทันภายในกาหนด จะถูกปรับลด คะแนน 0.20 ต่อครั้งการรายงาน
การดาเนินงาน :
ระดับ
รายละเอียดการดาเนินงาน
1
ดาเนินการตามแนวทางในการลดพลังงานที่สานักอานวยการ สป. กาหนดไม่ครบทุกกิจกรรม
2
ดาเนินการตามแนวทางในการลดพลังงานที่สานักอานวยการ สป. กาหนดได้ครบถ้วนทุกกิจกรรม
3
4
5

รายงานผลการดาเนินการตามมาตรการ/แนวทางการลดพลังงานให้สานักอานวยการ ภายในวันทาการ
สุดท้ายของทุกเดือน
การใช้พลังงานของหน่วยงานลดลงเทียบจากค่ามาตรฐาน ไม่ถึงร้อยละ 10 ทุกเดือน
การใช้พลังงานของหน่วยงานลดลงเทียบจากค่ามาตรฐาน ร้อยละ 10 ทุกเดือน

เกณฑ์การให้คะแนน :
ระดับ 1
1 คะแนน

ระดับ 2
2 คะแนน

การคานวณคะแนนจากผลการดาเนินงาน :
ตัวชี้วัด
ระดับความสาเร็จในการลดพลังงาน (ไฟฟ้า
และน้ามัน)

ระดับ 3
3 คะแนน

น้าหนัก
(ร้อยละ)
3

ระดับ 4
4 คะแนน

ผลการ
ดาเนินงาน
N/A

ค่าคะแนนที่ได้
1.0000

ระดับ 5
5 คะแนน

ค่าคะแนน
ถ่วงน้าหนัก
0.03
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคารับรองการปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
สานักนโยบายและยุทธศาสตร์ สป.
 รอบ 9 เดือน
 รอบ 12 เดือน
คาชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ดาเนินการ
** สานักนโยบายและยุทธศาสตร์ สป. ในฐานะหน่วยงานสนับสนุน ได้ดาเนินการให้ความร่วมมือ/สนับสนุน/ให้ข้อมูลตามที่
หน่วยงานเจ้าภาพหลักกาหนดหรือร้องขอ ดังนี้
1. ดาเนินการเข้าร่วมประชุมเพื่อจัดทานโยบายและมาตรการอนุรักษ์พลังงาน สป. ในวันศุกร์ที่ 15 มิถุนายน 2561 เวลา 09.0012.00 น. ณ ห้องประชุมสะอาด พิมพ์สวัสดิ์ ชั้น 9 อาคารรัชมังคลาภิเษก กระทรวงศึกษาธิการ
2. ดาเนินการตามแนวทางในการลดพลังงานที่สานักอานวยการ สป. กาหนดยังไม่ครบทุกกิจกรรม
ปัจจัยสนับสนุนต่อการดาเนินงาน : บุคลากรในสานักนโยบายและยุทธศาสตร์ สป.
อุปสรรคต่อการดาเนินงาน : ข้อเสนอแนะสาหรับการดาเนินงานในปีต่อไป :
หลักฐานอ้างอิง :
1. เอกสารประกอบการประชุมคณะทางานเพื่อจัดทานโยบายและมาตรการอนุรักษ์พลังงาน สป. ในวันศุกร์ที่ 15

มิถุนายน 2561 เวลา 09.00-12.00 น. ณ ห้องประชุมสะอาด พิมพ์สวัสดิ์ ชั้น 9 อาคารรัชมังคลาภิเษก
กระทรวงศึกษาธิการ
2. เอกสารมาตรการประหยัดพลังงานของสานักนโยบายและยุทธศาสตร์ สป.

26
รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคารับรองการปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.
2561
สานักนโยบายและยุทธศาสตร์ สป.

 รอบ 9 เดือน
 รอบ 12 เดือน

ตัวชี้วัดที่ 3 ระดับความสาเร็จในการปรับปรุงผลผลิตหรือการบริการหรือกระบวนการปฏิบัติงาน
ผู้กากับดูแลตัวชี้วัด : ผู้อานวยการสานักนโยบายและยุทธศาสตร์ สป.

โทรศัพท์ : 0 6285638-9 : 1001

ผู้จัดเก็บข้อมูล :
กระบวนการดาเนินงานพัฒนาการศึกษาใน
พื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ.2561
1. นางสาวชมภู พึ่งธรรม
2. นางชุติมา วัตอักษร
3. นางสาวมนตร์ธิดา ฟอลเล็ต
4. นายสิทธิพร วรรณวงษ์
5. นางสาวกฤษศราภรณ์ ศรีสุข
6. นางสาววนรัชต์ ประสิทธิเกตุ
ผู้จัดเก็บข้อมูล :
กระบวนการจัดทาแผนปฏิบัติราชการประจาปี
ของกระทรวงศึกษาธิการ
1. นางวิชิตา สมบูรณ์
:
2. นายสุรชัย คุ้มสมบัติ
3. นายณัฏฐกิตติ์ กิตติธารงกุล
4. นางสุธีรา ไชยถา
5. น.ส.ปณิตา พลเหิม
6. นางสาวธนาทิพย์ ชมเชยวงศ์
7. น.ส.พชรวรรณ แก้วขาว
8. นางสาวภัณฑิกา สหายมิตร
9 นายฉัตรกพงษ์ ตั้งเสวีพันธ์
โทรศัพท์ : 0-26285638 ต่อ 1701 – 1708
0-26285638 ต่อ 1201 – 1209

คาอธิบาย : ระดับความสาเร็จในปรับปรุงผลผลิตหรือการบริการหรือกระบวนการปฏิบัติงาน พิจารณาจากการ

ดาเนินการของหน่วยงานในการกาหนดกลุ่มผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้ครอบคลุม ครบถ้วนตามภารกิจหรือ
อานาจหน้าที่ตามกฎหมาย ตลอดจนมีช่องทางการรับฟังความต้องการ ความคาดหวังของกลุ่มเหล่านั้นที่มีต่อผลผลิต
การให้บริการ และกระบวนการปฏิบัติงาน แล้วนาข้อมูลจากการรับฟังไปดาเนินการ โดยการปรับปรุงผลผลิตหรือ
การบริการหรือกระบวนการปฏิบัติงานให้ตอบสนองความต้องการ ความคาดหวังอย่างมีประสิทธิภาพ
การดาเนินงาน :
ระดับ
รายละเอียดการดาเนินงาน
1
วิเคราะห์หรือทบทวนการวิเคราะห์การกาหนด/แบ่งกลุ่มผู้รับบริการและผู้มีสว่ นได้ส่วนเสียได้
2

ครอบคลุมครบถ้วนทุกภารกิจหรือกระบวนการหลักตามอานาจหน้าที่ตามกฎหมายของหน่วยงาน
- จัดให้มีช่องทางในการรับฟังความต้องการ ความคาดหวังของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วน
เสีย อย่างน้อย 3 ช่องทาง โดยต้องมีช่องทางการใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศในการรับฟังด้วย
- มีผลการรับฟังความต้องการ ความคาดหวังของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและจัดทา
สรุปผลการรับฟังฯ ส่งให้กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร สป. ภายในเดือนพฤษภาคม 2561
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคารับรองการปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
สานักนโยบายและยุทธศาสตร์ สป.
 รอบ 9 เดือน
 รอบ 12 เดือน
การดาเนินงาน :
3
กาหนดแนวทางในการปรับปรุงผลผลิตหรือการบริการหรือกระบวนการปฏิบัติงาน

4
5

- สานักขนาดเล็ก 1 ผลผลิตหรือการบริการหรือกระบวนการปฏิบัติงาน
- สานักขนาดกลาง 2 ผลผลิตหรือการบริการหรือกระบวนการปฏิบัติงาน
- สานักขนาดใหญ่ 3 ผลผลิตหรือการบริการหรือกระบวนการปฏิบัติงาน
ดาเนินการปรับปรุงตามแนวทางที่กาหนด
ประเมินผล และสรุปผลการดาเนินงานการปรับปรุง

เกณฑ์การให้คะแนน :
ระดับ 1
1 คะแนน

ระดับ 2
2 คะแนน

การคานวณคะแนนจากผลการดาเนินงาน :
ตัวชี้วัด
ระดับความสาเร็จในการปรับปรุงผลผลิตหรือการ
บริการหรือกระบวนการปฏิบตั ิงาน

ระดับ 3
3 คะแนน
น้าหนัก
(ร้อยละ)
7

ระดับ 4
4 คะแนน
ผลการ
ดาเนินงาน
4

ระดับ 5
5 คะแนน

ค่าคะแนนที่ได้
4.00

ค่าคะแนน
ถ่วงน้าหนัก
0.28

คาชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ดาเนินการ :
1. ดาเนินการเชิญประชุมในการจัดทาคารับรองการปฏิบตั ิราชการระดับสานัก ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561
2. ดาเนินการจัดทาคาสั่งสานักนโยบายและยุทธศาสตร์ สป. เรื่อง แต่งตั้งคณะทางานจัดทาคารับรองการปฏิบัตริ าชการระดับสานัก
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561
3. ดาเนินการเชิญประชุมคณะทางานเพื่อร่วมกันวิเคราะห์และพิจารณาถึงภารกิจที่มีความเหมือนกัน นามาสู่การวิเคราะห์ จัดทาแผน
ข้อมูล และติดตามผลการดาเนินงานร่วมกัน
4. ดาเนินการประชุมคณะทางานฯ เพื่อร่วมพิจารณาแบบฟอร์มการจัดทาช่องทางในการรับฟังความต้องการ ความคาดหวังของ
ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ให้ครอบคลุมทั้ง 8 กระบวนการ เพื่อกาหนดแนวทางในการปรับปรุงผลผลิตหรือการบริการหรือ
กระบวนการปฏิบัติงาน อย่างน้อย 2 กระบวนการปฏิบตั ิงาน
5. จัดทาแบบฟอร์มช่องทางในการรับฟังความต้องการ ความคาดหวังของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้สว่ นเสีย อย่างน้อย 3 ช่องทาง โดย
ต้องมีช่องทางการใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศในการรับฟัง
6. ดาเนินการแจกแบบสารวจการปฏิบัติงานของสานักนโยบายและยุทธศาสตร์ สป. โดยทาหนังสือประทับตราจัดส่งให้กลุม่ เป้าหมาย
7. ดาเนินการเก็บแบบสารวจการปฏิบัติงาน และวิเคราะห์แบบสารวจฯ พร้อมสรุปผลการวิเคราะห์ให้ผู้อานวยการสานักนโยบายและ
ยุทธศาสตร์ สป. เห็นชอบ
8. ดาเนินการจัดส่งผลสรุปการรับฟังฯ ให้กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร สป. ภายในเดือนพฤษภาคม 2561
9. ดาเนินการปรับปรุงตามแนวทางที่กาหนด
กระบวนการดาเนินงานพัฒนาการศึกษาในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561
- ได้ปรับปรุง/จัดทากระบวนการจัดทาแผนปฏิบัตริ าชการพัฒนาการศึกษาในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกประจาปีของ
กระทรวงศึกษาธิการ โดยนาข้อมูลผลการรับฟังความต้องการ ความคาดหวังของผู้รับบริการและผู้มสี ่วนได้ส่วนเสีย ในประเด็นที่
เกี่ยวข้องกับการจัดทาแผน และการพัฒนาการศึกษาในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกมาประกอบการพิจารณาดาเนินการ
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคารับรองการปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
สานักนโยบายและยุทธศาสตร์ สป.
 รอบ 9 เดือน
 รอบ 12 เดือน
คาชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ดาเนินการ :
การจั ด ท าแผนปฏิ บั ติ ร าชการของกระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร
(แผนปฏิ บั ติ ร าชการประจ าปี ง บประมาณ พ.ศ. 2561
ของกระทรวงศึกษาธิการ)
การดาเนินการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะ
1. ประเด็นการปรับปรุงให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน ดังนี้
1.1 ดาเนินการวิเคราะห์ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ตามแผนปฏิบัติราชการฯ ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 6 ด้าน
แ ผ นพั ฒ นา เ ศ ร ษฐกิ จ แ ล ะ สั งค ม แ ห่ งชา ติ ฉ บั บ ที่ 1 2 นโ ย บ า ย ค วา ม มั่ นค งแ ห่ งช า ติ แ ผ นกา ร ศึ กษ า แ ห่ งชา ติ
(พ.ศ.2560-2579)
1.2 ดาเนินการวิเคราะห์งบประมาณที่ได้รับตามแผนบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ที่กระทรวงศึกษาธิการร่วมดาเนินการผลักดันตาม
นโยบายรัฐบาล จานวน 18 แผนบูรณาการ
1.3 ด าเนิ น การสรุ ป และประมวลผลจั ด ท าเป็ น (ร่ า ง) แผนปฏิ บั ติ ร าชการประจ าปี ง บประมาณ พ.ศ. 2561
ของกระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร (ฉบั บ ปรั บ ปรุ ง ตามงบประมาณที่ ไ ด้ รั บ จั ด สรร)
และด าเนิ น การขอความเห็ น ชอบ
(ร่าง) แผนปฏิบัติราชการฯ จากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
2. ประเด็นการนาเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการดาเนินงาน โดยการประสานแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการดาเนินการจัดทา
แผนปฏิบัตริ าชการประจาปีฯ ได้แก่ การเชิญประชุมหารือ การทบทวน ปรับปรุง แก้ไข (ร่าง) แผนปฏิบัติราชการฯ รวมถึงการเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์แผนปฏิบัติราชการฯ ที่ได้รับความเห็นชอบจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ผ่านทางระบบไลน์ จดหมาย
อิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) และเว็บไซต์ของกระทรวงศึกษาธิการ
ปัจจัยสนับสนุนต่อการดาเนินงาน :
1. บุคลากรในสานักนโยบายและยุทธศาสตร์ สป.
2. ข้อมูลอานาจหน้าที่ของสานักนโยบายและยุทธศาสตร์ สป. นโยบาย ยุทธศาสตร์ และแผนที่เกี่ยวข้อง
3. การนาเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการดาเนินงาน เพื่ออานวยความสะดวกและความรวดเร็วในการทางานร่วมกับหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง
อุปสรรคต่อการดาเนินงาน : การจั ด ท าแผนปฏิ บั ติ ร าชการของกระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร
(แผนปฏิ บั ติ ร าชการประจ าปี ง บประมาณ พ.ศ. 2561
ของกระทรวงศึกษาธิการ)
ความล่าช้าของหน่วยงานในการจัดส่งและการจัดทาโครงการเทียบเท่าผลผลิต รวมทั้งโครงการ/กิจกรรมสาคัญที่สอดคล้องยุทธศาสตร์
และตัวชี้วัดแผนปฏิบตั ิราชการฯ
ข้อเสนอแนะสาหรับการดาเนินงานในปีต่อไป
การจั ด ท าแผนปฏิ บั ติ ร าชการของกระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร
(แผนปฏิ บั ติ ร าชการประจ าปี ง บประมาณ พ.ศ. 2561
ของกระทรวงศึกษาธิการ)
1. นาเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการจัดทาแผนปฏิบตั ิราชการฯ ให้มากยิ่งขึ้น
2. จัดทาแนวปฏิบัติ/ข้อตกลงในการดาเนินงานการจัดทาแผนปฏิบัติราชการฯ ของหน่วยงานร่วมกัน
หลักฐานอ้างอิง :
1. รายงานการประชุมการจัดทาคารับรองการปฏิบัติราชการระดับสานัก ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ตามตัวชี้วัดที่ 3 ระดับ
ความสาเร็จในการปรับปรุงผลผลิตหรือการบริการหรือกระบวนการปฏิบัติงาน
2. การวิเคราะห์หรือทบทวนการวิเคราะห์การกาหนด/แบ่งกลุ่มผูร้ ับบริการและผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสียได้ครอบคลุมครบถ้วนทุกภารกิจหรือ
กระบวนการหลักตามอานาจหน้าที่ตามกฎหมายของหน่วยงาน
3. ช่องทางในการรับฟังความต้องการ ความคาดหวังของผู้รับบริการและผู้มสี ่วนได้ส่วนเสีย อย่างน้อย 3 ช่องทาง โดยต้องมีช่องทาง
การใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศในการรับฟังด้วย
4 มีสรุปผลการรับฟังความต้องการ ความคาดหวังของผู้รับบริการและผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสีย
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคารับรองการปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
สานักนโยบายและยุทธศาสตร์ สป.
 รอบ 9 เดือน
 รอบ 12 เดือน
หลักฐานอ้างอิง :
5. เอกสารกระบวนการจัดทาแผนปฏิบัติราชการพัฒนาการศึกษาในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกประจาปีของ
กระทรวงศึกษาธิการ
6. เอกสารกระบวนการจัดทาแผนปฏิบัติราชการประจาปี ของกระทรวงศึกษาธิการ
6.1 บันทึกขอความเห็นชอบ (ร่าง) แผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ของกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับปรับปรุง
ตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร)
6.2 (ร่าง) แผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ของกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับ
จัดสรร)
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคารับรองการปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
สานักนโยบายและยุทธศาสตร์ สป.
 รอบ 9 เดือน
 รอบ 12 เดือน
ตัวชี้วัดที่ 4 ระดับความสาเร็จในการจัดทาฐานข้อมูล/ข้อมูล สนับสนุนการดาเนินงาน
ผู้กากับดูแลตัวชี้วัด : ผู้อานวยการสานักนโยบายและยุทธศาสตร์ ผู้จัดเก็บข้อมูล :
สป.
1. นายวัฒนชัย จันทร์วีนุกูล :
2. น.ส.นุจรีย์ บูรณากาญจน์
3. น.ส.เพ็ญนภา เรืองเดช
4. นางปุญญ์พัชชาณัฏฐ์ ใจสถาน
โทรศัพท์ : 0 6285638-9 : 1001
โทรศัพท์ : 0-2628-5638 ต่อ 1601/ 1401/1501 / 1805
คาอธิบาย : ฐานข้อมูล/ข้อมูล ต้องมีคุณลักษณะอย่างน้อย 3 ประการ ได้แก่
1. ความครอบคลุม หมายถึง การจัดให้มีการรวบรวมข้อมูลต่างๆ ที่จาเป็นต่อการดาเนินงานของหน่วยงานอย่าง
ครบถ้วน
2. ความถูกต้อง หมายถึง การจัดให้มีระบบฐานข้อมูลที่มรี ะบบการตรวจสอบข้อมูลก่อนทาการจัดเก็บและภายหลัง
การจัดเก็บ รวมถึงการจัดให้มีแบบฟอร์มจัดเก็บข้อมูลและแบบฟอร์มการรายงานข้อมูลที่มีรูปแบบเดียวกันทุกพื้นที่
3. ความทันสมัย หมายถึง การจัดให้มีระบบฐานข้อมูลที่มีการปรับปรุงแก้ไขให้มีความทันสมัย พร้อมที่จะนาไปใช้
ประโยชน์อยูเ่ สมอ
ข้อมูลผลการดาเนินงาน :
ขั้นตอนที่
รายละเอียดการดาเนินงาน
1
วิเคราะห์/ทบทวนข้อมูลที่จาเป็นในการสนับสนุนการดาเนินงานตามยุทธศาสตร์/ภารกิจหลักของ
หน่วยงาน ตามแบบฟอร์มที่กาหนดได้ครบถ้วนทุกยุทธศาสตร์/ภารกิจหลัก
2
มีแผนการจัดทาฐานข้อมูล/ข้อมูลของหน่วยงาน
3
4
5

มีฐานข้อมูล ร้อยละ 40 จากข้อมูลที่วิเคราะห์ในขั้นตอนที่ 1 โดยต้องมีความครอบคลุม ถูกต้องและ
ทันสมัย
มีฐานข้อมูล ร้อยละ 50 จากข้อมูลที่วิเคราะห์ในขั้นตอนที่ 1 โดยต้องมีความครอบคลุม ถูกต้องและ
ทันสมัย
เผยแพร่ผ่านระบบเทคโนโลยีให้บคุ ลากรในสานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการเข้าถึงข้อมูลได้

เกณฑ์การให้คะแนน :
ระดับ 1
1 คะแนน

ระดับ 2
2 คะแนน

การคานวณคะแนนจากผลการดาเนินงาน :
ตัวชี้วัด
ระดับความสาเร็จในการจัดทาฐานข้อมูล/ข้อมูล
สนับสนุนการดาเนินงาน

ระดับ 3
3 คะแนน

น้าหนัก
(ร้อยละ)
7

ระดับ 4
4 คะแนน

ผลการ
ดาเนินงาน
4

ระดับ 5
5 คะแนน

ค่าคะแนนที่ได้
4.00

ค่าคะแนน
ถ่วงน้าหนัก
0.28
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคารับรองการปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
สานักนโยบายและยุทธศาสตร์ สป.
 รอบ 9 เดือน
 รอบ 12 เดือน
คาชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ดาเนินการ
1. ดาเนินการเชิญประชุมคณะทางานคารับรองการปฏิบัติราชการระดับสานัก ตามตัวชี้วัดที่ 4 ระดับความสาเร็จในการจัดทา
ฐานข้อมูล/ข้อมูล สนับสนุนการดาเนินงาน
2. วิเคราะห์/ทบทวนข้อมูลที่จาเป็นในการสนับสนุนการดาเนินงานตามยุทธศาสตร์/ภารกิจหลักของหน่วยงาน ตามแบบฟอร์มที่
กาหนดได้ครบถ้วนทุกยุทธศาสตร์/ภารกิจหลัก
3. มีแผนการจัดทาฐานข้อมูล/ข้อมูลของหน่วยงาน
4. ดาเนินการจัดทาแผนการจัดทาฐานข้อมูลให้ครอบคลุมทุกฐานข้อมูล จานวน 4 ฐานข้อมูล
ปัจจัยสนับสนุนต่อการดาเนินงาน : บุคลากรในสานักนโยบายและยุทธศาสตร์ สป.
อุปสรรคต่อการดาเนินงาน :
ข้อเสนอแนะสาหรับการดาเนินงานในปีต่อไป :
หลักฐานอ้างอิง :
1. รายงานการประชุม
2. ตารางการวิเคราะห์เพื่อจัดทาข้อมูลสนับสนุนการดาเนินงาน
3. แบบฟอร์มการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล
4. ตารางการกาหนดรอบระยะเวลา/ความถี่ในการตรวจสอบ ปรับปรุงฐานข้อมูล
5. เอกสารข้อมูลจากกระบวนการหลัก 4 กระบวนการ ได้แก่
5.1) กระบวนการจัดทารายงานประจาปี
5.2) กระบวนการจัดทาแผนปฏิบัติราชการประจาปีของสานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
5.3) กระบวนการจัดทางบประมาณของสานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
5.4) กระบวนการพัฒนานโยบายเร่งด่วนสู่การปฏิบัติ
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคารับรองการปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
สานักนโยบายและยุทธศาสตร์ สป.
 รอบ 9 เดือน
 รอบ 12 เดือน
ตัวชี้วัดที่ 5 ระดับความสาเร็จในการบูรณาการการจัดการกระบวนการหลัก/โครงการที่สาคัญของหน่วยงาน
ผู้กากับดูแลตัวชี้วัด : ผู้อานวยการสานักนโยบายและยุทธศาสตร์
สป.

ผู้จัดเก็บข้อมูล :
1. น.ส.อรทัย ทองฤกษ์ฤทธิ์
2. น.ส.เสาวนีย์ ใจอารีย์
3. นายปัญญา ยิ้มสมบูรณ์
4. นายสุนทร คล้ายสุบรรณ์
5. น.ส.เบญจมาศ ฉลาดการณ์
6. น.ส.อัจฉรา บัวสุวรรณ
7. น.ส. วัชราภรณ์ ทรัพย์นรินทร์
8. น.ส.โศภาพิชญ์ ฉัตรนาค
โทรศัพท์ : 0-26825638 ต่อ 1901-1908

โทรศัพท์ : 0 6285638-9 : 1001
คาอธิบาย :
ระดับความสาเร็จในการบูรณาการการจัดการกระบวนการหลัก/โครงการที่สาคัญของหน่วยงาน เป็นการดาเนินการใน
ลักษณะการนาร่องเพื่อประเมินผลการดาเนินงานกระบวนการหลัก/โครงการของหน่วยงาน โดยใช้รปู แบบการประเมินการทางานแบบ
บูรณาการตามเกณฑ์คณ
ุ ภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) ใน 3 หมวด คือ หมวด 2 การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์ หมวด 3 การให้
ความสาคัญกับผูร้ ับบริการและผูม้ สี ่วนได้ส่วนเสีย และหมวด 4 การวัด การวิเคราะห์และการจัดการความรู้ เพื่อให้เกิดความเชื่อมโยง
ในการดาเนินการตามกระบวนการหลัก/โครงการในเรื่องต่างๆทีเ่ กี่ยวข้องอย่างมีประสิทธิภาพ
ข้อมูลผลการดาเนินงาน :
ขั้นตอนที่
รายละเอียดการดาเนินงาน
1
- คัดเลือกกระบวนการหลัก/โครงการที่สาคัญของหน่วยงาน 1 กระบวนการ/โครงการและแจ้งให้ กลุ่ม
พัฒนาระบบบริหาร สป. ทราบ ภายในเดือนกุมภาพันธ์ 2561 (ไม่ซ้ากับที่เลือกดาเนินการใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560)
- มีการวิเคราะห์ความเสีย่ งของกระบวนการ/โครงการ และจัดทาแนวทางในการป้องกัน/ แก้ไขความเสี่ยง
2
- ดาเนินการตามกระบวนการหลัก/โครงการได้ครบถ้วน
- มีผลการจัดการความเสี่ยงจากการดาเนินการตามแนวทางในการป้องกัน/แก้ไขความเสี่ยง
3
มีการสารวจความพึงพอใจและความไม่พึงพอใจของผู้รับบริการและ/หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและจัดทา
แนวทางในการปรับปรุงการให้บริการตามกระบวนการหลัก/โครงการ
4
มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และสรุปแนวทางในการพัฒนา/ปรับปรุงการดาเนินงานตามกระบวนการหลัก/
โครงการ
5
มีผลความพึงพอใจของผู้รับบริการและ/หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียไม่น้อยกว่าร้อยละ 85

เกณฑ์การให้คะแนน :
ระดับ 1
1 คะแนน

ระดับ 2
2 คะแนน

ระดับ 3
3 คะแนน

ระดับ 4
4 คะแนน

ระดับ 5
5 คะแนน
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคารับรองการปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
สานักนโยบายและยุทธศาสตร์ สป.
 รอบ 9 เดือน
 รอบ 12 เดือน
การคานวณคะแนนจากผลการดาเนินงาน :
ตัวชี้วัด
ระดับความสาเร็จในการบูรณาการการจัดการ
กระบวนการหลัก/โครงการที่สาคัญของหน่วยงาน

น้าหนัก
(ร้อยละ)
8

ผลการ
ดาเนินงาน
2

ค่าคะแนนที่ได้
2.00

ค่าคะแนน
ถ่วงน้าหนัก
0.16

คาชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ดาเนินการ

การดาเนินการบูรณาการการจัดการกระบวนการหลัก/โครงการที่สาคัญของหน่วยงาน ของสานักนโยบาย
และยุทธศาสตร์ สป. ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 มีผลการดาเนินงานในระยะ 9 เดือน ดังนี้
1. ดาเนินการคัดเลือกกระบวนการหลักหรือโครงการที่สาคัญ จานวน 1 โครงการ คือ โครงการวิจัยเรื่อง
การพัฒนาระบบสารสนเทศด้านการวิจัยของสานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ และแจ้งให้ กพร.สป.ทราบ ภายใน
ระยะเวลาที่กาหนด คือ เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2561
2. ดาเนินการวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการและจัดทาแนวทางในการป้องกัน/แก้ไขความเสี่ยง พร้อมทั้ง
ระบุผลการจัดการความเสี่ยงในกิจกรรมหรือขั้นตอนที่ได้ดาเนินการเสร็จสิ้นแล้ว
3. ดาเนินการตามกระบวนการโครงการวิจัย ซึ่งกระบวนการ กิจกรรม หรือขั้นตอนที่ได้ดาเนินการเสร็จสิ้น
แล้ว ได้แก่
3.1 ขออนุมัติโครงการ
3.2 แต่งตั้งคณะทางาน
3.3 สารวจความต้องการสารสนเทศด้านการวิจัยของบุคลากรในหน่วยงานสังกัด สป.
3.4 วิเคราะห์ ออกแบบและพัฒนาระบบ
3.5 ทดสอบและประเมินประสิทธิภาพระบบ ฯ
3.6 ติดตั้งระบบ
4. ขณะนี้อยู่ในระหว่างการดาเนินงานในขั้นตอนต่างๆ ได้แก่
4.1 สารวจความพึงพอใจและความไม่พึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
4.2 การเตรียมการเพื่อจัดประชุมปฏิบัติการนาเสนอผลการพัฒนาระบบสารสนเทศด้านการวิจัย
ของส านักงานปลั ดกระทรวงศึกษาธิการ และการรับฟังความคิดเห็นต่อแนวทางในการพัฒนาและปรับปรุงการ
ดาเนินงานตามโครงการฯ
4.3 การจัดทารายงานผลการวิจัย และคู่มือการใช้ระบบสารสนเทศด้านการวิจัยของสานักงาน
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
ปัจจัยสนับสนุนต่อการดาเนินงาน :
๑. ความร่วมมือจากบุคลากรในหน่วยงานสังกัดสานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการซึ่งเป็นกลุ่มเป้าหมายหลักของ
การวิจัย
๒. องค์ความรู้เกีย่ วกับการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม และการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคารับรองการปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
สานักนโยบายและยุทธศาสตร์ สป.
 รอบ 9 เดือน
 รอบ 12 เดือน
อุปสรรคต่อการดาเนินงาน :
หน่วยงานมีบุคลากรที่มีทักษะและความชานาญเกี่ยวกับการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และการวิจัยและพัฒนาค่อนข้าง
จากัด จึงไม่เพียงพอต่อการดาเนินงานตามโครงการซึ่งมีขั้นตอนซับซ้อนและมีระยะเวลาอันจากัด
ข้อเสนอแนะสาหรับการดาเนินงานในปีต่อไป :
ในการดาเนิ นงานเพื่อพั ฒนาปรั บปรุงระบบฯ หรื อบารุ งรักษาระบบฯ ในอนาคต ควรเชิญผู้ ทรงคุ ณวุฒิห รือผู้ที่ มีความ
เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และการวิจัยและพัฒนาเข้าร่วมเป็นคณะทางาน เพื่อให้การดาเนินงานมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลสูงสุด
หลักฐานอ้างอิง :
1. ผลการสารวจความต้องการสารสนเทศด้านการวิจัยของบุคลากรในหน่วยงานสังกัด สป.
2. ผลการทดสอบและประเมินประสิทธิภาพระบบ ฯ
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคารับรองการปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
สานักนโยบายและยุทธศาสตร์ สป.
 รอบ 9 เดือน
 รอบ 12 เดือน
ตัวชี้วัดที่ 6 ระดับความสาเร็จในการสร้าง/พัฒนานวัตกรรม
ผู้กากับดูแลตัวชี้วัด : ผู้อานวยการสานักนโยบายและยุทธศาสตร์
สป.

ผู้จัดเก็บข้อมูล :
1. นายสมภพ อุณหชาติ
2. นายชาญชัย นิ่มอนงค์
3. น.ส.ปรีดา ด้วงรัตน์
โทรศัพท์ : 0-26285638 ต่อ 1101 / 1112

โทรศัพท์ : 0 6285638-9 : 1001
คาอธิบาย :
นวัตกรรม หมายถึง แนวคิด วิธี และรูปแบบใหม่ๆ ในการจัดการองค์กร การดาเนินงาน และการให้บริการ อันเป็นผลมาจาก
การสร้า ง พัฒนา เพิ่ม พูน ต่อยอด หรื อประยุ กต์ใ ช้อ งค์ค วามรู้แ ละแนวปฏิบั ติต่า งๆ ซึ่งจะส่ งผลให้ เกิด ก ารพัฒ นาประสิทธิ ภาพ
ประสิทธิ ผล หรื อคุณภาพของการปฏิบัติงานของหน่วยงาน (ที่ม า : ศูน ย์นวัตกรรมเพื่อ การพัฒนาระบบราชการไทย ส านักงาน
คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ)
กระบวนการพัฒนาความรู้ใหม่ และ/หรือ วิธีการใหม่ บนฐานความรู้หรือการปรับปรุงที่นาไปสู่การพัฒนาผลงานใหม่ให้มี
ความแตกต่างจากเดิม เพื่อนามาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด (ที่มา : ราชบัณฑิตยสถาน)
การนาวิธีใหม่ๆ มาปฏิบัติหลังจากได้ผ่านการทดลองใช้ หรือผ่านการยอมรับด้วยกระบวนการพัฒนาอย่างเป็นขั้นตอน
โดยเริ่มตั้งแต่ การคิดค้น (Invention) การพัฒนา (Development) ในรูปแบบโครงการทดลองปฏิบัติ (Pilot Project) แล้วจึงนาไป
ปฏิบัติจริง
ประเภทของนวัตกรรม
นวัตกรรมต่อยอด หรือนวัตกรรมส่วนเพิ่ม (Incremental Innovation) หมายถึง นวัตกรรมที่ปรับปรุงสิ่งที่มีอยู่แล้วให้ดีขึ้น
กว่าเดิม อาจเป็นด้านรูปแบบ คุณภาพ หรือประสิทธิภาพ ตลอดจนสามารถตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการ/ลูกค้าได้ดีขึ้น
ไม่ต้องใช้ทรัพยากรหรือเวลามาก
นวัตกรรมสิ่งใหม่ หรือนวัตกรรมที่สร้างความเปลี่ยนแปลงจากเดิมโดยสิ้นเชิง (Radical Innovation) หมายถึง นวัตกรรมที่
เป็นสิ่งใหม่ที่แตกต่างจากที่มีอยู่เดิมโดยสิ้นเชิง และไม่เคยมีใครนาเสนอมาก่อน
ข้อมูลผลการดาเนินงาน :
ขั้นตอนที่
รายละเอียดการดาเนินงาน
1
ศึกษา วิเคราะห์ สภาพปัญหาหรือความต้องการในการพัฒนา ปรับปรุงผลผลิต/
2

3
4
5

การบริการ/กระบวนการปฏิบัติงานของหน่วยงาน
คัดเลือกงานเพื่อสร้าง/พัฒนานวัตกรรม เพื่อปรับปรุงผลผลิต/การบริการ/กระบวนการ
ปฏิบัติงานของหน่วยงาน
- สานักขนาดเล็ก 1 งาน
- สานักขนาดกลาง 2 งาน
- สานักขนาดใหญ่ 3 งาน
กาหนดแนวทาง/กิจกรรม/ขั้นตอนในการสร้าง/พัฒนานวัตกรรม
ดาเนินการสร้าง/พัฒนานวัตกรรม ได้เสร็จสมบูรณ์
- รายงานผลการดาเนินงาน โดยแสดงให้เห็นได้ว่านวัตกรรมที่สร้าง/พัฒนา ส่งผลให้เกิดการ
ปรับปรุงผลผลิต/การบริการ/กระบวนการปฏิบัติงานของหน่วยงานได้ดีขึ้นอย่างไร
- ส่งรายงานผลการดาเนินงานให้กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ภายในเดือนสิงหาคม 2561
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคารับรองการปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
สานักนโยบายและยุทธศาสตร์ สป.
 รอบ 9 เดือน
 รอบ 12 เดือน
เกณฑ์การให้คะแนน :
ระดับ 1
1 คะแนน

ระดับ 2
2 คะแนน

การคานวณคะแนนจากผลการดาเนินงาน :
ตัวชี้วัด
ระดับความสาเร็จในการสร้าง/พัฒนานวัตกรรม

ระดับ 3
3 คะแนน

น้าหนัก
(ร้อยละ)
8

ระดับ 4
4 คะแนน

ผลการ
ดาเนินงาน
4

ระดับ 5
5 คะแนน

ค่าคะแนนที่ได้
4.00

ค่าคะแนน
ถ่วงน้าหนัก
0.32

คาชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ดาเนินการ :
1. ดาเนินการศึกษา วิเคราะห์ สภาพปัญหาหรือความต้องการในการพัฒนา ปรับปรุงผลผลิต/การบริการ/กระบวนการ

ปฏิบัติงานของหน่วยงาน
2. ดาเนินการประชุมคัดเลือกงานเพื่อสร้าง/พัฒนานวัตกรรม เพื่อปรับปรุงผลผลิต/การบริการ/กระบวนการปฏิบัติงาน

ของหน่วยงาน
3. ดาเนินงานตามแผนพัฒนานวัตกรรม เพื่อปรับปรุงผลผลิต/การบริการ/กระบวนการปฏิบัติงานของหน่วยงาน
4. ดาเนินการสร้าง/พัฒนานวัตกรรม เพื่อปรับปรุงผลผลิต/การบริการ/กระบวนการปฏิบัติงานของหน่วยงาน
ปัจจัยสนับสนุนต่อการดาเนินงาน :
1. บุคลากรของสานักงานศึกษาธิการจังหวัด / ภาค
2. บุคลากรของสานักนโยบายและยุทธศาสตร์ สป.
อุปสรรคต่อการดาเนินงาน :
ข้อเสนอแนะสาหรับการดาเนินงานในปีต่อไป :
หลักฐานอ้างอิง :
1. แบบสรุปการศึกษา วิเคราะห์ สภาพปัญหาหรือความต้องการในการพัฒนา ปรับปรุงผลผลิต/การบริการ/

กระบวนการปฏิบัติงานของหน่วยงาน
2. เอกสารการคัดเลือกงานเพื่อสร้าง/พัฒนานวัตกรรม เพื่อปรับปรุงผลผลิต/การบริการ/กระบวนการปฏิบัติงานของ
หน่วยงาน
3. เอกสารแผนการดาเนินงานตามแผนพัฒนานวัตกรรม เพื่อปรับปรุงผลผลิต/การบริการ/กระบวนการปฏิบัติงานของ
หน่วยงาน

