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รายงานผลการปฏบิัตริาชการตัวชี้วัด 

ตามค ารับรองการปฏิบตัิราชการ  

ของส านักในส่วนกลาง 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
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ตารางสรุปผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
ส านักนโยบายและยุทธศาสตร์ สป. 

                                  รอบ  9 เดือน 
                            รอบ 12 เดือน 

ตัวชี้วัดผล 
การปฏิบัติราชการ 

หน่วยวัด 
น้ าหนัก 
(ร้อยละ) 

เกณฑ์การให้คะแนน ผลการด าเนินงาน 

1 2 3 4 5 ผลการ
ด าเนินงาน 

ค่า
คะแนน 

ที่ได้ 

คะแนน
ถ่วง

น้ าหนัก 
 การประเมินประสิทธิผล (ร้อยละ (60) 4.14  

ตัวชี้วัดที่ 1 ความส าเร็จในการบรรลุ
เป้าหมายตามนโยบายส าคัญ/แผนปฏิบัติ
ราชการ/ตัวชี้วัดตามค ารับรองการปฏิบัติ
ราชการของกระทรวง/ส านักงาน
ปลัดกระทรวงและแผนปฏิบัติราชการของ
หน่วยงาน 

 60         

ตัวช้ีวัดที่1.1 ร้อยละความส าเร็จของโครงการที่มี
ผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายของโครงการตาม
แผนปฏิบัติราชการของหน่วยงาน ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561 

ร้อยละ 10 
ร้อ

ยล
ะ 

60
 

ร้อ
ยล

ะ 
70

 

ร้อ
ยล

ะ 
80

 

ร้อ
ยล

ะ 
90

 

ร้อ
ยล

ะ 
10

0 4 4.00 0.66 

ตัวช้ีวัดที่ 1.2 ร้อยละของการจัดท ารายงานผล
ปฏิบัติงานของกระทรวงศึกษาธิการตามนโยบาย
และการสั่งการของหัวหน้าคณะรกัษาความสงบ
แห่งชาติ (หน.คสช.) ฝ่ายสังคมจิตวิทยา (ฝสจว.) 
รัฐบาลและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการที่
ได้รับมอบหมายส าเร็จตามในระยะเวลาที่ก าหนด 

ร้อยละ 10 1 2 3 4 5 5 5.00 0.50 

ตัวช้ีวัดที่ 1.3 ระดับความส าเรจ็ของการจัดท า
แผนปฏิบัตริาชการประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ.2561 ของ สป. (ฉบับปรับปรงุตาม
งบประมาณที่ไดร้ับจดัสรร) 

ระดับ
ความ 
ส าเรจ็ 

10 1 2 3 4 5 4 4.00 0.40 

ตัวช้ีวัดที่ 1.4 ระดับความส าเรจ็การจัดท าแผน
บูรณาการ เรื่อง การยกระดับคุณภาพการศึกษา
และการเรียนรู้ที่มีคณุภาพเท่าเท่ยมและทั่วถึง 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 

ระดับ
ความ 
ส าเรจ็ 

10 1 2 3 4 5 5 5.00 0.83 

ตัวช้ีวัดที่ 1.5 ระดับความส าเรจ็ของการเร่งรัด
ติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2561 ของกระทรวงศึกษาธิการ 

ระดับ
ความ 
ส าเรจ็ 

10 1 2 3 4 5 3 3.00 0.30 

ตัวช้ีวัดที่ 1.6 ระดับความส าเรจ็ของการ
ด าเนินงานพัฒนาการศึกษาในพ้ืนที่เขตพัฒนา
พิเศษภาคตะวันออก ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ.2561 

ระดับ
ความ 
ส าเรจ็ 

10 1 2 3 4 5 4 4.00 0.40 

การประเมินประสิทธิภาพการปฏบิัติราชการ (ร้อยละ  10) 1.00  
ตัวชี้วัดที่ 2 ความส าเร็จในการสนับสนุน 
การพัฒนาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 
ของส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 

 10         
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ตารางสรุปผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
ส านักนโยบายและยุทธศาสตร์ สป. 

                                  รอบ  9 เดือน 
                            รอบ 12 เดือน 

ตัวชี้วัดผล 
การปฏิบัติราชการ 

หน่วยวัด 
น้ าหนัก 
(ร้อยละ) 

เกณฑ์การให้คะแนน ผลการด าเนินงาน 

1 2 3 4 5 ผลการ
ด าเนินงาน 

ค่า
คะแนน 

ที่ได้ 

คะแนน
ถ่วง

น้ าหนัก 
ตัวช้ีวัดที่ 2.1 ระดับความส าเรจ็ในการลด
งบประมาณในการจดัซื้อกระดาษ 

ระดับ
ความ 
ส าเรจ็ 

4 1 2 3 4 5 N/A 1.0000 0.0400 

ตัวช้ีวัดที่ 2.2 ระดับความส าเรจ็ในการประหยัด
งบประมาณ 

ระดับ
ความ 
ส าเรจ็ 

3 1 2 3 4 5 N/A 1.0000 0.0300 

ตัวช้ีวัดที่ 2.3 ระดับความส าเรจ็ในการลด
พลังงาน (ไฟฟ้าและน้ ามัน) 

ระดับ
ความ 
ส าเรจ็ 

3 1 2 3 4 5 N/A 1.0000 0.0300 

การพัฒนาองค์การ (ร้อยละ 30) 2.71  
ตัวชี้วัดที่ 3 ระดับความส าเร็จในการปรับปรุง
ผลผลิตหรือการบริการหรือกระบวนการ
ปฏิบัติงาน 

ระดับ
ความ 
ส าเรจ็ 

7 1 2 3 4 5 4 4.00 0.28 

ตัวชี้วัดที่ 4 ระดับความส าเร็จในการจัดท า
ฐานข้อมูล/ข้อมูล สนับสนนุการด าเนินงาน 

ระดับ
ความ 
ส าเรจ็ 

7 1 2 3 4 5 4 4.00 0.28 

ตัวชี้วัดที่ 5 ระดับความส าเร็จในการ 
บูรณาการการจัดการกระบวนการหลัก/
โครงการที่ส าคัญของหน่วยงาน 

ระดับ
ความ 
ส าเรจ็ 

8 1 2 3 4 5 2 2.00 0.16 

ตัวชี้วัดที่ 6 ระดับความส าเร็จในการสร้าง/
พัฒนานวัตกรรม 

ระดับ
ความ 
ส าเรจ็ 

8 1 2 3 4 5 4 4.00 0.32 

รวม 100  4.23 
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561       
ส านักนโยบายและยุทธศาสตร์ สป. 
                                                                                                                       รอบ  9 เดือน 
                                                                                                                       รอบ 12 เดือน 
ตัวชี้วัดที่ 1  ความส าเร็จในการบรรลุเป้าหมายตามนโยบายส าคัญ/แผนปฏิบัติราชการ/ตัวชี้วัดตาม         

  ค ารับรองการปฏิบัติราชการของกระทรวง/ส านักงานปลัดกระทรวง และแผนปฏิบัติ 
  ราชการของหน่วยงาน 

   ตัวชี้วัดที่ 1.1 ร้อยละความส าเร็จของโครงการที่มีผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายของโครงการตามแผนปฏิบัติ 
                    ราชการของหน่วยงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
ผู้ก ากับดูแลตัวชี้วัด  :  ผู้อ านวยการส านักนโยบายและ
ยุทธศาสตร์ สป. 

ผู้จัดเก็บข้อมลู  :    
1. นายวัฒนชัย จันทร์วีนุกูล 
2. น.ส.ปทุมพร  อยู่คง     
3. นายสรินท์  ศรสีัมพันธ์    
4. นายศักดิ์ชาย  บุญสุวรรณ ์
5. นางเจนจิรา ธัชศฤงคารสกลุ 
6. น.ส.กมลวรรณ  รอดจ่าย  
7. นายศุภกิตติ์  ยอดพิจติร    
8. น.ส.พรมนันท์  เตียวเจรญิชัย  
9. นายปิยะ จันทร์หอมฟุ้ง 

โทรศัพท์  :  0 2628 6390 ต่อ 1001 โทรศัพท์  :  0 2628 6390 ต่อ 1602-1609 
ค าอธิบาย :  

ร้อยละความส าเร็จของโครงการที่มีผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายของโครงการตามแผนปฏิบัติราชการของหน่วยงาน 
พิจารณาจากจ านวนโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ของหน่วยงานที่มีผลการด าเนินงานบรรลุ
ตามค่าเป้าหมายที่ก าหนดไว้ของแต่ละโครงการ คิดเทียบเป็นร้อยละจากจ านวนโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561 ท้ังหมด แล้วน าผลการค านวณที่ได้เทียบกับเกณฑ์การให้คะแนน 
            ในกรณีที่โครงการตามแผนปฏิบัติราชการมีลักษณะเป็นโครงการใหญ่ที่ประกอบด้วยโครงการย่อยหรือกิจกรรมย่อย ให้
นับจ านวนกิจกรรมย่อยเหล่านั้นเป็นจ านวนโครงการด้วย เช่น  ส านัก ก. มีโครงการตามแผนแผนปฏิบัติราชการประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561 รวม 10 โครงการ แต่ในจ านวนนี้มีหนึ่งโครงการที่มีลักษณะเป็นโครงการใหญ่ประกอบด้วยกิจกรรมย่อย
รวม 5 กิจกรรมซึ่งแต่ละกิจกรรมมีลักษณะเป็นโครงการที่ด าเนินการแยกจากกันแต่อยู่ภายใต้โครงการใหญ่ ให้นับจ านวนโครงการ
ตามแผนรวม เท่ากับ 14 โครงการ (9 โครงการเดี่ยว + 1 โครงการย่อย) แล้วจึงพิจารณาผลการด าเนินงานเป็นรายโครงการตาม
เกณฑ์การให้คะแนน 
 
 
ข้อมูลผลการด าเนินงาน  :          รายงานตาม สงป.301 
 
 
 
เกณฑ์การให้คะแนน  :  

ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 
ร้อยละ 60 ร้อยละ 70 ร้อยละ 80 ร้อยละ 90 ร้อยละ 100 
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561       
ส านักนโยบายและยุทธศาสตร์ สป. 
                                                                                                                       รอบ  9 เดือน 
                                                                                                                       รอบ 12 เดือน 
การค านวณคะแนนจากผลการด าเนินงาน  : 
 

ตัวชี้วัด 
 

น้ าหนัก 
(ร้อยละ) 

ผลการ 
ด าเนินงาน 

ค่าคะแนนที่ได้ 
ค่าคะแนน 
ถ่วงน้ าหนัก 

ร้อยละความส าเรจ็ของโครงการทีม่ีผลสัมฤทธ์ิ
ตามเป้าหมายของโครงการตามแผนปฏิบัติ
ราชการของหน่วยงาน ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2561 

10 4 4.00 0.66 

 

 
ค าชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ด าเนินการ 
        1. หน่วยงานในส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการส่งรายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบตัิราชการ ปีงบประมาณ   
พ.ศ.2561 และผลด าเนินงานตามแบบรายงาน สป.301 มายังส านักนโยบายและยุทธศาสตร์ สป. 
        2. รายงาน สงป.301 จากระบบ BBEVMIS ของส านักงบประมาณ 
        3. น ารายงานผลการด าเนนิงานตามแบบรายงาน สงป.301 จากระบบ BBEVMIS ของส านักงบประมาณมาค านวณเทียบกับ
เป้าหมายโครงการตามแผนปฏิบตัริาชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ท่ีก าหนดไว้ของแต่ละโครงการ คิดเป็นคา่ร้อยละ แล้ว
น าผลการค านวณค่าร้อยละทีไ่ด้เทยีบกับเกณฑ์การให้คะแนน 

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

รายงานจาก สงป.301 
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561       
ส านักนโยบายและยุทธศาสตร์ สป. 
                                                                                                                       รอบ  9 เดือน 
                                                                                                                       รอบ 12 เดือน 
ชื่อตัวชี้วัด  : 1.2  ร้อยละของการจัดท ารายงานผลปฏิบัติงานของกระทรวงศึกษาธิการตามนโยบายและการสั่งการของ 
                       หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (หน.คสช.) ฝ่ายสังคมจิตวิทยา (ฝสจว.) รัฐบาลและ 
                       รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการที่ได้รับมอบหมายส าเร็จตามในระยะเวลาที่ก าหนด 
ผู้ก ากับดูแลตัวชี้วัด  :  ผู้อ านวยการส านักนโยบายและ
ยุทธศาสตร์ สป. 

ผู้จัดเก็บข้อมลู  :    
1. นายวัฒนชัย จันทร์วีนุกูล 
2. น.ส.ปทุมพร  อยู่คง   
3. นายสรินท์  ศรสีัมพันธ์    
4. นายศักดิ์ชาย  บุญสุวรรณ ์
5. นางเจนจิรา ธัชศฤงคารสกลุ 
6. น.ส.กมลวรรณ  รอดจ่าย  
7. นายศุภกิตติ์  ยอดพิจติร    
8. น.ส.พรมนันท์  เตียวเจรญิชัย  
9. นายปิยะ จันทร์หอมฟุ้ง 

โทรศัพท์  :  0 2628 6390  ต่อ 1001 โทรศัพท์  :  0 2628 6390  ต่อ 1602-1609 
ค าอธิบาย  :  
               การรายงานผลการด าเนินงานของกระทรวงศึกษาธิการตามนโยบายรัฐบาล ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี  และตาม
นโยบายหัวหน้าฝ่ายสังคมจิตวิทยา คณะรักษาความสงบแห่งชาติ เป็นการรายงานผลการด าเนินงานของกระทรวงศึกษาธิการ ตาม
จุดเน้นและยุทธศาสตร์ของกระทรวงศึกษาธิการ และ Roadmap ของฝ่ายสังคมจิตวิทยา คณะรักษาความสงบแห่งชาติ โดยจัดส่ง
รายงานไปยังฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการขับเคลื่อนและเร่งรัดการด าเนินงานตามนโยบายรัฐบาล (กขร.) ฝ่ายเลขานุการ ก.พ. 
และฝ่ายสังคมจิตวิทยา คณะรักษาความสงบแห่งชาติ  (หน.ฝสจว.คสช.) เพื่อเป็นข้อมูลในการน าเสนอที่ประชุมคณะรัฐมนตรี 
 
ข้อมูลผลการด าเนินงาน  : 
 

ข้อมูลพ้ืนฐานประกอบตัวชี้วัด 
ผลการด าเนินงาน 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 

ร้อยละที่เพ่ิมขึ้น 
(ร้อยละ) 

2558 2559 2560 2559 2560 
ร้อยละของการจัดท ารายงานผลปฏิบัติงานของกระทรวง 
ศึกษาธิการตามนโยบายและการสัง่การของหัวหน้าคณะรักษา
ความสงบแห่งชาติ (หน.คสช.) ฝ่ายสังคมจติวิทยา (ฝสจว.) 
รัฐบาลและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการที่ได้รับ
มอบหมายส าเร็จตามในระยะเวลาที่ก าหนด 

- - 5.00 - - 

 

เกณฑ์การให้คะแนน  :  
 

ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 
ปฏิบัติงานได้ร้อยละ 

80 
ของรายงานทั้งหมด 

ปฏิบัติงานได้ร้อยละ 
90 

ของรายงานทั้งหมด 

ปฏิบัติงานได ้
ร้อยละ 100 

ของรายงานทั้งหมด 

ปฏิบัติงานได้ร้อยละ 
100 และตรงเวลาที่
ก าหนด ร้อยละ 80 

ปฏิบัติงานได้ร้อยละ 
100 และตรงเวลาที่
ก าหนด ร้อยละ 85  
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561       
ส านักนโยบายและยุทธศาสตร์ สป. 
                                                                                                                       รอบ  9 เดือน 
                                                                                                                       รอบ 12 เดือน 
การค านวณคะแนนจากผลการด าเนินงาน  : 
 

ตัวชี้วัด 
 

น้ าหนัก 
(ร้อยละ) 

ผลการ 
ด าเนินงาน 

ค่าคะแนนที่ได้ 
ค่าคะแนน 
ถ่วงน้ าหนัก 

ร้อยละของการจัดท ารายงานผลปฏิบัติงานของ
กระทรวง ศึกษาธิการตามนโยบายและการสั่งการ
ของหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ 
(หน.คสช.) ฝ่ายสังคมจิตวิทยา (ฝสจว.) รัฐบาล
และรัฐมนตรีวา่การกระทรวงศึกษาธิการที่ไดร้ับ
มอบหมายส าเร็จตามในระยะเวลาที่ก าหนด 
 

10 5 5.00 0.50 

 

ปัจจัยสนับสนุนต่อการด าเนินงาน  :  
    1. รวบรวมรายงานจากหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องในสังกัด สป. 
    2. โดยผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (อีเมล์) report_de54@hotmail.com และเว็ปไซต์กระทรวงศึกษาธิการ 
 
อุปสรรคต่อการด าเนินงาน  :   แหล่งข้อมูลจากหน่วยงานต่าง ๆ ในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ 
 
ข้อเสนอแนะส าหรับการด าเนินงานในปีต่อไป  : -  
 
หลักฐานอ้างอิง  :  โดยผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (อีเมล์) report_de54@hotmail.com และเว็ปไซต์กระทรวงศึกษาธิการ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:report_de54@hotmail.com
mailto:report_de54@hotmail.com
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561       
ส านักนโยบายและยุทธศาสตร์ สป. 
                                                                                                                       รอบ  9 เดือน 
                                                                                                                       รอบ 12 เดือน 
ชื่อตัวชี้วัด  : 1.3 ระดับความส าเร็จของการจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  
                      ของส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร)  
ผู้ก ากับดูแลตัวชี้วัด  :  ผู้อ านวยการส านักนโยบายและยุทธศาสตร ์
สป. 

ผู้จัดเก็บข้อมลู  : 1. นายวัฒนชัย จันทร์วีนุกูล 
                      2. นางสาวนุจรีย์ บูรณากาญจน ์
                      3. นางสาววราลักษณ์ ดุงค์กาญจน ์
                      4. นายสรินท์ ศรีสมพันธ์ุ 
                      5. นางสาวกมลวรรณ รอดจ่าย 
                      6. นางชุติมา ดาสิงห ์
                      7. นางวันเพ็ญ สุวรรณเวช 
                      8. นางนิศรา โภชากรณ์  
                      9. นางสาวนิตยา จันทร์ทุ่งใหญ ่
                      10. นางสาวสพุรรณี ตั้งจิตติประภา 
                      11. นางสาวรติกร ศิริมานะ 

โทรศัพท์  :  0 2628 6390  ต่อ 1001 โทรศัพท์  : 0-2628-5638 ต่อ 1601-1609 
              0-2628-5638 ต่อ 1401-1408 

ค าอธิบาย  :  
ระดับความส าเร็จของการจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ของส านักงาน

ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร)  หมายถึง แผนปฏิบัติราชการประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561 ของส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการที่จัดท าขึ้น ภายหลังจากที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ
รายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เพ่ือน ามาใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารงานของผู้บริหารหน่วยงาน และให้
หน่วยงานในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเมื่อ
ด าเนินการตามแผนปฏิบัติราชการฯ แล้ว จะด าเนินการติดตามประเมินแผนงาน/โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ของส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร) 
เพ่ือใช้เป็นข้อมูลในการจัดท าแผนปฏิบัติราชการฯ ต่อไป 
ข้อมูลผลการด าเนินงาน  : 

ระดับ
คะแนน 

การด าเนินงานในแต่ละขัน้ตอน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

1 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 ของส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 

2 มี (ร่าง) แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ของส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 
(ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณท่ีได้รับจัดสรร) 

3 ผู้บริหารอนุมัติแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ของส านักงานปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการ (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณท่ีได้รับจัดสรร) 

4 ร้อยละของงาน/โครงการ การประเมินแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ของ
ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร)เป็นไปตามเป้าหมาย (ร้อยละ 80) 
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561       
ส านักนโยบายและยุทธศาสตร์ สป. 
                                                                                                                       รอบ  9 เดือน 
                                                                                                                       รอบ 12 เดือน 
ข้อมูลผลการด าเนินงาน  : 
 

5 ร้อยละของงาน/โครงการ การประเมินแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ของ
ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร)เป็นไปตามเป้าหมาย  
(ร้อยละ 90)  

เกณฑ์การให้คะแนน  :  
 

ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 
1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 คะแนน  

การค านวณคะแนนจากผลการด าเนินงาน  : 
ตัวชี้วัด/ข้อมูลพ้ืนฐาน 

ประกอบตัวชี้วัด 
น้ าหนัก 
(ร้อยละ) 

ผลการ 
ด าเนินงาน 

ค่าคะแนนที่ได้ 
ค่าคะแนน 
ถ่วงน้ าหนัก 

ระดับความส าเร็จของการจัดท าแผนปฏิบัติ
ราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  
ของส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับ
ปรับปรุงตามงบประมาณทีไ่ด้รบัจดัสรร) 

10 4 4.00 0.40 

 

ค ำชี้แจงกำรปฏิบัติงำน/มำตรกำรที่ได้ด ำเนินกำร : ส านักนโยบายและยุทธศาสตร์ สป. ได้ด าเนินการดังต่อไปนี ้
1. วิเคราะห์นโยบายและบริบทต่าง ๆ ท่ีใช้ในการจัดท าแผนปฏิบัตริาชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ของส านักงานปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการ (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจดัสรร)  
2. จัดท า (ร่าง) แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ของส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับปรับปรุงตาม
งบประมาณที่ไดร้ับจดัสรร) 
3. จัดท าหนังสือขออนุมตัิแผนปฏบิัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ของส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  (ฉบับปรับปรงุ
ตามงบประมาณที่ได้จดัสรร) 
4. ติดตามผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัตริาชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ของส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ   (ฉบับ
ปรับปรุงตามงบประมาณทีไ่ด้รบัจดัสรร) (เป้าหมาย ร้อยละ 80)  ผลที่ได้ คือ 80 
ปัจจัยสนับสนุนต่อการด าเนินงาน  : -  
อุปสรรคต่อการด าเนินงาน  : -  
ข้อเสนอแนะส าหรับการด าเนินงานในปีต่อไป  : -  
หลักฐำนอ้ำงอิง  : 
1. ผลการวิเคราะห์นโยบายและบริบทต่างๆ ที่ใช้ในการจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ของส านักงาน
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร) 
2. (ร่าง) แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ของส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่
ได้รับจัดสรร) 
3. หนังสืออนุมัติแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ของส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับปรับปรุงตาม
งบประมาณที่ได้จัดสรร) 
4. เอกสารผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัตริาชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ของส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับ
ปรับปรุงตามงบประมาณทีไ่ด้รบัจดัสรร) 
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561       
ส านักนโยบายและยุทธศาสตร์ สป. 
                                                                                                                       รอบ  9 เดือน 
                                                                                                                       รอบ 12 เดือน 
ตัวชี้วัดที่ 1.4  : ระดับความส าเร็จการจัดท าแผนบูรณาการ  เร่ือง การยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ 
                    ที่มีคุณภาพเท่าเทียมและทั่วถึง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
 
ผู้ก ากับดูแลตัวชี้วัด  :  ผู้อ านวยการส านักนโยบายและ
ยุทธศาสตร์ สป. 
 

ผู้จัดเก็บข้อมลู  :  
1. นางวิชิตา  สมบูรณ ์
2. นายสุรชัย  คุ้มสมบัต ิ
3. นางสุธีรา  ไชยถา 
4. น.ส.ปณิตา  พลเหิม 
5. น.ส.พชรวรรณ  แก้วขาว 
6. นางสาวธนาทิพย์  ชมเชยวงศ์ 
7. นางสาวภัณฑิกา  สหายมติร 
8. นายฉัตรกพงษ์  ตั้งเสวีพันธ ์

โทรศัพท์  : 0-2628-5638 ต่อ 1201-1209 โทรศัพท์  : 0-2628-5638 ต่อ 1201-1209 
ค าอธิบาย  :  ตามมติที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2560 ที่แต่งตั้งให้รองนายกรัฐมนตรี (พลอากาศเอก 
ประจิน  จั่นตอง)  เป็นประธานคณะกรรมการจัดท างบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 เรื่อง การยกระดับคุณภาพการศึกษาให้มีคุณภาพเท่าเทียมและทั่วถึง โดยมีผู้แทนส านักงาน
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นกรรมการและเลขานุการหลัก ซึ่งส านักนโยบายและยุทธศาสตร์ สป.เป็นหน่วยงาน
เลขานุการหลัก จัดท าข้อเสนอการจัดท างบประมาณในลักษณะบูรณาการแผนบูรณาการดังกล่าว โดยผ่านความ
เห็นชอบคณะกรรมการ ที่มีรองนายกรัฐมนตรีฯ เป็นประธาน และจัดส่งส านักงบประมาณตามระยะเวลา ซึ่งแผน
บูรณาการดังกล่าว เป็นการเสนอโครงการที่สอดคล้องกับแนวทางการด าเนินงาน 5 แนวทางของแผนบูรณาการฯ 
โดยจะได้รับอนุมัติกรอบวงเงินงบประมาณจากคณะรัฐมนตรี ซึ่งหน่วยงานที่รับอนุมัติวงเงินจะจัดท ารายละเอียด
โครงการจัดส่งส านักงบประมาณ ต่อไป  
ข้อมูลผลการด าเนินงาน  : 

ระดับคะแนน การด าเนินงานในแต่ละขัน้ตอน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
1 จัดท ากรอบและแนวทางการด าเนนิงานแผนงานบูรณาการ เรื่อง การยกระดับคณุภาพการศึกษาและการ

เรียนรู้ใหม้ีคุณภาพเท่าเทยีมและทัว่ถึง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
2 ประชุมคณะกรรมการพิจารณาการจัดท างบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2562 แผนงานบูรณาการ เรื่อง การยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ ให้มี
คุณภาพ เท่าเทียมและทั่วถึง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ให้ความเห็นชอบกรอบและแนวทางการ
ด าเนินงานฯ 

3 พิจารณากลั่นกรองโครงการที่หน่วยงานเสนอของบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2562 แผนงานบูรณาการ เรื่อง การยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ ให้มี
คุณภาพ เท่าเทียมและทั่วถึง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 

4 น าเสนอคณะกรรมการฯ พิจารณาเห็นชอบข้อเสนอค าของบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ   
พ.ศ.2562 (Pre-ceiling) แผนงานบูรณาการ  เรื่อง การยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ให้มี
คุณภาพ เท่าเทียมและทั่วถึง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562  
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561       
ส านักนโยบายและยุทธศาสตร์ สป. 
                                                                                                                       รอบ  9 เดือน 
                                                                                                                       รอบ 12 เดือน 
ข้อมูลผลการด าเนินงาน  : 
 

ระดับคะแนน การด าเนินงานในแต่ละขัน้ตอน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖1 
5 เสนอรองนายกรัฐมนตรี (พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง) ในฐานะประธาน 

คณะกรรมการฯพิจารณาลงนามฯ เพื่อจัดส่งแผนงานบูรณาการ เรื่อง  
การยกระดับคณุภาพการศึกษาและการเรียนรู้ใหม้ีคุณภาพ เท่าเทียมและทั่วถึง ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.2562 ให้ส านักงบประมาณ ก่อนเวลาที่ก าหนด 2 วัน  

เกณฑ์การให้คะแนน  :  
 

ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 
1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 คะแนน  

การค านวณคะแนนจากผลการด าเนินงาน  : 
ตัวชี้วัด/ข้อมูลพ้ืนฐาน 

ประกอบตัวชี้วัด 
น้ าหนัก 
(ร้อยละ) 

ผลการ 
ด าเนินงาน 

ค่าคะแนนที่ได้ 
ค่าคะแนน 
ถ่วงน้ าหนัก 

ระดับความส าเร็จการจัดท าแผนบรูณาการ  เรื่อง 
การยกระดับคณุภาพการศึกษาและการเรียนรู ้
ที่มีคุณภาพเท่าเทียมและทั่วถึง ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 
 

10 5 5.00 0.83 

 

ค าชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ด าเนินการ  
ตามค าสั่งนายกรัฐมนตรีที่ 269/2560 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาการจัดท างบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิง

ยุทธศาสตร์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ได้แต่งตั้งให้รองนายกรัฐมนตรี (พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง) เป็นประธานคณะกรรมการ
พิจารณาการจัดท างบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 คณะที่ 4.1 เรื่อง การยกระดับ
คุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพ เท่าเทียมและทั่วถึงโดยมีส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการเป็นหน่วยงานเจ้าภาพ ใน
การนี้ ส านักนโยบายและยุทธศาสตร์ สป. ในฐานะหน่วยงานเลขานุการหน่วยงานเจ้าภาพฯ ได้ด าเนินการตามขั้นตอนและกรอบระยะเวลา
การจัดท างบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จนเสร็จสิ้นตามขั้นตอนการด าเนินงาน 
ดังนี ้

1. จัดท ากรอบและแนวทางแผนงานบูรณาการ เรื่อง การยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพเท่าเทียม
และทั่วถึง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยวิเคราะห์และประมวลจากข้อเสนอประเด็น Project based ที่ส่วนราชการและ
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องทั้งในและนอกกระทรวงศึกษาธิการ (ข้ันตอนท่ี 1) 

2. ประชุมคณะกรรมการพิจารณาการจัดท างบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2562 คณะที่ 4.1 เรื่อง การยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพ เท่าเทียมและทั่วถึง ให้ความเห็นชอบกรอบและ
แนวทางแผนงานบูรณาการฯ พร้อมทั้งหลักเกณฑ์โครงการบูรณาการ และแจ้งให้ส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับทราบและใช้
เป็นกรอบในการเสนอโครงการบูรณาการ (ข้ันตอนท่ี 2) 

3. ประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองโครงการ กิจกรรมตามกรอบแผนบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 เรื่อง การยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพ เท่าเทียมและทั่วถึง เพื่อพิจารณา
กลั่นกรองโครงการ กิจกรรมที่ส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเสนอ เพื่อให้เป็นไปตามกรอบและแนวทางการด าเนินงานแผน
บูรณาการฯ หลักเกณฑ์โครงการบูรณาการ (ข้ันตอนท่ี 3) 
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561       
ส านักนโยบายและยุทธศาสตร์ สป. 
                                                                                                                       รอบ  9 เดือน 
                                                                                                                       รอบ 12 เดือน 
ค าชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ด าเนินการ  

4. จัดท าข้อเสนอการจัดท างบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562   เบื้องต้น (Pre-
ceiling) เรื่อง การยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพ เท่าเทียมและทั่วถึง และเสนอต่อคณะกรรมการพิจารณาจัดท า
งบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562คณะที่ 4.1 เรื่อง การยกระดับคุณภาพการศึกษาและการ
เรียนรู้ให้มีคุณภาพ เท่าเทียมและทั่วถึง ให้ความเห็นชอบและเสนอให้รองนายกรัฐมนตรี (พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง) ในฐานะ
ประธานคณะกรรมการฯ ให้ความเห็นชอบและเสนอไปยังส านักงบประมาณ (ข้ันตอนท่ี 4) 

5. ทบทวนข้อเสนอการจัดท างบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เรื่อง การยกระดับ
คุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพ เท่าเทียมและทั่วถึง ร่วมกับส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตามที่ส านัก
งบประมาณได้แจ้งให้ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการในฐานะหน่วยงานเจ้าภาพแผนงานบูรณาการฯ ด าเนินการ โดยได้จัดท า
และเสนอการทบทวนข้อเสนอการจัดท างบประมาณในลักษณะบูรณาการฯ (เพิ่มเติม) เสนอต่อรองนายกรัฐมนตรี (พลอากาศเอก ประจิน 
จั่นตอง) ในฐานะประธานคณะกรรมการฯ ให้ความเห็นชอบและเสนอไปยังส านักงบประมาณเพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์การจัดท า
ข้อเสนองบประมาณในลักษณะบูรณาการฯ ก่อนเวลาที่ส านักงบประมาณแจ้งตามมติที่ประชุม 3 วัน (ข้ันตอนท่ี 5)  
ปัจจัยสนับสนุนต่อการด าเนินงาน  
1. ส่วนราชการและหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องให้ความร่วมมือและให้ความส าคัญในการเสนอแผนงาน โครงการภายใต้แผนงานบูรณาการ 

เรื่อง การยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพ เท่าเทียมและทั่วถึง 
 
อุปสรรคต่อการด าเนินงาน  
1. ระยะเวลาในการด าเนินงานตามปฏิทินการจัดท างบประมาณแต่ละขั้นตอนค่อนข้างกระช้ันชิด ส่งผลให้ส่วนราชการและหน่วยงานไม่

สามารถหารือเพื่อวางแผนโครงการในลักษณะบูรณาการร่วมกันได้ครบถ้วน 
 
ข้อเสนอแนะส าหรับการด าเนินงานในปีต่อไป  
1. ควรมีการก าหนดแนวทางในการบูรณาการการท างานร่วมกันระหว่างส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยจัดท าเป็น

แผนงานโครงการล่วงหน้าอย่างนอ้ย 1-3 ปี เพื่อให้เกิดแผนงาน โครงการส าคญัที่ควรขับเคลื่อนให้เกดิการบูรณาการร่วมกันได้
อย่างแท้จริง  

 
หลักฐานอ้างอิง 
1. แนวทางการจัดท างบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
2. กรอบแนวทางแผนบูรณาการการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพ เท่าเทียมและทั่วถึง ประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2562 ฉบับร่าง ฉบับปรับปรุง และฉบับที่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการพิจารณาการจัดท างบประมาณในลักษณะ
บูรณาการฯ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  

2. ค าสั่งคณะกรรมการพิจารณาการจัดท าข้อเสนองบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕62 
ประเด็นเรื่อง แผนบูรณาการการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพเท่าเทียมและทั่วถึง 

3. ค าสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองโครงการ กิจกรรม ตามกรอบแผนบูรณาการเชิงยุ ทธศาสตร์ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 เรื่อง การยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพ เท่าเทียมและทั่วถึง 

4. หนังสือเชิญประชุมคณะกรรมการพิจารณาการจัดท าข้อเสนองบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕62 คณะที่ 4.1 เรื่อง แผนบูรณาการการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพเท่าเทียมและทั่วถึง และสรุป
สาระส าคัญมติการประชุม 

5. หนังสือแจ้งกรอบและแนวทางการด าเนินงานแผนบูรณาการการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพ เท่าเทียม
และทั่วถึง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ถึงกระทรวง ส่วนราชการและหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

 
 
 



13 
 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561       
ส านักนโยบายและยุทธศาสตร์ สป. 
                                                                                                                       รอบ  9 เดือน 
                                                                                                                       รอบ 12 เดือน 
หลักฐานอ้างอิง 
6. หนังสือน าเรียนและเอกสารข้อเสนอการการจัดท างบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

เรื่องการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพ เท่าเทียมและทั่วถึง  
8. หนังสือเชิญประชุมหารือการประชุมหารือระหว่างส านักงบประมาณกับกระทรวงศึกษาธิการ  เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2561 ณ ห้อง

ประชุมวิเวก ปางพุฒิพงศ์ ช้ัน 2 อาคารส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน และสรุปสาระและมติการประชุมส าคัญ 
9. หนังสือแจ้งการตรวจสอบ ทบทวนข้อเสนอการจัดท างบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

เรื่องการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพ เท่าเทียมและทั่วถึง   
10. หนังสือน าเรียนและเอกสารการทบทวนข้อเสนอการจัดท างบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ ประจ าปีงบประมาณ  
      พ.ศ. 2562 เรื่องการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพ เท่าเทียมและทั่วถึง (เพิ่มเติม) 
11. หนังสือเชิญการรว่มประชุมและเอกสารประกอบการช้ีแจงกับคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2562 และคณะอนุกรรมการครุภัณฑ์ ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง เงินนอกงบประมาณ หน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการฯ 
ในคณะกรรมาธิการวิสามัญฯ สภานิติบัญญัติแห่งชาติในส่วนของแผนงานบูรณาการ เรื่อง การยกระดับคุณภาพการศึกษาและการ
เรียนรู้ให้มีคุณภาพ เท่าเทียมและทั่วถึง 
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561       
ส านักนโยบายและยุทธศาสตร์ สป. 
                                                                                                                       รอบ  9 เดือน 
                                                                                                                       รอบ 12 เดือน 
ตัวชี้วัดที่ 1.5  : ระดับความส าเร็จของการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2561  
                    ของกระทรวงศึกษาธิการ 
ผู้ก ากับดูแลตัวชี้วัด  : ผู้อ านวยการส านักนโยบายและ
ยุทธศาสตร์ สป. 

ผู้จัดเก็บข้อมลู  :  1. นางพรทิพา  ยุวบุรณ ์
                       2. นางอรวรรณ  กัลปด ี

โทรศัพท์  : 0 2628 5638 ต่อ 1001 โทรศัพท์  : 0 2628 5638 9 ต่อ 1301-1309 

ค าอธิบาย  :  
            พิจารณาจากผลส าเร็จของการจัดท าเอกสารวิเคราะห์และสรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณที่เปรียบเทียบกับ
เป้าหมายการเบิกจ่ายของรัฐบาลกับงบประมาณที่ได้รับตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 
2561 เป็นรายไตรมาส ภาพรวมกระทรวงศึกษาธิการ ของทุกหน่วยงาน เป็นไปตามมาตรการเร่งรัดติดตามผลการใช้จ่าย
งบประมาณหรือไม่ เสนอผู้บริหาร และแจ้งคณะกรรมการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2561 เพ่ือเสนอผู้บริหารทราบต่อไป 
 
ข้อมูลผลการด าเนินงาน  : 
 

ระดับคะแนน การด าเนินงานในแต่ละขัน้ตอน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
1 แต่งตั้งคณะกรรมการการเร่งรดัตดิตามการใช้จ่ายงบประมาณรายจา่ยประจ าปีงบประมาณ  

พ.ศ.2561 ของกระทรวงศึกษาธิการ 
2 จัดท าแผน/ผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ  

พ.ศ.2561 ของกระทรวงศึกษาธิการ 
3 จัดท ารายผลการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  

พ.ศ.2561 ของกระทรวงศึกษาธิการ รวมทั้งปัญหาอุปสรรคในการด าเนินงานน าเสนอผู้บริหารระดับสงู เป็นราย
ไตรมาส 

4 มีผลการเบิกจา่ยงบประมาณรายจา่ยประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ของกระทรวงศึกษาธิการ เป็นไปตาม
เป้าหมายของมาตรการเพิ่มประสทิธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

5 มีผลการเบิกจา่ยงบประมาณรายจา่ยประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ของกระทรวงศึกษาธิการ   ได้สงูกว่า
เป้าหมายของมาตรการเพิ่มประสทิธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  

เกณฑ์การให้คะแนน  :  
 

ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 
1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 คะแนน  
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561       
ส านักนโยบายและยุทธศาสตร์ สป. 
                                                                                                                       รอบ  9 เดือน 
                                                                                                                       รอบ 12 เดือน 
การค านวณคะแนนจากผลการด าเนินงาน  : 
 

ตัวชี้วัด 
 

น้ าหนัก 
(ร้อยละ) 

ผลการ 
ด าเนินงาน 

ค่าคะแนนที่ได้ 
ค่าคะแนน 
ถ่วงน้ าหนัก 

ระดับความส าเร็จของการเร่งรดัตดิตามการใช้
จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2561 ของกระทรวงศึกษาธิการ 

10 3 3.00 0.30 

 

ค าชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ด าเนินการ :  
1. มีการแต่งตั้งคณะกรรมการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ของกระทรวงศึกษาธิการ 

ตามค าสั่งกระทรวงศึกษาธิการ ที่ สป. 1808/2560 สั่ง ณ วันที่ 6 พฤศจิกายน 2560  ซึ่งได้แจ้งให้ทุกหน่วยงานและคณะกรรมการเร่งรัด
ติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ของกระทรวงศึกษาธิการ ทราบและท าหน้าที่ตามค าสั่งฯ ด้วยแล้ว 

2. มีการจัดท าแผน/ผลการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เป็นภาพรวมของ
กระทรวงศึกษาธิการ และน าเรียนเสนอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และผู้บริหาร เพื่อเป็นข้อมูลพื้นฐานในการติดตามและก ากับดูแล
ให้หน่วยงานปฏิบัติตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โดยเคร่งครัด 
       3. จัดท ารายงานผลการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ของกระทรวงศึกษาธิการ รวมทั้ง
ปัญหาอุปสรรคในการด าเนินงานโดยเชิญผู้บริหารเป็นประธานและจัดประชุมคณะกรรมการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2561 ของกระทรวงศึกษาธิการ และสรุปรายงานการประชุมเสนอผู้บริหารแต่ละสังกัดรับทราบเพื่อเป็นข้อมูลใน
การติดตามการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  
     4. มีผลการเบิกจ่ายภาพรวมงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ภาพรวมของกระทรวงศึกษาธิการ เป็นไปตาม

เป้าหมายของมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
 
ปัจจัยสนับสนุนต่อการด าเนินงาน  :   

ทุกหน่วยงานรายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 พร้อมทั้งปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะ 
ในกรณีที่ไม่สามารถเบิกจ่ายได้เป็นไปตามเป้าหมายของมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ    
พ.ศ. 2561 
อุปสรรคต่อการด าเนินงาน  :  
      บางหน่วยงานไม่สามารถเบิกจ่ายไดเ้ป็นไปตามเป้าหมายของมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561 ด้วยปัญหาต่าง ๆ ได้แก่ มีการเปลี่ยนระเบยีบการจัดซื้อจัดจ้างและบรหิารพสัดุภาครัฐใหม่ ซึ่งเพิ่มรายละเอียด 
ผู้ปฏิบัตยิังขาดความเข้าใจในข้ันตอนการจัดซื้อจดัจ้างตามระเบียบ คุณลักษณะเฉพาะในกรณีครภุัณฑ์และการจัดท าประมาณการราคา  
(ปร 4-6) ของรายการก่อสร้างฯ บคุลากรที่ด าเนินการเป็นครูในโรงเรียน ซึ่งไมม่ีความช านาญ ฯลฯ จึงท าการเบิกจ่ายล่าช้า เป็นต้น 
 
ข้อเสนอแนะส าหรับการด าเนินงานในปีต่อไป  :   
     เจ้าหน้าท่ีที่ด าเนินการเรื่องนี้ควรมีการติดตามเร่งรัดแผน/ผลการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2561 ให้เป็นไปตามเป้าหมายของมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561     
โดยเคร่งครัด 
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561       
ส านักนโยบายและยุทธศาสตร์ สป. 
                                                                                                                       รอบ  9 เดือน 
                                                                                                                       รอบ 12 เดือน 
หลักฐานอ้างอิง  : 
      1. ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ของกระทรวงศึกษาธิการ 
ตามค าสั่งกระทรวงศึกษาธิการ ท่ี สป. 1808/2560 สั่ง ณ วันท่ี 6 พฤศจิกายน 2560 
      2. แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เป็นภาพรวมของกระทรวงศึกษาธิการ  
      3. วาระการประชุมและสรุปรายงานการประชุมคณะกรรมการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2561 ของกระทรวงศึกษาธิการ 
      4. สรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ในแต่ละงานที่ต้องรายงาน ได้แก่  การประชุม
คณะกรรมการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ของกระทรวงศึกษาธิการ การช้ีแจง
คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เป็นต้น  
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561       
ส านักนโยบายและยุทธศาสตร์ สป. 
                                                                                                                       รอบ  9 เดือน 
                                                                                                                       รอบ 12 เดือน 
ตัวชี้วัดที่ 1.6 ระดับความส าเร็จของการด าเนินงานพัฒนาการศึกษาในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ประจ าปีงบประมาณ  
                  พ.ศ. 2561 
ผู้ก ากับดูแลตัวชี้วัด  : ผู้อ านวยการส านักนโยบายและ
ยุทธศาสตร์ สป. 

ผู้จัดเก็บข้อมลู  :   
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 
ค าอธิบาย  :  
         ระดับความส าเรจ็ของการด าเนินงานพัฒนาการศึกษาในพ้ืนที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
หมายถึง การด าเนินการจดัท าแผนปฏิบัติราชการพัฒนาการศึกษาในพ้ืนท่ีเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
ที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาการศึกษาในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (พ.ศ. 2560-2564) ของกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อใช้เป็นกรอบ
แนวทางในการด าเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โดยมีการตดิตามและรายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัตริาชการฯ รวมถึง
ก าหนดกรอบการด าเนินงานพัฒนาการศึกษาในพ้ืนท่ีเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562    
 
ข้อมูลผลการด าเนินงาน  : 
 

ระดับคะแนน การด าเนินงานในแต่ละขัน้ตอน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
1 ศึกษา วิเคราะห์ แผนพัฒนาการศึกษาในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔) ของ

กระทรวงศึกษาธิการ 
2 ก าหนดกรอบการจัดท าแผนปฏิบัติราชการพัฒนาการศึกษาในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2561 
3 จัดท าแผนปฏิบัติราชการพัฒนาการศึกษาในพ้ืนท่ีเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 
4 ติดตามและรายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการพัฒนาการศึกษาในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาค

ตะวันออก ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

5 ก าหนดกรอบการด าเนินงานการพัฒนาการศึกษาในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.2562  

เกณฑ์การให้คะแนน  :  
 

ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 
1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 คะแนน  
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561       
ส านักนโยบายและยุทธศาสตร์ สป. 
                                                                                                                       รอบ  9 เดือน 
                                                                                                                       รอบ 12 เดือน 
การค านวณคะแนนจากผลการด าเนินงาน  : 
 

ตัวชี้วัด 
 

น้ าหนัก 
(ร้อยละ) 

ผลการ 
ด าเนินงาน 

ค่าคะแนนที่ได้ 
ค่าคะแนน 
ถ่วงน้ าหนัก 

ระดับความส าเร็จของการด าเนินงานพัฒนา
การศึกษาในพ้ืนท่ีเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก 
ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2561 

10 4 4.00 0.40 

 
 

ค าชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ด าเนินการ : ส านักนโยบายและยุทธศาสตร์ สป. ได้ด าเนินการตามขั้นตอน ดังนี้ 
1. ศึกษา วิเคราะห์ แผนพัฒนาการศึกษาในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (พ.ศ. 2560-2564) ของกระทรวงศึกษาธิการ 

1.1 สืบค้น รวบรวม ศึกษา เอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดท าแผนปฏิบัติราชการพัฒนาการศึกษาในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษ
ภาคตะวันออก ประจ าปีงบประมาณ 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) แผนพัฒนาการศึกษาในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาค
ตะวันออก (พ.ศ. 2560-2564) ของกระทรวงศึกษาธิการ และ (6) จุดเน้นเชิงนโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 
(นายธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์) 

1.2  วิเคราะห์เอกสารตามข้อ 1.1 และจัดท าเป็นสรุปผลการศึกษา วิเคราะห์ แผนพัฒนาการศึกษาในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาค
ตะวันออก (พ.ศ. 2560-2564) ของกระทรวงศึกษาธิการ และความเช่ือมโยงกับนโยบาย แผนและยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง 

2. ก าหนดกรอบการจัดท าแผนปฏิบัติราชการพัฒนาการศึกษาในพ้ืนที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2561 มีการด าเนินการ ดังนี้ 
2.1 วิเคราะห์แผนพัฒนาการศึกษาในพื้นที่ เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (พ.ศ. 2560-2564) ของกระทรวงศึกษาธิการ และ

ความเชื่อมโยงกับนโยบาย แผน และยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง (ตามข้อ 1) 
2.2 ก าหนดองค์ประกอบของแผนปฏิบัติราชการพัฒนาการศึกษาในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2561 ดังนี ้
2.2.1 ส่วนท่ี 1 บทน า ประกอบด้วย ความเป็นมา วัตถุประสงค์ วิธีด าเนินงาน และผลที่คาดว่าจะได้รับ 
2.2.2 ส่วนท่ี 2 บริบทที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาการศึกษาในพ้ืนท่ีเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก 
2.2.3 ส่วนที่ 3 สาระส าคัญของแผนปฏิบัติราชการพัฒนาการศึกษาในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2561 ประกอบด้วย วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์หลัก ตัวช้ีวัด ประเด็นยุทธศาสตร์/กลยุทธ์ 
2.2.4 ส่วนท่ี 4 โครงการและงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการพัฒนาการศึกษาในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษ  ภาคตะวันออก 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
2.2.5 ส่วนที่ 5 ระบบการติดตามและประเมินผลตามแผนปฏิบัติราชการพัฒนาการศึกษาในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาค

ตะวันออก ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
3. จัดท าแผนปฏิบัติราชการพัฒนาการศึกษาในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

3.1 จัดท าเนื้อหาสาระตามองค์ประกอบท่ีก าหนดในข้อ 2.2 
3.2 พิจารณาโครงการ/กิจกรรมที่รองรับประเด็นยทุธศาสตรภ์ายใต้แผนพัฒนาการศึกษาในพ้ืนท่ีเขตพัฒนาพิเศษ  ภาคตะวันออก 

(พ.ศ. 2560-2564) ของกระทรวงศึกษาธิการ 
3.3 จัดท าเป็นรูปเล่มฉบับสมบูรณ์ และประชาสัมพันธ์ให้หน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการน าไปเป็นแนวทางในการ

ด าเนินงาน 
4. ติดตามและรายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการพัฒนาการศึกษาในพ้ืนที่เขตพัฒนาพิเศษ ภาคตะวันออก 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561       
ส านักนโยบายและยุทธศาสตร์ สป. 
                                                                                                                       รอบ  9 เดือน 
                                                                                                                       รอบ 12 เดือน 

4.1 จัดท าหนังสือถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อติดตามรายงานผลการด าเนินงานการพัฒนาการศึกษาในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษ
ภาคตะวันออกประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ของกระทรวงศึกษาธิการ ระหว่างเดือนตุลาคม 2560 – พฤษภาคม 
2561 

4.2 สรุปผลการด าเนินงาน  
ปัจจัยสนับสนุนต่อการด าเนินงาน  :   
     แหล่งข้อมูลจากหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องทั้งในและนอกสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งเป็นข้อมูลทีไ่ด้รับจากหน่วยงานโดยตรงและผ่าน
การสืบค้นออนไลน ์
 
อุปสรรคต่อการด าเนินงาน  : ไม่มี 
 
ข้อเสนอแนะส าหรับการด าเนินงานในปีต่อไป  :  ควรระบุค าช้ีแจงในหนังสือท่ีส่งไปยังหน่วยงานท่ีเกีย่วข้องให้ชัดเจน ดังนี้ 

1. หนังสือให้หน่วยงานจัดส่งข้อมูลโครงการและงบประมาณ ควรระบุว่า “ข้อมูลโครงการที่ได้รับงบประมาณให้ด าเนินการ” แทน
ข้อความ “ข้อมูลโครงการและงบประมาณที่ได้รับจัดสรร...” 

2. หนังสือการติดตามรายงานผลการด าเนินงาน ให้ระบุเพิ่มเติม ดังนี้ “หรือการด าเนินการอื่น ๆ ที่เป็นการสนับสนุนการ
ด าเนินงานการพัฒนาการศึกษาในพื้นที่ เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ของ
กระทรวงศึกษาธิการ” 

หลักฐานอ้างอิง  : 
1. หนังสือแจ้งให้หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องจัดท าข้อมูลโครงการและงบประมาณที่ได้รับจัดสรรให้ด าเนินการในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษ

ภาคตะวันออก ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (หนังสือส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ด่วนที่สุด ที่ ศธ 0208/19279-
81 ลงวันท่ี 27 ธันวาคม 2561) 

2. หนังสือน าส่งเอกสารแผนปฏิบัติราชการพัฒนาการศึกษาในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2561 (หนังสือส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ท่ี ศธ 0208/1290 ลงวันท่ี 5 เมษายน 2561) 

3. หนังสือจากหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องเพื่อส่งข้อมูลการรายงานผลการด าเนินงาน 
4. ข้อมูลที่เกี่ยวข้องจากอีเมล bps_spec@hotmail.com 
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561       
ส านักนโยบายและยุทธศาสตร์ สป. 
                                                                                                                       รอบ  9 เดือน 
                                                                                                                       รอบ 12 เดือน 
ชื่อตัวชี้วัด  : 2 ความส าเร็จในการสนับสนนุการพัฒนาประสิทธภิาพในการปฏิบัติงานของ ส านกังานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 
ตัวชี้วัดที่ 2.1 ระดับความส าเร็จในการลดงบประมาณในการจัดซ้ือกระดาษ 

ผู้ก ากับดูแลตัวชี้วัด  :  ผู้อ านวยการส านักนโยบายและ
ยุทธศาสตร์ สป.  

ผู้จัดเก็บข้อมลู  :  
1. นายสมภพ  อุณหชาต ิ
2. นางชมพูนุช  นิยมแย้ม 

โทรศัพท์  : 0 6285638-9 : 1001 โทรศัพท์  : 0 6285638-9 : 1106 : 1131 

ค าอธิบาย  :  
   การลดกระดาษจะพิจารณาจากการที่หน่วยงานได้มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบหรือวิธีการท างาน เช่น การถ่ายเอกสารสอง
หน้า การน ากระดาษกลับมาใช้ซ้ า (reuse) การน าส่งเอกสารวาระการประชุมผ่านระบบ e-mail การถ่ายเอกสารเฉพาะสาระส าคัญๆ 
เป็นต้น การปรับเปลี่ยนรูปแบบวิธีการท างานดังกล่าว ส่งผลให้จ านวนเงินงบประมาณที่ใช้จัดซื้อกระดาษลดลง 
  ส านักต้องจัดท าแผนการจัดซื้อกระดาษประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เป็นรายเดือนส่งให้ส านักอ านวยการและต้อง
รายงานการใช้งบประมาณในการจัดซื้อกระดาษ ส่งให้ส านักอ านวยการ สป. ภายใน 3 วันท าการก่อนวันสุดท้ายของทุกเดือน ทั้งในกรณี
ที่มีการจัดซื้อและไม่มีการจัดซื้อกระดาษ ส าหรับส านักงาน ก.ค.ศ. ,กศน. และ สช. ให้ส่งแผนการจัดซื้อกระดาษ และรายงานการใช้
งบประมาณในการจัดซื้อกระดาษมาที่ลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 
  ส านักอ านวยการต้องรวบรวมแผนการจัดซื้อกระดาษ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ของส านักในสังกัดส านักงาน
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ และรวบรวมรายงานการใช้งบประมาณในการจัดซื้อกระดาษและจัดท าสรุปรายงานการลดงบประมาณในการ
จัดซื้อกระดาษ ส่งให้กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ภายในวันท าการสุดท้ายของทุกเดือน ทั้งในกรณีที่มีการจัดซื้อกระดาษและไม่มีการจัดซื้อ
กระดาษ 

            เงื่อนไข :  หากส านัก (ยกเว้น ส านักงาน ก.ค.ศ. ,กศน.  และ สช.) ส่งรายงานการใช้งบประมาณในการจัดซื้อกระดาษไปยัง
ส านักอ านวยการ สป.  ไม่ทันภายใน 3 วันท าการก่อนวันสุดท้ายของทุกเดือน จะถูกปรับลดคะแนน 0.20 ต่อครั้งการรายงาน  
                     :  ส าหรับ ส านักงาน ก.ค.ศ. , กศน.  และ สช. ให้ส่งรายงานการใช้งบประมาณในการจัดซื้อกระดาษไปยังกลุม่พัฒนา
ระบบบรหิาร สป.  หากส่งรายงานไม่ทันภายใน 3 วันท าการก่อนวันสุดท้ายของทุกเดือนจะถูกปรับลดคะแนน 0.20 ต่อครั้งการรายงาน 
                     :  ส าหรับส านักอ านวยการ หากส่งรายงานการใช้งบประมาณในการจดัซื้อกระดาษภาพรวมของส านักงาน
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการไปยังกลุม่พัฒนาระบบบริหาร สป. ไม่ทันภายในวันท าการสุดท้ายของทุกเดอืน จะถูกปรับลดคะแนน 0.20 ต่อ
ครั้งการรายงาน 
   การด าเนินงาน  : 

 ระดับ
คะแนน 

รายละเอียดการด าเนินงาน 

1 ลดงบประมาณในการจัดซื้อกระดาษลงได้ ต่ ากวา่ร้อยละ 2 ณ สิ้นเดือนมีนาคม 2561 

2 ลดงบประมาณในการจัดซื้อกระดาษลงได้ มากกว่าร้อยละ 2 แต่ไมถ่ึงร้อยละ 5 ณ สิ้นเดือนมีนาคม 2561 

3 ลดงบประมาณในการจัดซื้อกระดาษลงได้ ร้อยละ 5 ณ สิ้นเดือนมีนาคม 2561 
4 ลดงบประมาณในการจัดซื้อกระดาษลงได้ มากกว่าร้อยละ 5 แต่ไมถ่ึงร้อยละ 10 ณ สิ้นเดือนกันยายน 2561 
5 ลดงบประมาณในการจัดซื้อกระดาษลงได้ ร้อยละ 10 ณ สิ้นเดือนกนัยายน 2561  

เกณฑ์การให้คะแนน  :  
ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 
1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 คะแนน  
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561       
ส านักนโยบายและยุทธศาสตร์ สป. 
                                                                                                                       รอบ  9 เดือน 
                                                                                                                       รอบ 12 เดือน 
การค านวณคะแนนจากผลการด าเนินงาน  : 

ตัวชี้วัด 
 

น้ าหนัก 
(ร้อยละ) 

ผลการ 
ด าเนินงาน 

ค่าคะแนนที่ได้ 
ค่าคะแนน 
ถ่วงน้ าหนัก 

ระดับความส าเร็จในการลดงบประมาณในการ
จัดซื้อกระดาษ 

4 N/A 1.0000 0.0400 

 

ค าชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ด าเนินการ 
1. จัดท าแผนการซื้อกระดาษในแต่ละเดือนที่มีวงเงินไมเ่กินเดือนละ 15,000 บาท 
2. รายงานผลการจัดซื้อกระดาษผา่น ระบบรายงานการประหยดักระดาษ 
3. กรอกจ านวนเงินในการจัดซื้อกระดาษของแตล่ะเดือนโดยไมเ่กินวงเงินท่ีก าหนด และถ้าเดือนใดไมม่ีการจัดซื้อกระดาษก็ต้อง

ส่งรายงานผลการจัดซื้อด้วย 
4. ด าเนินการจดัส่งรายงานการจดัซื้อกระดาษภายใน 3 วันท าการก่อนวันสุดท้ายของเดือน 
5. จัดพิมพ์รายงาน เพื่อใช้เป็นหลกัฐาน 

ปัจจัยสนับสนุนต่อการด าเนินงาน  : 
     แหล่งข้อมูลเพื่อท าแผนการจดัซื้อกระดาษ ค านวณจากการใช้กระดาษของทุกกลุ่มงานภายในส านักนโยบายและยุทธศาสตร์ สป. 
 
อุปสรรคต่อการด าเนินงาน  :  
 
ข้อเสนอแนะส าหรับการด าเนินงานในปีต่อไป  : 
 
หลักฐานอ้างอิง  :  รายงานผลการด าเนินงาน 
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561       
ส านักนโยบายและยุทธศาสตร์ สป. 
                                                                                                                       รอบ  9 เดือน 
                                                                                                                       รอบ 12 เดือน 
ตัวชี้วัดที่ 2.2 ระดับความส าเร็จในการประหยัดงบประมาณ 

ผู้ก ากับดูแลตัวชี้วัด  :  ผู้อ านวยการส านักนโยบายและยุทธศาสตร ์
สป.  

ผู้จัดเก็บข้อมลู  :  
1. นายสมภพ  อุณหชาต ิ
2. นางสาวซัลมา  นิยมเดชา 

โทรศัพท์  : 0 6285638-9 : 1001 โทรศัพท์  : 0 6285638-9 : 1106 : 1107 

ค าอธิบาย  :  

  ประเมินผลจากจ านวนเงินงบประมาณที่หน่วยงานสามารถประหยัดได้จากการจัดซื้อจัดจ้างหรือการด าเนินงานต่างๆ ของ

หน่วยงานในส่วนของงบประมาณรายจ่ายประจ า (ยกเว้นงบบุคลากร) ที่ได้ด าเนินการตามแผนงานโครงการจนบรรลุเป้าหมาย สามารถ

เพิ่มผลสัมฤทธิ์ และต้องมิใช่เงินงบประมาณที่เหลืออยู่เนื่องจากหน่วยงานยังมิได้ด าเนินการหรือมีความล่าช้าในการด าเนินงานปกติ

ประจ าของหน่วยงานตามที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
  ส านักอ านวยการต้องจัดท าสรุปรายงานการประหยัดงบประมาณในภาพรวมของส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ส่งให้
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ภายในวันท าการสุดท้ายของทุกเดือน ส าหรับส านักงาน ก.ค.ศ. ,กศน. และ สช. ต้องจัดท าสรุปรายงานการ
ประหยัดงบประมาณของหน่วยงานส่งให้กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ภายใน 3 วันท าการก่อนวันสุดท้ายของทุกเดือน 
  งบประมาณ หมายถึง งบประมาณเฉพาะแผนงานพื้นฐาน และแผนงานบูรณาการ : ในส่วนของงบด าเนินงาน งบเงิน
อุดหนุน และงบรายจ่ายอื่น 

            เงื่อนไข :  หากส านัก (ยกเว้น ส านักงาน ก.ค.ศ. ,กศน.  และ สช.) ส่งรายงานการใช้งบประมาณ ไปยังส านักอ านวยการ 
สป.  ไม่ทันภายใน 3 วันท าการก่อนวันสุดท้ายของทุกเดือน จะถูกปรับลดคะแนน 0.20 ต่อครั้งการรายงาน  
                     :  ส าหรับ ส านักงาน ก.ค.ศ. , กศน.  และ สช. ให้ส่งรายงานการใช้งบประมาณไปยงักลุ่มพัฒนาระบบบริหาร สป.   
หากส่งรายงานไม่ทันภายใน 3 วันท าการก่อนวันสุดท้ายของทุกเดือนจะถูกปรับลดคะแนน 0.20 ต่อครั้งการรายงาน 
                     :  ส าหรับส านักอ านวยการ หากส่งรายงานการใช้งบประมาณภาพรวมของส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการไปยัง
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร สป. ไม่ทนัภายในวันท าการสุดท้ายของทุกเดือน จะถูกปรับลดคะแนน 0.20 ต่อครั้งการรายงาน 
 
    การด าเนินงาน  : 

ระดับ รายละเอียดการด าเนินงาน 
1 ประหยดังบประมาณได้ ร้อยละ 1 

2 ประหยดังบประมาณได้ มากกว่ารอ้ยละ 1 แต่ไม่ถึงร้อยละ 2 ณ สิ้นเดือนมีนาคม 2561 

3 ประหยดังบประมาณได้ ร้อยละ 2 ณ สิ้นเดือนมีนาคม 2561 
4 ประหยดังบประมาณได้ มากกว่ารอ้ยละ 2 แต่ไม่ถึงร้อยละ 5 ณ สิ้นเดือนกันยายน 2561 
5 ประหยดังบประมาณได้ ร้อยละ 5  ณ สิ้นเดือนกันยายน 2561  

เกณฑ์การให้คะแนน  :  
ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 
1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 คะแนน  

การค านวณคะแนนจากผลการด าเนินงาน  : 
ตัวชี้วัด 

 
น้ าหนัก 
(ร้อยละ) 

ผลการ 
ด าเนินงาน 

ค่าคะแนนที่ได้ 
ค่าคะแนน 
ถ่วงน้ าหนัก 

ระดับความส าเร็จในการประหยัดงบประมาณ 3 N/A 1.0000 0.0300  
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561       
ส านักนโยบายและยุทธศาสตร์ สป. 
                                                                                                                       รอบ  9 เดือน 
                                                                                                                       รอบ 12 เดือน 
ค าชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ด าเนินการ 

1. ทะเบียนควบคุมการใช้จ่ายงบประมาณ โครงการ/กิจกรรม ของส านกันโยบายและยุทธศาสตร์ สป. 
2. รายงานผลการด าเนินงานโครงการผ่าน “ระบบรายงานมาตรการประหยดังบประมาณ” 
3. กรอกข้อมูลโครงการ/กจิกรรม และงบประมาณ ตามแผนปฏิบัตริาชการประจ าปีงบประมาณของส านกันโยบายและ

ยุทธศาสตร์ สป.  
4. ส าหรับโครงการที่ด าเนินการเสร็จแล้ว ให้เลือกสถานการณ์ด าเนินงานเป็น “ด าเนินการเสร็จแล้ว” โดยกรอกข้อมูลจ านวนเงิน

งบประมาณที่ได้ใช้จ่ายไป และเหตุผลที่ท าใหส้ามารถประหยัดงบประมาณได้ 
5. ด าเนินการส่งรายงานการใช้งบประมาณภายใน 3 วันท าการก่อนวันสุดท้ายของเดือน 
6. พิมพ์รายงานการใช้งบประมาณของทุกเดือน เพื่อใช้เป็นหลักฐานในการประเมินต่อไป 

 
ปัจจัยสนับสนุนต่อการด าเนินงาน  : 
      แหล่งข้อมูลการด าเนินโครงการ/กิจกรรม จากทุกกลุ่มงานของส านักนโยบายและยุทธศาสตร์ สป. 
 
อุปสรรคต่อการด าเนินงาน  :  
      ช่วงระยะเวลาในการด าเนินโครงการ/กิจกรรม และการส่งหลักฐานการใช้จ่ายงบประมาณไม่สอดคล้องกัน ท าให้
การรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณอาจจะต้องรายงานในเดือนถัดไป 
 
ข้อเสนอแนะส าหรับการด าเนินงานในปีต่อไป  : 
     การส่งหลักฐานการใช้จ่ายงบประมาณควรด าเนินการให้ทันระยะเวลาที่ก าหนด (ภายในเดือนที่ด าเนินโครงการ/
กิจกรรม) เพ่ือจะได้รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณให้ทันภายในเดือนที่ด าเนินโครงการ/กิจกรรม 
 
หลักฐานอ้างอิง  : 
     แบบสรุปผลการจัดส่งรายงานประหยัดงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561       
ส านักนโยบายและยุทธศาสตร์ สป. 
                                                                                                                       รอบ  9 เดือน 
                                                                                                                       รอบ 12 เดือน 
ตัวชี้วัดที่ 2.3 ระดับความส าเร็จในการลดพลังงาน (ไฟฟ้าและน้ ามัน)  ( ส าหรับทุกส านกั ยกเว้น ส านักอ านวยการ) 

ผู้ก ากับดูแลตัวชี้วัด  :  ผู้อ านวยการส านักนโยบายและยุทธศาสตร ์
สป.  

ผู้จัดเก็บข้อมลู  :  
1. นายสมภพ  อุณหชาต ิ
2. นายชาญเชิง  นวลขาว 

โทรศัพท์  : 0 6285638-9 : 1001 โทรศัพท์  : 0 6285638-9 : 1106 : 1132 
ค าอธิบาย  :  

 ก าหนดให้ทุกหน่วยงานในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการที่ตั้งอยู่ในส่วนกลาง ด าเนินการและรายงานผลการ

ด าเนินงาน ตามแนวทางหรือมาตรการในการลดการใช้พลังงานในส่วนของพลังงานไฟฟ้า และน้ ามันเชื้อเพลิงที่ส านักอ านวยการก าหนด  

 ค่าเป้าหมายภาพรวมของส่วนราชการ ก าหนดให้การใช้พลังงานลดลง ร้อยละ 10 เมื่อเปรียบเทียบกับค่ามาตรฐานการใช้

พลังงาน (Energy Utilization Index ; EUI) ตามสูตรการค านวณของกระทรวงพลังงาน  

 ให้ส านักอ านวยการรายงานผลการใช้พลังงาน/การด าเนินงานภาพรวมของส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการผ่านเว็บไซต์ 

www.e-report.energy.go.th ของส านักงานนโยบายและแผนพลังงาน กระทรวงพลังงาน โดยให้บันทึกข้อมูลปริมาณการใช้ไฟฟ้าจริง

และข้อมูลปริมาณการใช้น้ ามันเชื้อเพลิงจริง ภายในสัปดาห์สุดท้ายของเดือนถัดไป และรายงานทุกเดือนจนจบปีงบประมาณ 

 เงื่อนไข :  หากส านักส่งรายงานผลการด าเนินการตามมาตรการ/แนวทางการลดพลังงานไปยัง ส านักอ านวยการ สป. 

 ไม่ทันภายในก าหนด จะถูกปรับลด คะแนน 0.20 ต่อครั้งการรายงาน  
การด าเนินงาน  : 

ระดับ รายละเอียดการด าเนินงาน 
1 ด าเนนิการตามแนวทางในการลดพลงังานที่ส านักอ านวยการ สป. ก าหนดไม่ครบทุกกิจกรรม 
2 ด าเนนิการตามแนวทางในการลดพลงังานที่ส านักอ านวยการ สป. ก าหนดได้ครบถ้วนทุกกจิกรรม 

3 รายงานผลการด าเนินการตามมาตรการ/แนวทางการลดพลังงานให้ส านักอ านวยการ ภายในวันท าการ

สุดท้ายของทุกเดือน  
4 การใช้พลังงานของหน่วยงานลดลงเทียบจากค่ามาตรฐาน ไม่ถึงร้อยละ 10 ทุกเดือน 
5 การใช้พลังงานของหน่วยงานลดลงเทียบจากค่ามาตรฐาน ร้อยละ 10 ทุกเดือน  

เกณฑ์การให้คะแนน  :  
ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 
1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 คะแนน  

การค านวณคะแนนจากผลการด าเนินงาน  : 
ตัวชี้วัด 

 
น้ าหนัก 
(ร้อยละ) 

ผลการ 
ด าเนินงาน 

ค่าคะแนนที่ได้ 
ค่าคะแนน 
ถ่วงน้ าหนัก 

ระดับความส าเร็จในการลดพลังงาน (ไฟฟ้า
และน้ ามนั) 

3 N/A 1.0000 0.03 
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561       
ส านักนโยบายและยุทธศาสตร์ สป. 
                                                                                                                       รอบ  9 เดือน 
                                                                                                                       รอบ 12 เดือน 
ค าชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ด าเนินการ 
   ** ส านักนโยบายและยุทธศาสตร์ สป. ในฐานะหน่วยงานสนับสนุน  ได้ด าเนินการให้ความร่วมมือ/สนับสนุน/ให้ข้อมลูตามที่
หน่วยงานเจ้าภาพหลักก าหนดหรอืร้องขอ ดังนี้ 
    1. ด าเนินการเข้าร่วมประชุมเพื่อจัดท านโยบายและมาตรการอนุรักษ์พลังงาน สป. ในวันศุกร์ที่ 15 มิถุนายน 2561 เวลา 09.00-
12.00 น. ณ ห้องประชุมสะอาด  พิมพ์สวัสดิ์ ช้ัน 9 อาคารรัชมังคลาภิเษก กระทรวงศึกษาธิการ 
    2. ด าเนินการตามแนวทางในการลดพลังงานท่ีส านักอ านวยการ สป. ก าหนดยังไม่ครบทุกกิจกรรม 
ปัจจัยสนับสนุนต่อการด าเนินงาน  :  บุคลากรในส านักนโยบายและยุทธศาสตร์ สป. 
 
อุปสรรคต่อการด าเนินงาน  :  - 
 
ข้อเสนอแนะส าหรับการด าเนินงานในปีต่อไป  :  
 
หลักฐานอ้างอิง  : 
    1. เอกสารประกอบการประชุมคณะท างานเพ่ือจัดท านโยบายและมาตรการอนุรักษ์พลังงาน สป. ในวันศุกร์ที่ 15 
มิถุนายน 2561 เวลา 09.00-12.00 น. ณ ห้องประชุมสะอาด  พิมพ์สวัสดิ์ ชั้น 9 อาคารรัชมังคลาภิเษก 
กระทรวงศึกษาธิการ 
    2. เอกสารมาตรการประหยดัพลังงานของส านักนโยบายและยทุธศาสตร์ สป. 
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2561       
ส านักนโยบายและยุทธศาสตร์ สป. 
                                                                                                                       รอบ  9 เดือน 
                                                                                                                       รอบ 12 เดือน 
ตัวชี้วัดที่ 3 ระดับความส าเร็จในการปรับปรุงผลผลิตหรือการบริการหรือกระบวนการปฏิบัติงาน 

ผู้ก ากับดูแลตัวชี้วัด  :  ผู้อ านวยการส านักนโยบายและยุทธศาสตร ์สป.  ผู้จัดเก็บข้อมลู :  
กระบวนการด าเนินงานพัฒนาการศึกษาใน
พ้ืนที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2561 
1. นางสาวชมภู พ่ึงธรรม  
2. นางชุติมา วัตอักษร  
3. นางสาวมนตร์ธิดา ฟอลเล็ต 
4. นายสิทธิพร วรรณวงษ์  
5. นางสาวกฤษศราภรณ์ ศรีสุข 
6. นางสาววนรัชต์ ประสิทธิเกตุ  
ผู้จัดเก็บข้อมลู :   
กระบวนการจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปี 
ของกระทรวงศึกษาธิการ 
1. นางวิชิตา  สมบูรณ์   :  
2. นายสุรชัย  คุ้มสมบัต ิ  
3. นายณัฏฐกิตติ์ กิตติธ ารงกุล 
4. นางสุธีรา  ไชยถา  
5. น.ส.ปณิตา  พลเหิม   
6. นางสาวธนาทิพย์  ชมเชยวงศ์  
7. น.ส.พชรวรรณ  แก้วขาว  
8. นางสาวภัณฑิกา  สหายมติร  
9 นายฉัตรกพงษ์  ตั้งเสวีพันธ์  

โทรศัพท์  : 0 6285638-9 : 1001 โทรศัพท์  : 0-26285638 ตอ่ 1701 – 1708 
0-26285638 ต่อ 1201 – 1209 

ค าอธิบาย  :  ระดับความส าเร็จในปรับปรุงผลผลิตหรือการบริการหรือกระบวนการปฏิบัติงาน พิจารณาจากการ
ด าเนินการของหน่วยงานในการก าหนดกลุ่มผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้ครอบคลุม ครบถ้วนตามภารกิจหรือ
อ านาจหน้าที่ตามกฎหมาย ตลอดจนมีช่องทางการรับฟังความต้องการ ความคาดหวังของกลุ่มเหล่านั้นที่มีต่อผลผลิต 
การให้บริการ และกระบวนการปฏิบัติงาน แล้วน าข้อมูลจากการรับฟังไปด าเนินการ โดยการปรับปรุงผลผลิตหรือ 
การบริการหรือกระบวนการปฏิบัติงานให้ตอบสนองความต้องการ ความคาดหวังอย่างมีประสิทธิภาพ  
    การด าเนินงาน  : 

ระดับ รายละเอียดการด าเนินงาน 
1 วิเคราะห์หรือทบทวนการวิเคราะห์การก าหนด/แบ่งกลุ่มผู้รับบริการและผู้มีสว่นได้ส่วนเสยีได้

ครอบคลุมครบถ้วนทุกภารกิจหรือกระบวนการหลักตามอ านาจหน้าที่ตามกฎหมายของหนว่ยงาน 
2 - จัดให้มีช่องทางในการรับฟังความต้องการ ความคาดหวังของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วน

เสีย อย่างน้อย 3 ช่องทาง โดยต้องมีช่องทางการใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศในการรับฟังด้วย 
- มีผลการรับฟังความต้องการ ความคาดหวังของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและจัดท า
สรุปผลการรับฟังฯ ส่งให้กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร สป. ภายในเดือนพฤษภาคม 2561  



27 
 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561       
ส านักนโยบายและยุทธศาสตร์ สป. 
                                                                                                                       รอบ  9 เดือน 
                                                                                                                       รอบ 12 เดือน 

การด าเนินงาน  : 
3 ก าหนดแนวทางในการปรับปรุงผลผลิตหรือการบริการหรือกระบวนการปฏิบัติงาน 

- ส านักขนาดเล็ก 1 ผลผลิตหรือการบริการหรือกระบวนการปฏิบัติงาน 
- ส านักขนาดกลาง 2 ผลผลิตหรือการบริการหรือกระบวนการปฏิบัติงาน 
- ส านักขนาดใหญ่ 3 ผลผลิตหรือการบริการหรือกระบวนการปฏิบัติงาน 

4 ด าเนินการปรับปรุงตามแนวทางที่ก าหนด 
5 ประเมินผล และสรุปผลการด าเนินงานการปรับปรุง  

เกณฑ์การให้คะแนน  :  
ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 
1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 คะแนน  

การค านวณคะแนนจากผลการด าเนินงาน  : 
ตัวชี้วัด 

 
น้ าหนัก 
(ร้อยละ) 

ผลการ 
ด าเนินงาน 

ค่าคะแนนที่ได้ 
ค่าคะแนน 
ถ่วงน้ าหนัก 

ระดับความส าเร็จในการปรับปรุงผลผลติหรือการ
บริการหรือกระบวนการปฏิบตัิงาน 

7 4 4.00 0.28 

 

ค าชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ด าเนินการ : 
1. ด าเนินการเชิญประชุมในการจดัท าค ารับรองการปฏิบตัิราชการระดับส านัก ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 
2. ด าเนินการจดัท าค าสั่งส านักนโยบายและยุทธศาสตร์ สป. เรื่อง แต่งตั้งคณะท างานจดัท าค ารับรองการปฏิบัตริาชการระดับส านัก 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561  
3. ด าเนินการเชิญประชุมคณะท างานเพื่อร่วมกันวิเคราะห์และพิจารณาถึงภารกิจที่มีความเหมือนกัน น ามาสู่การวเิคราะห์ จัดท าแผน
ข้อมูล และติดตามผลการด าเนินงานร่วมกัน  
4. ด าเนินการประชุมคณะท างานฯ เพื่อร่วมพิจารณาแบบฟอร์มการจัดท าช่องทางในการรับฟังความต้องการ ความคาดหวังของ
ผู้รับบริการและผู้มีส่วนไดส้่วนเสีย ให้ครอบคลุมทั้ง 8 กระบวนการ เพื่อก าหนดแนวทางในการปรับปรงุผลผลิตหรือการบริการหรือ
กระบวนการปฏิบัติงาน อย่างน้อย 2 กระบวนการปฏิบตัิงาน 
5. จัดท าแบบฟอร์มช่องทางในการรับฟังความต้องการ ความคาดหวังของผู้รับบริการและผู้มีส่วนไดส้ว่นเสีย อย่างน้อย 3 ช่องทาง โดย
ต้องมีช่องทางการใช้สื่อเทคโนโลยสีารสนเทศในการรับฟัง   
6. ด าเนินการแจกแบบส ารวจการปฏิบัติงานของส านักนโยบายและยุทธศาสตร์ สป. โดยท าหนังสือประทับตราจดัส่งให้กลุม่เป้าหมาย 
7. ด าเนินการเก็บแบบส ารวจการปฏิบัติงาน และวเิคราะห์แบบส ารวจฯ พร้อมสรุปผลการวเิคราะห์ให้ผู้อ านวยการส านักนโยบายและ
ยุทธศาสตร์ สป. เห็นชอบ 
8. ด าเนินการจดัส่งผลสรุปการรับฟังฯ ให้กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร สป. ภายในเดือนพฤษภาคม 2561 
9. ด าเนินการปรับปรุงตามแนวทางท่ีก าหนด 
กระบวนการด าเนินงานพัฒนาการศึกษาในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 
   - ได้ปรับปรุง/จดัท ากระบวนการจัดท าแผนปฏิบัตริาชการพัฒนาการศึกษาในพ้ืนท่ีเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกประจ าปีของ
กระทรวงศึกษาธิการ โดยน าข้อมลูผลการรับฟังความต้องการ ความคาดหวังของผู้รับบริการและผู้มสี่วนไดส้่วนเสีย ในประเด็นท่ี
เกี่ยวข้องกับการจัดท าแผน และการพัฒนาการศึกษาในพ้ืนท่ีเขตพฒันาพิเศษภาคตะวันออกมาประกอบการพิจารณาด าเนินการ 
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561       
ส านักนโยบายและยุทธศาสตร์ สป. 
                                                                                                                       รอบ  9 เดือน 
                                                                                                                       รอบ 12 เดือน 

ค าชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ด าเนินการ : 

การจัดท าแผนปฏิบั ติราชการของกระทรวงศึกษาธิการ  (แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  
ของกระทรวงศึกษาธิการ) 
การด าเนินการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะ 
1. ประเด็นการปรับปรุงให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน ดังนี้ 
    1.1 ด าเนินการวิเคราะห์ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ตามแผนปฏิบัติราชการฯ ท่ีสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 6 ด้าน 
แผนพัฒนา เ ศ รษฐกิ จ และสั ง ค มแห่ ง ช าติ  ฉบั บที่  1 2  น โ ยบ ายความมั่ น ค งแห่ ง ช าติ   แ ผ นกา รศึ กษ าแห่ ง ช า ติ  
(พ.ศ.2560-2579) 
    1.2 ด าเนินการวิเคราะห์งบประมาณที่ได้รับตามแผนบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ที่กระทรวงศึกษาธิการร่วมด าเนินการผลักดันตาม
นโยบายรัฐบาล จ านวน 18 แผนบูรณาการ 
    1 . 3  ด า เนิ นการสรุ ปและประมวลผลจัดท า เป็ น  ( ร่ า ง )  แผนปฏิบั ติ ร าชการประจ าปี งบประมาณ พ.ศ .  2561  
ของกระทรวงศึกษาธิการ  (ฉบับปรับปรุ งตามงบประมาณที่ ได้ รับจัดสรร )  และด า เนินการขอความเห็นชอบ  
(ร่าง) แผนปฏิบัติราชการฯ จากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 
2. ประเด็นการน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการด าเนินงาน โดยการประสานแจ้งหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องในการด าเนินการจดัท า
แผนปฏิบัตริาชการประจ าปฯี ได้แก่ การเชิญประชุมหารือ การทบทวน ปรับปรุง แก้ไข (ร่าง) แผนปฏบิัติราชการฯ รวมถึงการเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์แผนปฏิบัติราชการฯ ที่ได้รับความเห็นชอบจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ผ่านทางระบบไลน์ จดหมาย
อิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) และเว็บไซต์ของกระทรวงศึกษาธิการ 
ปัจจัยสนับสนุนต่อการด าเนินงาน  :   
1. บุคลากรในส านักนโยบายและยทุธศาสตร์ สป. 
2. ข้อมูลอ านาจหน้าที่ของส านักนโยบายและยุทธศาสตร์ สป. นโยบาย ยทุธศาสตร์ และแผนท่ีเกี่ยวขอ้ง  
3. การน าเทคโนโลยสีารสนเทศมาใช้ในการด าเนินงาน เพื่ออ านวยความสะดวกและความรวดเร็วในการท างานร่วมกับหน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้อง 
อุปสรรคต่อการด าเนินงาน  :   - 

การจัดท าแผนปฏิบั ติราชการของกระทรวงศึกษาธิการ  (แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  
ของกระทรวงศึกษาธิการ) 
ความล่าช้าของหน่วยงานในการจดัส่งและการจดัท าโครงการเทียบเท่าผลผลติ รวมทั้งโครงการ/กิจกรรมส าคัญที่สอดคล้องยุทธศาสตร์
และตัวช้ีวัดแผนปฏิบตัิราชการฯ 
ข้อเสนอแนะส าหรับการด าเนินงานในปีต่อไป   
การจัดท าแผนปฏิบั ติราชการของกระทรวงศึกษาธิการ  (แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  
ของกระทรวงศึกษาธิการ) 
    1. น าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการจัดท าแผนปฏิบตัิราชการฯ ให้มากยิ่งขึ้น 
    2. จัดท าแนวปฏิบัติ/ข้อตกลงในการด าเนินงานการจัดท าแผนปฏิบัติราชการฯ ของหน่วยงานร่วมกัน 
หลักฐานอ้างอิง  : 
1. รายงานการประชุมการจดัท าค ารับรองการปฏิบัติราชการระดับส านัก ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ตามตัวช้ีวัดที่ 3 ระดับ
ความส าเร็จในการปรับปรุงผลผลติหรือการบริการหรือกระบวนการปฏิบัติงาน 
2. การวิเคราะห์หรือทบทวนการวเิคราะห์การก าหนด/แบ่งกลุ่มผูร้ับบริการและผูม้ีส่วนไดส้่วนเสียได้ครอบคลุมครบถ้วนทุกภารกิจหรือ
กระบวนการหลักตามอ านาจหน้าที่ตามกฎหมายของหน่วยงาน 
3. ช่องทางในการรับฟังความต้องการ ความคาดหวังของผู้รับบริการและผู้มสี่วนได้ส่วนเสีย อย่างน้อย 3 ช่องทาง โดยต้องมีช่องทาง
การใช้สื่อเทคโนโลยสีารสนเทศในการรับฟังด้วย 
4 มีสรุปผลการรับฟังความต้องการ ความคาดหวังของผู้รับบริการและผูม้ีส่วนไดส้่วนเสยี 
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561       
ส านักนโยบายและยุทธศาสตร์ สป. 
                                                                                                                       รอบ  9 เดือน 
                                                                                                                       รอบ 12 เดือน 

หลักฐานอ้างอิง  : 
 
5. เอกสารกระบวนการจดัท าแผนปฏิบัติราชการพัฒนาการศึกษาในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกประจ าปีของ
กระทรวงศึกษาธิการ 
6. เอกสารกระบวนการจดัท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปี ของกระทรวงศึกษาธิการ 
   6.1 บันทึกขอความเห็นชอบ (ร่าง) แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ของกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับปรับปรุง
ตามงบประมาณที่ไดร้ับจัดสรร) 
   6.2 (ร่าง) แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ของกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับปรบัปรุงตามงบประมาณที่ได้รับ
จัดสรร) 
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561       
ส านักนโยบายและยุทธศาสตร์ สป. 
                                                                                                                       รอบ  9 เดือน 
                                                                                                                       รอบ 12 เดือน 

ตัวชี้วัดที่ 4 ระดับความส าเร็จในการจัดท าฐานข้อมูล/ข้อมูล สนบัสนุนการด าเนินงาน 
ผู้ก ากับดูแลตัวชี้วัด  : ผู้อ านวยการส านักนโยบายและยุทธศาสตร์ 
สป. 

ผู้จัดเก็บข้อมลู  : 
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 
ค าอธิบาย  :    ฐานข้อมูล/ข้อมลู ต้องมีคุณลักษณะอย่างน้อย 3 ประการ ได้แก่  
   1. ความครอบคลมุ หมายถึง การจัดให้มีการรวบรวมข้อมูลตา่งๆ ที่จ าเป็นต่อการด าเนินงานของหน่วยงานอย่าง
ครบถ้วน 
   2. ความถูกต้อง หมายถึง การจัดให้มีระบบฐานข้อมูลที่มรีะบบการตรวจสอบข้อมลูก่อนท าการจัดเก็บและภายหลัง
การจัดเก็บ รวมถึงการจดัให้มีแบบฟอร์มจัดเก็บข้อมูลและแบบฟอร์มการรายงานข้อมลูที่มีรูปแบบเดยีวกันทุกพื้นที่ 
   3. ความทันสมัย หมายถึง การจัดให้มีระบบฐานข้อมลูที่มีการปรับปรุงแก้ไขให้มีความทันสมัย พร้อมที่จะน าไปใช้
ประโยชน์อยูเ่สมอ 
ข้อมูลผลการด าเนินงาน  : 

ขั้นตอนที ่ รายละเอียดการด าเนินงาน 
1 วิเคราะห/์ทบทวนข้อมูลที่จ าเป็นในการสนับสนุนการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์/ภารกจิหลักของ

หน่วยงาน ตามแบบฟอร์มที่ก าหนดได้ครบถ้วนทุกยุทธศาสตร/์ภารกิจหลัก 
2 มีแผนการจัดท าฐานข้อมลู/ข้อมลูของหน่วยงาน 

3 มีฐานข้อมูล ร้อยละ 40 จากข้อมลูที่วิเคราะห์ในข้ันตอนท่ี 1 โดยตอ้งมีความครอบคลุม ถูกต้องและ
ทันสมัย  

4 มีฐานข้อมูล ร้อยละ 50 จากข้อมลูที่วิเคราะห์ในข้ันตอนท่ี 1 โดยตอ้งมีความครอบคลุม ถูกต้องและ
ทันสมัย 

5 เผยแพรผ่่านระบบเทคโนโลยีให้บคุลากรในส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการเข้าถึงข้อมูลได้  

เกณฑ์การให้คะแนน  :  
ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 
1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 คะแนน  

การค านวณคะแนนจากผลการด าเนินงาน  : 
ตัวชี้วัด 

 
น้ าหนัก 
(ร้อยละ) 

ผลการ 
ด าเนินงาน 

ค่าคะแนนที่ได้ 
ค่าคะแนน 
ถ่วงน้ าหนัก 

ระดับความส าเร็จในการจัดท าฐานข้อมูล/ข้อมลู 
สนับสนุนการด าเนินงาน 

7 4 4.00 0.28 
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561       
ส านักนโยบายและยุทธศาสตร์ สป. 
                                                                                                                       รอบ  9 เดือน 
                                                                                                                       รอบ 12 เดือน 

ค าชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ด าเนินการ 
1. ด าเนินการเชิญประชุมคณะท างานค ารับรองการปฏิบัติราชการระดับส านัก ตามตัวช้ีวัดที่ 4 ระดับความส าเร็จในการจัดท า
ฐานข้อมูล/ข้อมลู สนับสนุนการด าเนินงาน  
2. วิเคราะห/์ทบทวนข้อมูลที่จ าเปน็ในการสนับสนุนการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์/ภารกิจหลักของหน่วยงาน ตามแบบฟอร์มที่
ก าหนดได้ครบถ้วนทุกยุทธศาสตร/์ภารกจิหลัก 
3. มีแผนการจดัท าฐานข้อมูล/ข้อมูลของหน่วยงาน 
4. ด าเนินการจดัท าแผนการจัดท าฐานข้อมูลให้ครอบคลุมทุกฐานข้อมูล จ านวน 4 ฐานข้อมูล 
 
ปัจจัยสนับสนุนต่อการด าเนินงาน  :  บุคลากรในส านักนโยบายและยุทธศาสตร์ สป. 

อุปสรรคต่อการด าเนินงาน  :  

ข้อเสนอแนะส าหรับการด าเนินงานในปีต่อไป  : 

หลักฐานอ้างอิง  : 
1. รายงานการประชุม 
2. ตารางการวิเคราะหเ์พื่อจัดท าข้อมูลสนับสนุนการด าเนินงาน 
3. แบบฟอร์มการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล 
4. ตารางการก าหนดรอบระยะเวลา/ความถี่ในการตรวจสอบ ปรับปรุงฐานข้อมูล 
5. เอกสารข้อมลูจากกระบวนการหลัก 4 กระบวนการ ได้แก ่
   5.1) กระบวนการจัดท ารายงานประจ าป ี
   5.2) กระบวนการจัดท าแผนปฏบิัติราชการประจ าปีของส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 
   5.3) กระบวนการจัดท างบประมาณของส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 
   5.4) กระบวนการพัฒนานโยบายเร่งด่วนสู่การปฏิบัต ิ
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561       
ส านักนโยบายและยุทธศาสตร์ สป. 
                                                                                                                       รอบ  9 เดือน 
                                                                                                                       รอบ 12 เดือน 

ตัวชี้วัดที่ 5 ระดับความส าเร็จในการบูรณาการการจัดการกระบวนการหลัก/โครงการที่ส าคัญของหน่วยงาน 

ผู้ก ากับดูแลตัวชี้วัด  : ผู้อ านวยการส านักนโยบายและยุทธศาสตร์ 
สป. 

ผู้จัดเก็บข้อมลู  :  
1. น.ส.อรทัย ทองฤกษ์ฤทธ์ิ  
2. น.ส.เสาวนยี์ ใจอารีย ์  
3. นายปัญญา  ยิ้มสมบรูณ ์
4. นายสุนทร  คล้ายสุบรรณ ์
5. น.ส.เบญจมาศ  ฉลาดการณ ์
6. น.ส.อัจฉรา บัวสุวรรณ 
7. น.ส. วัชราภรณ์ ทรัพย์นรินทร ์
8. น.ส.โศภาพิชญ์ ฉตัรนาค 

โทรศัพท์  : 0 6285638-9 : 1001 โทรศัพท์  : 0-26825638 ต่อ 1901-1908 
ค าอธิบาย  :    
                ระดับความส าเร็จในการบูรณาการการจัดการกระบวนการหลัก/โครงการที่ส าคัญของหน่วยงาน เป็นการด าเนินการใน
ลักษณะการน าร่องเพื่อประเมินผลการด าเนินงานกระบวนการหลัก/โครงการของหน่วยงาน โดยใช้รปูแบบการประเมินการท างานแบบ
บูรณาการตามเกณฑ์คณุภาพการบริหารจดัการภาครัฐ (PMQA) ใน 3 หมวด คือ หมวด 2 การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์ หมวด 3 การให้
ความส าคญักับผูร้ับบริการและผูม้สี่วนไดส้่วนเสีย และหมวด 4 การวัด การวิเคราะห์และการจัดการความรู้ เพื่อให้เกิดความเช่ือมโยง
ในการด าเนินการตามกระบวนการหลัก/โครงการในเรื่องต่างๆทีเ่กี่ยวข้องอย่างมีประสิทธิภาพ 
ข้อมูลผลการด าเนินงาน  : 

ขั้นตอนที ่ รายละเอียดการด าเนินงาน 
1 - คัดเลือกกระบวนการหลัก/โครงการที่ส าคญัของหน่วยงาน  1 กระบวนการ/โครงการและแจ้งให้ กลุ่ม

พัฒนาระบบบริหาร สป. ทราบ ภายในเดือนกุมภาพันธ์ 2561  (ไม่ซ้ ากับท่ีเลือกด าเนินการใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560) 
- มีการวิเคราะห์ความเสีย่งของกระบวนการ/โครงการ และจดัท าแนวทางในการป้องกัน/ แก้ไขความเสี่ยง 

2 - ด าเนินการตามกระบวนการหลกั/โครงการได้ครบถ้วน 
- มีผลการจัดการความเสี่ยงจากการด าเนินการตามแนวทางในการป้องกัน/แก้ไขความเสี่ยง 

3 มีการส ารวจความพึงพอใจและความไม่พึงพอใจของผู้รับบริการและ/หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและจัดท า
แนวทางในการปรับปรุงการให้บริการตามกระบวนการหลัก/โครงการ  

4 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และสรุปแนวทางในการพัฒนา/ปรับปรุงการด าเนินงานตามกระบวนการหลัก/
โครงการ 

5 มีผลความพึงพอใจของผู้รับบริการและ/หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียไม่น้อยกว่าร้อยละ 85  

เกณฑ์การให้คะแนน  :  
ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 

1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 คะแนน  
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561       
ส านักนโยบายและยุทธศาสตร์ สป. 
                                                                                                                       รอบ  9 เดือน 
                                                                                                                       รอบ 12 เดือน 

การค านวณคะแนนจากผลการด าเนินงาน  : 
ตัวชี้วัด 

 
น้ าหนัก 
(ร้อยละ) 

ผลการ 
ด าเนินงาน 

ค่าคะแนนที่ได้ 
ค่าคะแนน 
ถ่วงน้ าหนัก 

ระดบัความส าเร็จในการบรูณาการการจัดการ
กระบวนการหลัก/โครงการที่ส าคัญของหน่วยงาน 

8 2 2.00 0.16 

 

ค าชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ด าเนินการ 
 การด าเนินการบูรณาการการจัดการกระบวนการหลัก/โครงการที่ส าคัญของหน่วยงาน  ของส านักนโยบาย
และยุทธศาสตร์ สป. ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 มีผลการด าเนินงานในระยะ 9 เดือน ดังนี้ 

1. ด าเนินการคัดเลือกกระบวนการหลักหรือโครงการที่ส าคัญ จ านวน 1 โครงการ คือ โครงการวิจัยเรื่อง
การพัฒนาระบบสารสนเทศด้านการวิจัยของส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ และแจ้งให้ กพร.สป.ทราบ ภายใน
ระยะเวลาที่ก าหนด คือ เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2561  

2. ด าเนินการวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการและจัดท าแนวทางในการป้องกัน/แก้ไขความเสี่ยง  พร้อมทั้ง
ระบุผลการจัดการความเสี่ยงในกิจกรรมหรือขั้นตอนที่ได้ด าเนินการเสร็จสิ้นแล้ว 

3. ด าเนินการตามกระบวนการโครงการวิจัย ซึ่งกระบวนการ กิจกรรม หรือขั้นตอนที่ได้ด าเนินการเสร็จสิ้น
แล้ว ได้แก่  

3.1 ขออนุมัติโครงการ  
3.2 แต่งตั้งคณะท างาน  
3.3 ส ารวจความต้องการสารสนเทศด้านการวิจัยของบุคลากรในหน่วยงานสังกัด สป. 
3.4 วิเคราะห์ ออกแบบและพัฒนาระบบ  
3.5 ทดสอบและประเมินประสิทธิภาพระบบ ฯ 
3.6 ติดตั้งระบบ 

4. ขณะนี้อยู่ในระหว่างการด าเนินงานในขั้นตอนต่างๆ ได้แก่  
4.1 ส ารวจความพึงพอใจและความไม่พึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  
4.2 การเตรียมการเพ่ือจัดประชุมปฏิบัติการน าเสนอผลการพัฒนาระบบสารสนเทศด้านการวิจัย

ของส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ และการรับฟังความคิดเห็นต่อแนวทางในการพัฒนาและปรับปรุงการ
ด าเนินงานตามโครงการฯ 
                    4.3 การจัดท ารายงานผลการวิจัย และคู่มือการใช้ระบบสารสนเทศด้านการวิจัยของส านักงาน
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 
 
ปัจจัยสนับสนุนต่อการด าเนินงาน  : 
๑. ความร่วมมือจากบุคลากรในหน่วยงานสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการซึ่งเป็นกลุ่มเป้าหมายหลักของ 
การวิจัย 
๒. องค์ความรู้เกีย่วกับการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม และการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561       
ส านักนโยบายและยุทธศาสตร์ สป. 
                                                                                                                       รอบ  9 เดือน 
                                                                                                                       รอบ 12 เดือน 

อุปสรรคต่อการด าเนินงาน  :  
            หน่วยงานมีบุคลากรที่มีทักษะและความช านาญเกี่ยวกับการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และการวิจัยและพัฒนาค่อนข้าง
จ ากัด จึงไม่เพียงพอต่อการด าเนินงานตามโครงการซึ่งมีขั้นตอนซับซ้อนและมีระยะเวลาอันจ ากัด 

ข้อเสนอแนะส าหรับการด าเนินงานในปีต่อไป  : 
ในการด าเนินงานเพื่อพัฒนาปรับปรุงระบบฯ หรือบ ารุงรักษาระบบฯ ในอนาคต ควรเชิญผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้ที่มีความ

เช่ียวชาญด้านการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และการวิจัยและพัฒนาเข้าร่วมเป็นคณะท างาน เพื่อให้การด าเนินงานมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลสูงสุด  
 
หลักฐานอ้างอิง  : 

1. ผลการส ารวจความต้องการสารสนเทศด้านการวิจัยของบุคลากรในหน่วยงานสังกัด สป. 
2. ผลการทดสอบและประเมินประสิทธิภาพระบบ ฯ 
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561       
ส านักนโยบายและยุทธศาสตร์ สป. 
                                                                                                                       รอบ  9 เดือน 
                                                                                                                       รอบ 12 เดือน 

ตัวชี้วัดที่ 6  ระดับความส าเร็จในการสร้าง/พัฒนานวัตกรรม 

ผู้ก ากับดูแลตัวชี้วัด  : ผู้อ านวยการส านักนโยบายและยุทธศาสตร์ 
สป. 

ผู้จัดเก็บข้อมลู  : 
1. นายสมภพ  อุณหชาต ิ  
2. นายชาญชัย นิ่มอนงค์  
3. น.ส.ปรีดา  ด้วงรตัน ์

โทรศัพท์  : 0 6285638-9 : 1001 โทรศัพท์  : 0-26285638 ต่อ 1101 / 1112 
ค าอธิบาย  :    
 นวัตกรรม หมายถึง แนวคิด วิธี และรูปแบบใหม่ๆ ในการจัดการองค์กร การด าเนินงาน และการให้บริการ อันเป็นผลมาจาก
การสร้าง พัฒนา เพิ่มพูน ต่อยอด หรือประยุกต์ใช้องค์ความรู้และแนวปฏิบัติต่างๆ ซึ่งจะส่งผลให้เกิดก ารพัฒนาประสิทธิภาพ 
ประสิทธิผล หรือคุณภาพของการปฏิบัติงานของหน่วยงาน (ที่มา : ศูนย์นวัตกรรมเพื่อการพัฒนาระบบราชการไทย ส านักงาน
คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ) 

กระบวนการพัฒนาความรู้ใหม่ และ/หรือ วิธีการใหม่ บนฐานความรู้หรือการปรับปรุงที่น าไปสู่การพัฒนาผลงานใหม่ให้มี
ความแตกต่างจากเดิม เพื่อน ามาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด (ที่มา : ราชบัณฑิตยสถาน) 

การน าวิธีใหม่ๆ มาปฏิบัติหลังจากได้ผ่านการทดลองใช้ หรือผ่านการยอมรับด้วยกระบวนการพัฒนาอย่างเป็นขั้นตอน     
โดยเริ่มตั้งแต่ การคิดค้น (Invention) การพัฒนา (Development) ในรูปแบบโครงการทดลองปฏิบัติ (Pilot Project) แล้วจึงน าไป
ปฏิบัติจริง 
 ประเภทของนวัตกรรม    

นวัตกรรมต่อยอด หรือนวัตกรรมส่วนเพิ่ม (Incremental Innovation) หมายถึง นวัตกรรมที่ปรับปรุงสิ่งที่มีอยู่แล้วให้ดีขึ้น
กว่าเดิม อาจเป็นด้านรูปแบบ คุณภาพ หรือประสิทธิภาพ ตลอดจนสามารถตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการ/ลูกค้าได้ดีขึ้น    
ไม่ต้องใช้ทรัพยากรหรือเวลามาก  

นวัตกรรมสิ่งใหม่ หรือนวัตกรรมที่สร้างความเปลี่ยนแปลงจากเดิมโดยสิ้นเชิง (Radical Innovation) หมายถึง นวัตกรรมที่
เป็นสิ่งใหม่ท่ีแตกต่างจากท่ีมีอยู่เดิมโดยสิ้นเชิง และไม่เคยมีใครน าเสนอมาก่อน  
ข้อมูลผลการด าเนินงาน  : 

ขั้นตอนที ่ รายละเอียดการด าเนินงาน 
1 ศึกษา วิเคราะห์ สภาพปัญหาหรือความต้องการในการพัฒนา ปรับปรุงผลผลิต/ 

การบริการ/กระบวนการปฏิบัติงานของหน่วยงาน 
2 คัดเลือกงานเพ่ือสร้าง/พัฒนานวัตกรรม เพื่อปรับปรุงผลผลิต/การบริการ/กระบวนการ

ปฏิบัติงานของหน่วยงาน  
- ส านักขนาดเล็ก  1 งาน 
- ส านักขนาดกลาง  2 งาน 
- ส านักขนาดใหญ่  3 งาน 

3 ก าหนดแนวทาง/กิจกรรม/ขั้นตอนในการสร้าง/พัฒนานวัตกรรม 
4 ด าเนินการสร้าง/พัฒนานวัตกรรม ได้เสร็จสมบูรณ์ 
5 - รายงานผลการด าเนินงาน โดยแสดงให้เห็นได้ว่านวัตกรรมที่สร้าง/พัฒนา ส่งผลให้เกิดการ

ปรับปรุงผลผลิต/การบริการ/กระบวนการปฏิบัติงานของหน่วยงานได้ดีข้ึนอย่างไร 
- ส่งรายงานผลการด าเนินงานให้กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ภายในเดือนสิงหาคม 2561   
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561       
ส านักนโยบายและยุทธศาสตร์ สป. 
                                                                                                                       รอบ  9 เดือน 
                                                                                                                       รอบ 12 เดือน 

เกณฑ์การให้คะแนน  :  
ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 
1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 คะแนน  

การค านวณคะแนนจากผลการด าเนินงาน  : 
ตัวชี้วัด 

 
น้ าหนัก 
(ร้อยละ) 

ผลการ 
ด าเนินงาน 

ค่าคะแนนที่ได้ 
ค่าคะแนน 
ถ่วงน้ าหนัก 

ระดับความส าเร็จในการสร้าง/พฒันานวัตกรรม 
 

8 4 4.00 0.32 

 

ค าชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ด าเนินการ : 
1. ด าเนินการศึกษา วิเคราะห์ สภาพปัญหาหรือความต้องการในการพัฒนา ปรับปรุงผลผลิต/การบริการ/กระบวนการ
ปฏิบัติงานของหน่วยงาน 
2. ด าเนินการประชุมคัดเลือกงานเพ่ือสร้าง/พัฒนานวัตกรรม เพื่อปรับปรุงผลผลิต/การบริการ/กระบวนการปฏิบัติงาน
ของหน่วยงาน 
3. ด าเนินงานตามแผนพัฒนานวตักรรม เพื่อปรับปรุงผลผลิต/การบริการ/กระบวนการปฏิบัติงานของหน่วยงาน 
4. ด าเนินการสร้าง/พัฒนานวัตกรรม เพื่อปรับปรุงผลผลิต/การบริการ/กระบวนการปฏิบัติงานของหน่วยงาน 
 
ปัจจัยสนับสนุนต่อการด าเนินงาน  :   
1. บุคลากรของส านักงานศึกษาธกิารจังหวัด / ภาค 
2. บุคลากรของส านักนโยบายและยุทธศาสตร์ สป. 

อุปสรรคต่อการด าเนินงาน  :  

ข้อเสนอแนะส าหรับการด าเนินงานในปีต่อไป  : 

หลักฐานอ้างอิง  : 
1. แบบสรุปการศึกษา วิเคราะห์ สภาพปัญหาหรือความต้องการในการพัฒนา ปรับปรุงผลผลิต/การบริการ/
กระบวนการปฏิบัติงานของหน่วยงาน 
2. เอกสารการคัดเลือกงานเพ่ือสร้าง/พัฒนานวัตกรรม เพ่ือปรับปรุงผลผลิต/การบริการ/กระบวนการปฏิบัติงานของ
หน่วยงาน 
3. เอกสารแผนการด าเนินงานตามแผนพัฒนานวัตกรรม เพื่อปรับปรุงผลผลิต/การบริการ/กระบวนการปฏิบัติงานของ
หน่วยงาน 
 

 
 


