
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

แผนปฏบิัตริาแผนปฏบิัตริาชการชการ  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖๒๕๕๖  

ส ำนกังำนรฐัมนตร ี   กระทรวงศึกษำธิกำร 

 

 

เป็นองค์กรน ำในกำรสนบัสนุนภำรกจิ และประสำนรำชกำรทำงกำรเมืองของรัฐมนตรี 

แผนที่ยุทธศำสตร์ แผนที่ยุทธศำสตร์   
ส ำนักงำนรัฐมนตรี กระทรวงศกึษำธิกำรส ำนักงำนรัฐมนตรี กระทรวงศกึษำธิกำร  

ปีงบประมำณ พ.ศ. 2556ปีงบประมำณ พ.ศ. 2556  

สนับสนนุภำรกิจของรัฐมนตรีและ
ประสำนรำชกำรทำงกำรเมือง 

พัฒนำองค์กำรใหม้ีประสิทธิภำพตำม
หลกัธรรมำภิบำล 

พัฒนำบุคลำกรให้มศีักยภำพในกำร
ปฏิบัติงำนอย่ำงมีคณุภำพ 

เสรมิสร้ำงควำมเขม้แข็งในภำรกิจกำร
ประสำนรำชกำรทำงกำรเมือง 

พัฒนำคณุภำพกำรบริหำรจัดกำร
ภำครัฐให้มปีระสทิธิภำพ 

ผู้บริกำรและผู้มีส่วนได้ ส่วนเสีย ได้รับ
บริกำรถูกต้อง/ทันเวลำ/พึงพอใจ 

ยกระดับและพัฒนำสมรรถนะบุคลำกร 
เพื่อกำรพัฒนำงำนอย่ำงต่อเนื่อง 

ร ะ ดั บ ค ว ำ ม ส ำ เ ร็ จ ใน ก ำ ร
ด ำเนินงำนของกลุ่มงำนประสำน
กำร เมื อง กลุ่ มงำนสนั บสนุ น
วิชำกำรและงำนบริหำรทั่วไปของ
ส ำนักงำนรัฐมนตรี 

 

โครงกำรพัฒนำศักยภำพและประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำรส ำนักงำนรัฐมนตรี ศธ. 
กิจกรรมที่ 1 กำรจัดกำรควำมรู ้
กิจกรรมที่ 2 กำรพัฒนำและปรับปรุงกำรจัดกำรกระบวนกำร 
กิจกรรมที่ 3 กำรประชำสัมพนัธเ์ชิงรุกนโยบำยด้ำนกำรศึกษำ 

 

ระดับควำมส ำเร็จในกำร
ด ำเนินงำนตำมเกณฑ์กำร

พัฒนำคณุภำพ           
กำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ 

ระดับควำมส ำเร็จในกำร
พัฒนำปรับปรุงวัฒนธรรม

องค์กำร 

ร้อยละของบคุลำกร สร. 
ที่ได้รับกำรพัฒนำ 

มีกำรบรหิำรจัดกำรองค์กำรอย่ำงเป็น
ระบบต่อเนื่อง 

บุคลำกรได้รบักำรยกระดับสมรรถนะ 
และพัฒนำศักยภำพในกำรปฏิบัติงำน

อย่ำงต่อเนื่อง 

วิสัยทัศน ์

พันธกิจ 

ยุทธศำสตร ์

เป้ำประสงค์ 

ตัวช้ีวัด 

โครงกำร/
กิจกรรม 



ค ำน ำ 
 

 ส ำนักงำนรัฐมนตรี กระทรวงศึกษำธิกำร ได้จัดท ำแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. 2556 เพื่อเป็นแนวทำงในกำรปฏิบัติรำชกำรของส ำนักงำนรัฐมนตรีให้บรรลุ
เป้ำหมำยของหน่วยงำน  ภำยในกรอบงบประมำณท่ีได้รับจัดสรรส ำหรับปีงบประมำณ พ.ศ.  2556  
เป็นจ ำนวน 15,599,800 บำท  (สิบห้ำล้ำนห้ำแสนเก้ำหมื่นเก้ำพันแปดร้อยบำทถ้วน)   

 สำระส ำคัญของแผนปฏิบั ติ รำชกำร ประจ ำปี งบประมำณ พ.ศ. 2556             
ของส ำนักงำนรัฐมนตรี  กระทรวงศึกษำธิกำร  ประกอบด้วยสำระส ำคัญ  3  ตอน  ดังนี้ 
 ตอนท่ี 1 บทน ำ 
 ตอนที่ 2 วิเครำะห์องคก์ร และจัดท ำกรอบแนวทำงกำรด ำเนินงำน 
 ตอนท่ี 3 แผนกำรปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2556 และตัวชี้วัด
ควำมส ำเร็จตำมยุทธศำสตร ์

 แผนปฏิบัติรำชกำรท่ีได้จัดท ำขึ้นฉบับนี้  มีควำมครอบคลุมกำรปฏิบัติรำชกำร
ของส ำนักงำนรัฐมนตรี  และสอดคล้องกับแผนปฏิบัติกำรของส ำนักงำนปลัดกระทรวง
ศึกษำธิกำร  ในฐำนะส ำนักงำนปลัดกระทรวงศึกษำธิกำรเป็นหน่วยจัดสรรและเบิกจ่ำย
งบประมำณของส ำนักงำนรัฐมนตรี นอกจำกนี้ ส ำนักงำนรัฐมนตรี ได้จัดท ำค ำรับรองกำรปฏิบัติ
รำชกำรระดับส ำนัก พร้อมด้วยตัวชี้วัด และเป้ำหมำยตำมแผนปฏิบัติรำชกำร เพื่อใช้เป็น    
กรอบกำรด ำเนินกำรให้ เกิดผลสัมฤทธิ์ ในกำรปฏิบัติรำชกำร ของส ำนักงำนรัฐมนตรี              
ในปีงบประมำณ พ.ศ.2556 ต่อไป 
  
 
 

ส ำนักงำนรัฐมนตรี  กระทรวงศึกษำธิกำร 
ตุลำคม 2555 

 
 
 
 
 

 
 
 
 



สำรบัญ 
 

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

   รำชกำรทำงกำรเมือง       
  ยุทธศำสตร์ท่ี 2 พัฒนำคุณภำพกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐให้มีประสิทธิภำพ        13 
  ยุทธศำสตร์ท่ี 3 ยกระดับและพัฒนำสมรรถณะบุคลำกรเพื่อกำรพัฒนำงำน        13 

   อย่ำงต่อเนื่อง 
   แผนกำรปฏิบัติรำชกำรตัวชี้วัดควำมส ำเร็จ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2556        15 
   และผลกำรด ำเนินงำนปีงบประมำณ พ.ศ.2555 
   โครงกำรพัฒนำศักยภำพและประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำร          31 

  ส ำนักงำนรัฐมนตรี กระทรวงศึกษำธิกำร           
 
 
 



สำรบัญ 
 
เอกสำรผนวก    

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

  ปีงบประมำณ 2555  
  ผลกำรด ำเนินงำนกลุ่มรับเรื่องรำวร้องทุกข์ ปีงบประมำณ 2555         12 
  สรุปผลกำรด ำเนินงำนโครงกำร             13

    
 
 
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

  

อ ำนำจหน้ำที่/โครงกำร ส ำนักงำนรัฐมนตรี กระทรวงศึกษำธิกำร 

พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 ได้ก าหนด
อ านาจหน้าท่ีของส านักงานรัฐมนตรี และการบังคับบัญชาไว้ในมาตรา 19 ว่า “ส านักงานรัฐมนตรี
มีอ านาจหน้าท่ีเกี่ยวกับราชการทางการเมือง มีเลขานุการรัฐมนตรีซึ่งเป็นข้าราชการการเมืองเป็น
ผู้บังคับบัญชาข้าราชการ และรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการของส านักงานรัฐมนตรี ซึ่งหัวหน้า
ส่วนราชการขึ้นตรงต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และจะให้มีผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรี 
ซึ่งเป็นข้าราชการการเมือง คนหนึ่งหรือหลายคนเป็นผู้ช่วยสั่งหรือปฏิบัติราชการแทนเลขานุการ
รัฐมนตรีก็ได้” 

 ท้ังนี้กฎกระทรวงการแบ่งส่วนราชการส านักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ          
พ.ศ. 2546 ได้ก าหนดให้ส านักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ มีภารกิจเกี่ยวกับราชการทาง
การเมือง เพื่อสนับสนุนภารกิจทางการเมืองของรัฐมนตรี ประสานนโยบายระหว่างกระทรวง    
โดยมีอ านาจหน้าท่ี ดังต่อไปนี้ 

1. รวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ กลั่นกรองเร่ืองเพื่อเสนอต่อรัฐมนตรี รวมท้ังเสนอ
ความเห็นประกอบการวินิจฉัยสั่งการของรัฐมนตรี 

2. สนับสนุนการท างานของรัฐมนตรีในการด าเนินงานทางการเมืองระหว่าง
รัฐมนตรี คณะรัฐมนตรี รัฐสภาและประชาชน 

3. ประสานงานการตอบกระทู้ ชี้แจงญัตติ ร่างพระราชบัญญัติ และกิจการอื่น
ทางการเมือง 

4. ประสานงานและติดตามผลการด าเนินการตามนโยบายของรัฐมนตรีกับ    
ส่วนราชการในสังกัด และองค์กรในก ากับของกระทรวง 

5. ด าเนินการพิจารณาเรื่องร้องทุกข์ ร้องเรียน หรือร้องขอความช่วยเหลือ      
ต่อรัฐมนตรี 

6. ปฏิบัติการอื่นใดตามท่ีกฎหมายก าหนดให้เป็นอ านาจหน้าท่ีของส านักงาน
รัฐมนตรี หรือตามท่ีรัฐมนตรีหรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย 

 

ตอนที่ 1 บทน ำ 
 



2

 

  2 

โครงสร้ำงกำรแบ่งส่วนงำนภำยในส ำนักงำนรัฐมนตรี กระทรวงศึกษำธิกำร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 งำนบริหำรทั่วไป  มีอ านาจหน้าท่ีเกี่ยวกับงานเลขานุการ และงานการประชุมของ
รัฐมนตรี งานบริหารท่ัวไป และช่วยอ านวยการของส านักงานรัฐมนตรี ปฏิบัติงานร่วมกับหรือ
สนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นท่ีเกี่ยวข้องหรือท่ีได้รับมอบหมาย 

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

 - กลุ่มช่วยอ ำนวยกำร มีหน้าท่ีความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานช่วยอ านวยการใน
การปฏิบัติราชการของรัฐมนตรี/การพิจารณา กลั่นกรองเรื่อง และประสานข้อมูลกับองค์หลั ก      
ส่วนราชการ หน่วยงานหรือบุคคลท่ีเสนอเรื่องต่อรัฐมนตรี เช่น การเชิญ นัดหมาย ผลัดเวรเฝ้า   
งานตรวจพิจารณาหนังสือก่อนน าเสนอรัฐมนตรีลงนาม งานขออนุญาตใช้ชื่อและต าแหน่งของ
รัฐมนตร ีการยกร่างค าขวัญ ค านิยม การจัดเตรียมเอกสารประกอบการประชุมคณะกรรมการชุดต่างๆ   
ของรัฐมนตรี การจัดท าปฏิทินงานของรัฐมนตรี 

 

กลุ่มงำนประสำนกำรเมือง 

หัวหน้ำหัวหน้ำส ำนักงำนรัฐมนตรีส ำนักงำนรัฐมนตรี  

นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนเชี่ยวชำญ 

งำนบริหำรทั่วไป 

กลุ่มบริหำรทั่วไป 

กลุ่มงำนสนับสนุนวิชำกำร 

กลุ่มสนับสนุนวิชำกำร  กลุ่มกำรเมือง 

กลุ่มช่วยอ ำนวยกำร กลุ่มประชำสัมพันธ ์

กลุ่มรับเรื่องรำวร้องทุกข์ 



3

 

  3 

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

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

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

- กลุ่มรับเรื่องรำวร้องทุกข์ มีหน้าท่ีความรับผิดชอบเกี่ยวกับการด าเนินงาน
เร่ืองราวร้องทุกข์ ร้องเรียน ร้องขอความช่วยเหลือของบุคคล กลุ่มบุคคล หรือหน่วยงานท่ีเสนอต่อ
รัฐมนตรี วิเคราะห์กลั่นกรองเสนอความเห็นประกอบการวินิจฉัยสั่งการของรัฐมนตรี ประสานติดตาม
แก้ไขปัญหา ให้ค าแนะน าและอ านวยความสะดวกแก่ผู้มาติดต่อร้องเรียน ด าเนินการในเร่ืองความ
รับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าท่ี รายงานข้าราชการต้องหาคดี รายงานข้อเท็จจริง  อุทธรณ์ 
ประสานการด าเนินงานตามขั้นตอนของศาล 

 กลุ่มงำนสนับสนุนวิชำกำร มีอ านาจหน้าท่ีเกี่ยวกับการประสานงาน วิเคราะห์ 
กลั่นกรอง และให้ความเห็นแก่รัฐมนตรี เกี่ยวกับการปฏิบัติภารกิจของรัฐมนตรี  ศึกษาและ
วิเคราะห์สถานการณ์ ติดตามความเคลื่อนไหวทางการเมือง และรายงานเพื่อการวินิจฉัยสั่งการ
ของรัฐมนตรี ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นท่ีเกี่ยวข้องหรือ     
ท่ีได้รับมอบหมาย 
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- กลุ่มสนับสนุนวิชำกำร มีหน้าท่ีความรับผิดชอบเกี่ยวกับการด าเนินงาน
สนับสนุนการท างานของรัฐมนตรี ประสาน วิเคราะห์ กลั่นกรองและเสนอความเห็นต่อรัฐมนตรี 
เกี่ยวกับการปฏิบัติภารกิจของรัฐมนตรีในงานวิชาการ การวิเคราะห์นโยบายและการวางแผน 
วิเคราะห์ กลั่นกรองและประสานการเสนอเร่ืองต่อรัฐมนตรีในส่วนงานขององค์กรหลัก หน่วยงาน
ในก ากับของกระทรวงศึกษาธิการ วิเคราะห์ กลั่นกรองเรื่องจากส านักนายกรัฐมนตรี ส านัก
เลขาธิการนายกรัฐมนตรี ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ส านักงบประมาณ หน่วยงานภายนอก   
ท่ีเสนอเรื่องต่อรัฐมนตรี ด าเนินการแจ้งมติคณะรัฐมนตรี การเก็บรักษามติ กฎ ระเบียบต่างๆ 
จัดเตรียมข้อมูลเชิงวิชาการ ประสานการด าเนินงานตามนโยบายรัฐมนตรีกับส่วนราชการในสังกัด
และหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง การด าเนินงานเกี่ยวกับนโยบายการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี        
งานยุทธศาสตร์ แผนงาน/โครงการ ของหน่วยงาน 
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งำนและบุคลำกรส ำนักงำนรัฐมนตรี ปีงบประมำณ 2556 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

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

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

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

นวศ.ช านาญการพิเศษ 

 
 

กลุ่มงำนสนับสนุนวิชำกำร 
 น.ส.บุษยากร กิตติวานิช  
  นวศ.ช านาญการ (เลขท่ี ตน. 28) 
 น.ส.อิสรีย์ ฤทธ์ินิ่ม  

นวผ.ปฏิบัติการ (เลขท่ี ตน. 26) 
 - ว่าง -  

นวผ.ช านาญการ (เลขท่ี ตน. 27) 
 - ว่าง -  

นวศ.ช านาญการ (เลขท่ี ตน. 25) 
 นางดรุณี ไรเปีย่ม  

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

 
 

 
 
 

นำงรักขณำ  ตัณฑวุฑโฒ 
หัวหน้ำส ำนักงำนรัฐมนตรี (เลขที่ ตน.1) 

 
นำงสำวนงศิลินี  โมสิกะ 

นวผ.เชี่ยวชำญ (เลขที่ ตน.2) 
 

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

นวผ.ช านาญการ (เลขท่ี ตน. 23) 
 นายสิงหา พรมเพ็ง  

นจท.ปฏิบัติการ (เลขท่ี ตน. 19) 
 นายสุรศักดิ์ สุวรรณไฉไล (ช่วยราชการ) 

นจท.ช านาญการ 

 
 

 
 
 

กลุ่มประชำสัมพันธ์ 
 นายบัลลังก์ โรหิตเสถียร  
  นปส.ช านาญการพิเศษ (เลขท่ี ตน. 16) 
 น.ส.นวรัตน์ รามสูต  
   นปส.ปฏิบัติการ (เลขท่ี ตน. 22) 
  - ว่าง -   

นักวิเทศสัมพันธ์ปฏิบตัิการ (เลขท่ี ตน. 17) 

 
 
 

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

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

พนักงานวิเคราะห์จดัเก็บเอกสาร 

 
 

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

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

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

จพง.ธุรการช านาญงาน (เลขที่ ตน. 13) 
 นายทัศนะ เพิ่มพัด (พนักงานราชการ)                  

พนักงานวิเคราะห์จดัเก็บเอกสาร 

 
 

 
 
 

กลุ่มงำนสนับสนุนวิชำกำร 
นายก าพล พลาอไุรกลุ  

นวผ.ช านาญการพเิศษ (เลขท่ี ตน. 24) 

 

งำนบริหำรทั่วไป* 
นายญาณทัธ  สิริวัฒน ์

นจท.ช านาญการพิเศษ (เลขท่ี ตน. 14) 
ไปช่วยราชการหน่วยงานอื่น 

กลุ่มงำนประสำนกำรเมือง 



 
 
 
 
 ส ำนักงำนรัฐมนตรี ได้ด ำเนินกำรพัฒนำคุณภำพกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ (PMQA) 
ต่อเนื่องมำโดยล ำดับ ท ำให้ได้ตระหนัก และเห็นควำมส ำคัญของกำรพัฒนำปรับปรุงองค์กำรให้มี
ประสิทธิภำพอย่ำงเป็นระบบ ประกอบกับมีบุคลำกรของส ำนักงำนรัฐมนตรีท่ีได้มีกำรบรรจุแต่งตั้งใหม่
ท ำให้เป็นโอกำสในกำรพัฒนำองค์กรให้ก้ำวไปสู่องค์กรคุณภำพ ดังนั้น ในกำรจัดท ำแผนปฏิบัติ
รำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2556 จึงใด้มีกำรประชุมเพื่อให้บุคลำกรส ำนักงำนรัฐมนตรี  
ได้มีส่วนร่วมเพื่อวิเครำะห์สภำพองค์กร และจัดท ำกรอบแนวทำงกำรด ำเนินงำน  
 กำรวิเครำะห์สภำพแวดล้อมภำยในและภำยนอกองค์กรท้ังจุดแข็ง จุดอ่อน โอกำส      
และอุปสรรค ในบริบทของกำรท ำงำนประสำนรำชกำรทำงกำรเมือง และภำรกิจของรัฐมนตรี 
รวมท้ังในสถำนภำพกำรเป็นส่วนรำชกำรของส ำนักงำนรัฐมนตรี เพื่อประเมินควำมพร้อมศักยภำพ
ในกำรปฏิบัติรำชกำร มีกรอบแนวทำงเพื่อกำรด ำเนินงำนในปีงบประมำณ พ.ศ. 2556 ดังนี้ 
 

 

“เป็นองค์กรน ำในกำรสนับสนุนภำรกิจ และประสำนรำชกำรทำงกำรเมืองของรัฐมนตรี” 

  

 

เพื่อให้ส ำนักงำนรัฐมนตรี บรรลุวิสัยทัศน์ท่ีก ำหนดไว้จึงมีค่ำนิยมร่วมท่ีบุคลำกรส ำนักงำน
รัฐมนตรีตระหนักให้ควำมส ำคัญ และเป็นแนวทำงในกำรปฏิบัติ เป็นค่ำนิยมร่วมท่ียอมรับร่วมกันว่ำ 

 POLITICS เป็นกรอบในกำรพัฒนำศักยภำพของบุคลำกรให้มีควำมรู้ ทักษะ และ

ควำมสำมำรถโดยมีควำมมุ่งมั่นในกำรสนับสนุนภำรกิจและประสำนรำชกำรทำงกำรเมืองของ
รัฐมนตรี ด้วยบุคลำกรที่มีคุณภำพพร้อมจิตบริกำร อย่ำงมืออำชีพ 

 

วิสัยทัศน์วิสัยทัศน์  

ค่ำนิยมร่วมค่ำนิยมร่วม  

ตอนที่ 2 

วิเครำะห์องค์กร และจดัท ำกรอบแนวทำงกำรด ำเนินงำน 

กระทรวงศึกษำธิกำร 

 



7

 

  7 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 
 

1. สนับสนุนภำรกิจของรัฐมนตรี และประสำนรำชกำรทำงกำรเมือง 
2. พัฒนำองค์กำรให้มีประสิทธิภำพ ตำมหลักธรรมำภิบำล 
3. พัฒนำบุคลำกรให้มีศักยภำพในกำรปฏิบัติงำนอย่ำงมีคุณภำพ 

 

 
 

1. เสริมสร้ำงควำมเข้มแข็งในภำรกิจกำรประสำนรำชกำรทำงกำรเมือง 
2. พัฒนำคุณภำพกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐให้มีประสิทธิภำพ 
3. ยกระดับและพัฒนำสมรรถนะบุคลำกรเพื่อกำรพัฒนำงำนอย่ำงต่อเนื่อง 

 

P 

O 

L 

I 

T 

I 

C 

S 

      Professional         ท ำงำนอย่ำงมืออำชีพ   

      Open – minded    เปิดใจกว้ำง 

        Learning            รักเรียนรู้ 

        Integrity   ซื่อสัตย์ ยืนหยัดในสิ่งทีถู่กต้อง 

        Teamwork          ท ำงำนเป็นทีม 

        Service Mind        มีจติบริกำร 

        Improvement      พัฒนำตนเอง 

        Communication   สื่อสำรถึงกัน 

ยุทธศำสตร์ยุทธศำสตร์  

พันธกิจพันธกิจ  
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1. ผู้รับบริกำรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้รับบริกำรถูกต้อง/ทันเวลำ/พึงพอใจ 
 2. มีกำรบริหำรจัดกำรองค์กำรอย่ำงเป็นระบบต่อเนื่อง 

3. บุคลำกรได้รับกำรยกระดับสมรรถนะและพัฒนำศักยภำพ ในกำรปฏิบัติงำนอย่ำง
ต่อเนื่อง 

 

 
 

1. ระดับควำมส ำเร็จในกำรด ำเนินงำนเพื่อสนับสนุนภำรกิจและประสำนรำชกำรทำง
กำรเมืองของรัฐมนตรี โดยกลุ่มงำนประสำนกำรเมือง กลุ่มงำนสนับสนุนวิชำกำร   
และงำนบริหำรท่ัวไป ของส ำนักงำนรัฐมนตรี 

2. ระดับควำมส ำเร็จในกำรด ำเนินงำนตำมเกณฑ์กำรพัฒนำคุณภำพกำรบริหำรจัดกำร
ภำครัฐ 

3. ระดับควำมส ำเร็จในกำรพัฒนำปรับปรุงวัฒนธรรมองค์กำร 
4. ร้อยละของบุคลำกร สร. ที่ได้รับกำรพัฒนำ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เป้ำประสงค์เป้ำประสงค์  

ตัวชี้วัดตัวชี้วัด  



9

 

  9 
 

 

  
 

จุดแข็ง จุดอ่อน 

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

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

โอกำส อุปสรรค 

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

1. สร. เป็นองค์กรท่ีมีข้ำรำชกำรกำรเมืองเป็น
ผู้บังคับบัญชำแต่ในกำรบริหำรมีผู้มีอ ำนำจแฝงใช้
อ ำนำจแทน ท ำให้ขำดควำมเป็นเอกภำพในกำรบริหำร 
2. สถำนภำพขององค์กร (ไม่ใช่นิติบุคคล) ท ำให้ไม่
สำมำรถตั้งงบประมำณ และบริหำรงำนทรัพยำกร
บุคคล ได้ตำมสภำพปัญหำจริง 
3. กำรประสำนงำนกับบุคลำกรฝ่ำยกำรเมืองเข้ำถึง 
และเข้ำใจยำก 
4. กำรจัดบุคลำกรเพื่อเป็นคณะท ำงำนรัฐมนตรี  
ท ำได้ยำก และไม่เพียงพอ 
5. บทบำทและสถำนภำพของ สร. ท่ีแตกต่ำงจำกส่วน
รำชกำรอื่น ท ำให้บุคลำกรของ สร.  มีลักษณะเฉพำะ
ของกำรได้มำ ส่งผลต่อกำรบริหำรงำน 

กำรวิเครำะห์  กำรวิเครำะห์  SSWWOOTT  

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

ยุทธศำสตร์ที่ 1 เสริมสร้ำงควำมเข้มแข็งในภำรกิจกำรประสำนรำชกำรทำงกำรเมือง 

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

เพ่ือสนับสนุนภำรกิจของส ำนักงำนรัฐมนตรีได้ 
                 + กำรเปลี่ยนแปลงทำงกำรเมืองเป็นโอกำสให้ สร. ได้พัฒนำ ปรับปรุงกำรบริหำรจัดกำร 
 

 

ยุทธศำสตร์ที่ 2 พัฒนำคุณภำพกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐให้มีประสิทธิภำพ 

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

เพื่อกำรพัฒนำคน พัฒนำงำนอย่ำงกว้ำงขวำง 
 

 

ยุทธศำสตร์ที่ 3 ยกระดับและพัฒนำสมรรถนะบุคลำกรเพื่อกำรพัฒนำงำนอย่ำงต่อเนื่อง 

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

 

กำรก ำหนดยุทธศำสตร์กำรก ำหนดยุทธศำสตร์  

ส ำนักงำนรัฐมนตรี กระทรวงศึกษำธิกำรส ำนักงำนรัฐมนตรี กระทรวงศึกษำธิกำร  
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แผนที่ยุทธศำสตร์ แผนที่ยุทธศำสตร์   

ส ำนักงำนรัฐมนตรี กระทรวงศึกษำธิกำรส ำนักงำนรัฐมนตรี กระทรวงศึกษำธิกำร  

ปีงบประมำณ พ.ศ. 2556ปีงบประมำณ พ.ศ. 2556  

เป็นองค์กรน ำในกำรสนับสนุนภำรกิจ และประสำนรำชกำรทำงกำรเมืองของรัฐมนตรี 

สนับสนุนภำรกิจของ
รัฐมนตรีและประสำน
รำชกำรทำงกำรเมือง 

พัฒนำองค์กำรให้มี
ประสิทธิภำพตำมหลัก    

ธรรมำภิบำล 

พัฒนำบุคลำกรให้มี       
ศักยภำพในกำรปฏิบัติงำน

อย่ำงมีคุณภำพ 

เสริมสร้ำงควำมเข้มแข็งใน
ภำรกิจกำรประสำน
รำชกำรทำงกำรเมือง 

พัฒนำคุณภำพกำรบริหำร
จัดกำรภำครัฐให้มี

ประสิทธิภำพ 

ผู้รับบริกำรและผู้มีส่วนได้ 
ส่วนเสีย ได้รับบริกำร

ถูกต้อง/ทันเวลำ/พึงพอใจ 

ยกระดับและพัฒนำ
สมรรถนะบุคลำกร เพ่ือกำร
พัฒนำงำนอย่ำงต่อเนื่อง 

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

 

โครงกำรพัฒนำศักยภำพและประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำรส ำนักงำนรัฐมนตรี ศธ. 
กิจกรรมที่ 1 กำรจัดกำรควำมรู้ 
กิจกรรมที่ 2 กำรพัฒนำและปรับปรุงกำรจัดกำรกระบวนกำร 
กิจกรรมที่ 3 ประชำสัมพันธ์เชิงรุกนโยบำยด้ำนกำรศึกษำ 

 

ระดับควำมส ำเร็จ
ในกำรด ำเนินงำน
ตำมเกณฑ์กำร
พัฒนำคุณภำพ   

กำรบริหำรจัดกำร
ภำครัฐ 

ระดับควำมส ำเร็จ
ในกำรพัฒนำ

ปรับปรุงวัฒนธรรม
องค์กำร 

ร้อยละของ
บุคลำกร สร.       

ที่ได้รับกำรพัฒนำ 

มีกำรบริหำรจัดกำร
องค์กำรอย่ำงเป็นระบบ 

ต่อเนื่อง 

บุคลำกรได้รับกำรยกระดับ
สมรรถนะ และพัฒนำ

ศักยภำพในกำรปฏิบัติงำน
อย่ำงต่อเนื่อง 

วิสัยทัศน์ 

พันธกิจ 

ยุทธศำสตร ์

เป้ำประสงค์ 

ตัวชี้วัด 

โครงกำร/
กิจกรรม 



 

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

 ยุทธศาสตร์ที่ 1 เสริมสร้างความเข้มแข็งในภารกิจการประสานราชการทางการเมือง  

ตัวชี้วัดที่ 1  ด ำเนินกำรรับ – ส่งหนังสือด้วยระบบสำรบรรณอิเล็กทรอนิกส์ตำม
ขั้นตอนถูกต้อง รวดเร็ว 

ตัวชี้วัดที่ 2 ด ำเนินกำรเรื่องบุคลำกรและสิทธิประโยชน์ ได้ถูกต้อง ครบถ้วน 
ทันเวลำ 

ตัวชี้วัดที่ 3 จัดท ำวำระงำนรำยสัปดำห์ ได้ถูกต้อง ทันเวลำ 
ตัวชี้วัดที่ 4 ตรวจกลั่นกรองเรื่องเสนอรัฐมนตรีเพื่ อลงนำม :ค ำสั่ง ได้ถูกต้อง 

ทันเวลำ 
ตัวชี้วัดที่ 5 ตรวจกลั่นกรอง ร่ำงสำร ค ำนิยม ค ำไว้อำลัย และขออนุญำตใช้ชื่อ

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

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

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

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

 

ตอนที่ 3 

แผนการปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2556  
และตัวชี้วัดความส าเรจ็ตามยุทธศาสตร ์

กระทรวงศึกษาธิการ 
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ตัวชี้วัดที่ 15 ด ำเนินกำรรับเรื่องร้องทุกข์ร้องเรียน ขอควำมอนุเครำะห์เสนอ
ควำมเห็นได้ถูกต้อง ครบถ้วน ภำยในเวลำท่ีก ำหนด 

ตัวชี้วัดที่ 16 ด ำเนินกำรรับเรื่องท่ีเกี่ยวข้องกับกำรด ำเนินงำนตำมขั้นตอนของศำล
ได้ถูกต้อง ครบถ้วน ภำยในเวลำท่ีก ำหนด 

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

ตัวชี้วัดที่ 18 ร้อยละควำมส ำ เร็จ ในกำรด ำเนิ นกำรประสำนกำรประชุม
คณะรัฐมนตรี 

ตัวชี้วัดที่ 19 ร้อยละควำมส ำเร็จในกำรกลั่นกรองเรื่องเชิงวิชำกำร นโยบำย และแผน 
 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐให้มีประสิทธิภาพ 

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

ครบถ้วน 
ตัวชี้วัดที่ 22 มีระบบอิเล็กทรอนิกส์ในกำรจัดเก็บเอกสำรของงำนบริหำรท่ัวไป 

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

กพร.สป. 
  
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยกระดับและพัฒนาสมรรถณะบุคลากรเพื่อการพัฒนางานอย่างต่อเนื่อง 

ตัวชี้วัดที่ 28 มีกำรจัดท ำแผนปฏิบัติรำชกำร ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2556   
ตัวชี้วัดที่ 29 มีจัดท ำค ำรับรองกำรปฏิบัติรำชกำรของ สร.ประจ ำปีงบประมำณ      

พ.ศ. 2556 
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ตัวชี้วัดที่ 30 โครงกำรพัฒนำศักยภำพและประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำร
ส ำนักงำนรัฐมนตรี มีกำรจัดกิจกรรมตำมโครงกำรฯ และมีรำยงำน
ผลกำรด ำเนินโครงกำร 

 กิจกรรมท่ี 1 กำรจัดกำรควำมรู ้
 กิจกรรมท่ี 2 กำรพัฒนำและปรับปรุงกำรจัดกำรกระบวนกำร 

กิจกรรมท่ี 3 กำรประชำสัมพันธ์เชิงรุกนโยบำยด้ำนกำรศึกษำ 

 มีรำยละเอียดกำรด ำเนินงำนตำมภำรกิจ เป้ำหมำย ตัวชี้วัดควำมส ำเร็จรำยกิจกรรม 
ผู้รับผิดชอบ และผลกำรด ำเนินงำนในรอบปีงบประมำณ พ.ศ.2555 ดังนี้ 
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แผนการปฏิบัติราชการตัวชี้วัดความส าเร็จ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2556 
และผลการด าเนินงานปีงบประมาณ พ.ศ.2555 

กลุ่มบริหารทั่วไป 

ที ่ งาน/กิจกรรม เป้าหมาย ตัวช้ีวัดความส าเร็จ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ ผลการด าเนินงานปี55 
1 งำนสำรบรรณ 

   1.1 หนังสือรำชกำรภำยใน
กระทรวง (5 องค์กรหลัก) 
   1.2 หนังสือรำชกำรภำยนอก 
   1.3 หนังสือรำชกำรลับ 
 

ด้านปริมาณ 
   ด ำเนินกำรรับ – ส่งหนังสือด้วย
ระบบสำรบรรณอิเล็กทรอนิกส์    
ได้ไม่น้อยกว่ำร้อยละ 90 
ด้านคุณภาพ 
   วิเครำะห์หนังสือรำชกำรส่ง
กลุ่มงำนได้ถูกต้อง รวดเร็ว 

ด ำเนินกำรรับ – ส่งหนังสือด้วย
ระบบสำรบรรณอิเล็กทรอนิกส์
ตำมข้ันตอนถูกต้อง รวดเร็ว 

ตุลำคม 55- 
กันยำยน 56 

แจ่มจิตต์ 
ทิวะดี 
วีระวัลย์ 
วรรณำ 

รับ – ส่งหนังสือรำชกำร 
จ ำนวน 8,439 เรื่อง   

2 งำนบุคลำกร 
   2.1 บรรจุแต่งตั้งข้ำรำชกำร/
ข้ำรำชกำรกำรเมือง 
   2.2 โอน/ย้ำย/ลำออก/    
ลำศึกษำต่อข้ำรำชกำร 
   2.3 ยืมตัว – ส่งตัว 
ข้ำรำชกำรช่วยรำชกำร สร. 
   2.4 บันทึกข้อมูลบุคลำกรใน
ระบบสำรสนเทศทรัพยำกร
บุคคล(DPIS) 
   2.5 กำรเลื่อนเงินเดือน 
   2.6 กำรประเมินผลปฏิบัติ
รำชกำร 

ด้านปริมาณ 
   ด ำเนินงำนเรื่องบุคลำกร      
สิทธิประโยชน์ของข้ำรำชกำร 
ข้ำรำชกำรกำรเมืองได้ถูกต้อง     
ไม่น้อยกว่ำร้อยละ 90 
ด้านคุณภาพ 
   ด ำเนินกำรด้ำนบุคลำกร     
สิทธิประโยชน์ของข้ำรำชกำร 
ข้ำรำชกำรกำรเมือง ได้ถูกต้อง 
ครบถ้วน ทันเวลำ 

ด ำเนินกำรเรื่องบุคลำกร และ
สิทธิประโยชน์ ได้ถูกต้อง 
ครบถ้วน ทันเวลำ 

ตุลำคม 55- 
กันยำยน 56 

แจ่มจิตต์ 
ธิติกำญจน์ 
ทิวะดี 
ทัศนะ 

ด ำเนินกำรเรื่องบุคลำกร 
และสิทธิประโยชน์ของ
ข้ำรำชกำร ข้ำรำชกำร
กำรเมือง จ ำนวน  126 เรื่อง  
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ที ่ งาน/กิจกรรม เป้าหมาย ตัวช้ีวัดความส าเร็จ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ ผลการด าเนินงานปี55 
    2.7 ขอเครื่องรำชอิสริยำภรณ์ 

   2.8 ขออนุมัติเดินทำงไป
รำชกำร 
   2.9 บันทึกกำรปฏิบัติ
รำชกำรของข้ำรำชกำร 

     

3 งำนงบประมำณ ด้านปริมาณ 
   บันทึกรำยกำรกำรใช้จ่ำยเงิน
งบประมำณในแบบฟอร์ม      
ได้ครบถ้วน ทันเวลำ ได้ไม่น้อย
กว่ำร้อยละ 90  
ด้านคุณภาพ 
   วิเครำะห์จ ำแนกรำยกำร
งบประมำณรำยจ่ำยได้ถูกต้อง 

จัดท ำรำยงำนกำรใช้จ่ำยเงิน
งบประมำณได้ถูกต้อง ครบถ้วน 

ตุลำคม 55- 
กันยำยน 56 

แจ่มจิตต์ 
ชำญชัย 
ทัศนะ 
 

รำยงำนกำรใช้จ่ำยเงิน
งบประมำณประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ.2555 

4 งำนวัสดุส ำนักงำน/ครุภัณฑ์ ด้านปริมาณ 
   บันทึกรำยกำรทะเบียนคุมวัสดุ
ส ำนักงำน/ครุภัณฑ์ ได้ครบถ้วน 
ไม่น้อยกว่ำร้อยละ 90 
ด้านคุณภาพ 
   บันทึกรำยกำรทะเบียนคุมวัสดุ
ส ำนักงำน/ครุภัณฑ์ ได้ถูกต้อง 

จัดท ำรำยกำรทะเบียนคุมวัสดุ
ส ำนักงำน/ครุภัณฑ์ ได้ถูกต้อง 
ครบถ้วน 

ตุลำคม 55- 
กันยำยน 56 

แจ่มจิตต์ 
ชำญชัย 
วีระวัลย์ 
ทัศนะ 
 

รำยกำรทะเบียนคุมวัสดุ
ส ำนักงำน/ครุภัณฑ์ ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ.2555 
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ที ่ งาน/กิจกรรม เป้าหมาย ตัวช้ีวัดความส าเร็จ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ ผลการด าเนินงานปี55 
5 งำนระบบจัดเก็บเอกสำร

อิเล็กทรอนิกส์ 
ด้านปริมาณ 
   จัดเก็บเอกสำรในงำนบริหำร
ทั่วไป ได้ถูกต้องครบถ้วน ไม่น้อย
กว่ำร้อยละ 90 
ด้านคุณภาพ 
   จัดเก็บและค้นหำเอกสำรด้วย
ระบบจัดเก็บอิเล็กทรอนิกส์ได้
สะดวกและถูกต้อง 

มีระบบอิเล็กทรอนิกส์ในกำรจัดเก็บ
เอกสำรของงำนบริหำรทั่วไป ได้
ครบถ้วน และสะดวกกับกำรค้นหำ
เอกสำร 

ตุลำคม 55- 
กันยำยน 56 

แจ่มจิตต์ 
ทัศนะ 
 

- 
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กลุ่มช่วยอ านวยการ 

ที ่ งาน/กิจกรรม เป้าหมาย ตัวช้ีวัดความส าเร็จ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ ผลการด าเนินงานปี55 
1 งำนนัดหมำย เรียนเชิญ 

   1.1 จัดท ำวำระงำนรำยสัปดำห์ 
   1.2 เรื่องนัดหมำยเรียนเชิญ
จำกหน่วยงำนภำยใน ศธ. 
   1.3 เรื่องนัดหมำยเรียนเชิญ
จำกหน่วยงำนภำยนอก ศธ. 
 

ด้านปริมาณ 
   1. จัดท ำวำระงำนรำยสัปดำห์ 
ได้ล่วงหน้ำและเผยแพร่ ทุกต้น
สัปดำห์ 
   2. สรุปวิเครำะห์เสนอเรื่อง  
นัดหมำย เรียนเชิญ ได้ถูกต้อง 
ทันเวลำ ไม่น้อยกว่ำร้อยละ 100 

- จัดท ำวำระงำนรำยสัปดำห์ได้
ถูกต้อง ทันเวลำ 
- ตรวจกลั่นกรองเรื่องนัดหมำย 
เรียนเชิญ ได้ถูกต้อง ครบถ้วน 
ทันเวลำ 

ตุลำคม 55- 
กันยำยน 56 

จงดี 
เอมอร 

 - จัดท ำวำระงำนรำยสัปดำห์ 
จ ำนวน 52 ครั้ง (สัปดำห์) 
- ด ำเนินกำรเรื่องนัดหมำย 
เรียนเชิญ จ ำนวน 633 เรื่อง 
 

2 งำนตรวจกลั่นกรอง เรื่องเสนอ
รัฐมนตรี เพื่อลงนำม:ค ำสั่ง 

ด้านปริมาณ 
   ตรวจ กลั่นกรอง เรื่องเสนอ    
ได้ถูกต้องทันเวลำ ร้อยละ 100 
ด้านคุณภาพ 
   สรุป วิเครำะห์ ตรวจกลั่นกรอง
ได้ถูกต้อง ทันเวลำ 

ตรวจกลั่นกรองเรื่องเสนอ
รัฐมนตรี เพื่อลงนำม:ค ำสั่ง      
ได้ถูกต้อง ทันเวลำ 

ตุลำคม 55- 
กันยำยน 56 

จงดี 
เอมอร 

ตรวจกลั่นกรอง เรื่องเสนอ
รัฐมนตรี เพื่อลงนำม:ค ำสั่ง 
จ ำนวน 131 เรื่อง 

3 งำนร่ำงสำร ค ำนิยม ค ำไว้อำลัย 
และขออนุญำตใช้ชื่อต ำแหน่ง
ของรัฐมนตรี 

ด้านปริมาณ 
   สรุป วิเครำะห์ กลั่นกรอง 
ตรวจสอบควำมถูกต้อง ได้ครบถ้วน 
ทันเวลำ ไม่น้อยกว่ำร้อยละ 80 
ด้านคุณภาพ 
   ด ำเนินกำรได้ครบถ้วน ถูกต้อง 
ทันเวลำ  

ตรวจกลั่นกรอง ร่ำงสำร ค ำนิยม
ค ำไว้อำลัย และขออนุญำตใช้ชื่อ 
ต ำแหน่งของรัฐมนตรี ได้ครบถ้วน 
ถูกต้อง ทันเวลำ 

ตุลำคม 55- 
กันยำยน 56 

ภูมิศักดิ์ สรุปวิเครำะห์ กลั่นกรอง     ร่ำง
สำร ค ำนิยม ค ำไว้อำลัย และ
ขออนุญำตใช้ชื่อ ต ำแหน่งของ
รัฐมนตรี จ ำนวน     74 เรื่อง 
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ที ่ งาน/กิจกรรม เป้าหมาย ตัวช้ีวัดความส าเร็จ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ ผลการด าเนินงานปี55 
4 งำนช่วยอ ำนวยกำรในภำรกิจ

รัฐมนตรี 
   4.1 ติดตำมวำระงำนและ
ก ำหนดกำรของรัฐมนตรี 
   4.2 กำรประสำนผู้เกี่ยวข้อง 
ด้ำนสถำนที่ กำรแต่งกำย     
ค ำกล่ำว 
   4.3 อ ำนวยควำมสะดวกใน
กำรเดินทำง รถน ำ ออกตั๋ว
โดยสำรเครื่องบิน 
   4.4 รวบรวมเอกสำร
หลักฐำน เพ่ือใช้ในกำร        
ขออนุมัติค่ำใช้จ่ำยและรำยงำน
กำรเดินทำงไปปฏิบัติรำชกำร 

ด้านปริมาณ 
   ประสำนงำนกับหน่วยงำน     
ทั้งภำยใน ศธ. และหน่วยงำน
บุคคลภำยนอก ศธ. ได้ก่อน
ก ำหนดกำร ร้อยละ 100 
ด้านคุณภาพ 
   ประสำนงำนได้ ครบถ้วน 
ทันเวลำ 

ประสำนงำนช่วยอ ำนวยกำรใน
ภำรกิจรัฐมนตรี ได้ครบถ้วน 
ทันเวลำ 

ตุลำคม 55- 
กันยำยน 56 

ภูมิศักดิ์ 
ทัศนะ 

 ด ำเนินกำรประสำนงำนกับ
หน่วยงำน ทั้งภำยใน ศธ. และ
หน่วยงำนบุคคล ภำยนอก ศธ.    
จ ำนวน 62 เรื่อง 
 

5 งำนประสำนอ ำนวยกำรในกำร
เดินทำงไปรำชกำรของรัฐมนตรี 
   5.1 จัดท ำก ำหนดกำรไป
รำชกำร 
   5.2 กำรประสำนหน่วยงำน
ในพ้ืนที่ 
  - แจ้ง ผอ. เขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
  - แจ้งสถำนศึกษำหรือ
หน่วยงำนในก ำกับ 

ด้านปริมาณ 
   ประสำนงำนกับหน่วยงำน      
ทั้งภำยใน และหน่วยงำน      
บุคคลภำยนอก ศธ. ได้ก่อน
ก ำหนดกำร ร้อยละ 100 
ด้านคุณภาพ 
   ประสำนงำนไดค้รบถ้วน 
ถูกต้อง ทันเวลำ  

ประสำนอ ำนวยกำรในกำร
เดินทำงไปรำชกำรของรัฐมนตรี
ได้ถูกต้อง ทันเวลำ 

ตุลำคม 55- 
กันยำยน 56 

ภูมิศักดิ์ 
ทัศนะ 

ประสำนงำนในกำรเดินทำงไป
รำชกำรของรัฐมนตรี จ ำนวน      
28 เรื่อง 
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ที ่ งาน/กิจกรรม เป้าหมาย ตัวช้ีวัดความส าเร็จ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ ผลการด าเนินงานปี55 
    5.3 กำรขออนุมัติกำร

เดินทำงไปรำชกำร 
  - จัดท ำหนังสือขออนุมัติให้
ข้ำรำชกำรเดินทำงไปรำชกำร 
  - กำรขออนุมัติยืมเงิน 
  - กำรรับเงินยืม 
   5.4 ประสำนเรื่องยำนพำหนะ 
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กลุ่มการเมือง 

ที ่ งาน/กิจกรรม เป้าหมาย ตัวช้ีวัดความส าเร็จ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ ผลการด าเนินงานปี55 
1 งำนประสำนกำรประชุม      

ด้ำนกำรเมือง 
   - ประชุม ส.ส. 
   - ประชุม ส.ว. 
   - ประชุมร่วมกันของรัฐสภำ 
   - ประชุมกรรมำธิกำร (กมธ.) 
   - ประชุมวิป (whip) 

ด้านปริมาณ 
   ด ำเนินกำรเรื่องที่ได้รับแจ้ง 
ก่อนก ำหนดกำรประชุม ร้อยละ 
100 
ด้านคุณภาพ 
   1. ประสำนงำน แจ้งหน่วยงำน
ที่เก่ียวข้องได้ครบถ้วน 
   2. จัดเตรียมเอกสำร/บุคลำกร
ที่เก่ียวข้อง เพื่อสนับสนุนข้อมูล
ได้ทันเวลำ 

ประสำนกำรประชุมด้ำนกำรเมือง
ได้ครบถ้วน ทันเวลำ 

ตุลำคม 55- 
กันยำยน 56 

ดวงรัตน์ 
วิริยำ 
สุรศักดิ์ 
ชัญญำกำญจน์ 
สิงหำ 

กำรประสำนกำรประชุม    
ด้ำนกำรเมือง 
   - ประชุม ส.ส.  89 ครั้ง 
   - ประชุม ส.ว.  57 ครั้ง 
   - ประชุมร่วมกันของรัฐสภำ             
                      25 ครั้ง 
   - ประชุมกรรมำธิกำร   
คณะกรรมกำรประสำนงำน
สภำผู้แทนรำษฎร (whip)  
                   309 ครั้ง 
        รวม      480 ครั้ง   

2 งำนตอบชี้แจง ข้อหำรือ    
กระทู้ถำม ญัตติ 

ด้านปริมาณ 
   ด ำเนินกำรจัดท ำค ำตอบ      
ข้อหำรือ กระทู้ถำม ญัตติ ตำมที่
ได้รับแจ้ง ไม่น้อยกว่ำร้อยละ 90 
ด้านคุณภาพ 
   1. ประสำนหน่วยงำน/
บุคลำกรที่เกี่ยวข้องในกำรจัดท ำ
ค ำตอบข้อหำรือ กระทู้ถำม     
ค ำชี้แจงญัตติทันเวลำ 
   2. จัดท ำค ำตอบข้อหำรือ กระทู้
ถำมค ำชี้แจงญัตติ เสนอรมว.ศธ. 

จัดท ำค ำตอบข้อหำรือ กระทู้ถำม
ชี้แจงญัตติได้ครบถ้วนทันเวลำ 

ตุลำคม 55- 
กันยำยน 56 

ดวงรัตน์ 
วิริยำ 
สุรศักดิ์ 
ชัญญำกำญจน์ 
สิงหำ 

จัดท ำค ำตอบ 
กระทู้ถำม       40  กระทู้ 
ข้อหำรือ         39  เรื่อง 
        รวม      79  เรื่อง 
 
รำยละเอียดตำมบัญชีกำร
ตอบกระทู้ ในภำคผนวก 
หน้ำ 2 - 6 
ตอบข้อหำรือ ในภำคผนวก
หน้ำ 7 - 10 
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ที ่ งาน/กิจกรรม เป้าหมาย ตัวช้ีวัดความส าเร็จ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ ผลการด าเนินงานปี55 
     3. จัดส่งค ำตอบข้อหำรือ     

ให้สภำผู้แทนรำษฎร หรือวุฒิสภำ 
   4. จัดส่งค ำตอบกระทู้ถำม 
เพ่ือด ำเนินกำรตำมข้ันตอน 

    

3 งำนประสำนกำรเสนอร่ำง    
พระรำชบัญญัติ, กฎหมำยต่ำงๆ, 
กฎบัตร 

ด้านปริมาณ 
   ด ำเนินกำรประสำนกำรเสนอ
ร่ำงพระรำชบัญญัติ, กฎหมำย
ต่ำงๆ, กฎบัตร ตำมที่ได้รับแจ้ง 
ไม่น้อยกว่ำร้อยละ 90 
ด้านคุณภาพ 
   1. ประสำนหน่วยงำน/
บุคลำกรที่เกี่ยวข้อง ได้ทันเวลำ 
   2. จัดเตรียมเอกสำรข้อมูล
สนับสนุนกำรชี้แจงของรัฐมนตรี
ได้ครบถ้วน 

ประสำนกำรเสนอร่ำง            
พระรำชบัญญัติ, กฎหมำยต่ำงๆ, 
กฎบัตร ได้ครบถ้วน ทันเวลำ 

ตุลำคม 55- 
กันยำยน 56 

ดวงรัตน์ 
วิริยำ 
สุรศักดิ์ 
ชัญญำกำญจน์ 
สิงหำ 

เสนอร่ำงพระรำชบัญญัติ    
กฎบัตร จ ำนวน   3  ฉบับ 
                    13  ครั้ง 
 
รำยละเอียดตำมบัญชีกำร
พิจำรณำร่ำงพระรำชบัญญัติ 
ในภำคผนวก หน้ำ 11 

4 ระบบสำรสนเทศกลุ่มกำรเมือง ด้านปริมาณ 
   มีกำรจัดเก็บข้อมูลสำรสนเทศ
กลุ่มกำรเมืองอย่ำงเป็นระบบ 
ด้านคุณภาพ 
   มีกำรจัดหมวดหมู่ข้อมูล 
สำรสนเทศ และสำมำรถน ำไป
อ้ำงอิงได้ 

มีกำรรำยงำนผลกำรด ำเนินงำน
ของกลุ่มกำรเมืองรำยปี 

ตุลำคม 55- 
กันยำยน 56 

ดวงรัตน์ 
วิริยำ 
สุรศักดิ์ 
ชัญญำกำญจน์ 
สิงหำ 

มีระบบสำรสนเทศ 1 ระบบ 
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กลุ่มประชาสัมพันธ ์

ที ่ งาน/กิจกรรม เป้าหมาย ตัวช้ีวัดความส าเร็จ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ ผลการด าเนินงานปี55 
1 งำนผลิตและเผยแพร่ข่ำวสำร

นโยบำยรัฐมนตรีทำงเว็บไซต์ 
www.moe.go.th/websm 

ด้านปริมาณ 
   จัดท ำข่ำวนโยบำยภำรกิจของ
รัฐมนตรี ตำมวำระงำนและ
เผยแพร่ทำงเว็บไซต์ ร้อยละ 100 
ด้านคุณภาพ 
   น ำเสนอข่ำวสำรรัฐมนตรี 
ถูกต้อง รวดเร็ว เป็นปัจจุบัน 

จัดท ำและเผยแพร่ข่ำวสำร 
นโยบำยรัฐมนตรี ถูกต้อง       
เป็นปัจจุบัน 

ตุลำคม 55- 
กันยำยน 56 

บัลลังก์ 
นวรัตน์ 

ผลิตและเผยแพร่ข่ำวสำร
รัฐมนตรีทำงเว็บไซต์ จ ำนวน   
361 เรื่อง   

2 งำนผลิตและเผยแพร่วำรสำร 
สร. สำร 
 

ด้านปริมาณ 
   จัดท ำวำรสำร สร.สำร รำยเดือน 
จ ำนวนพิมพ์เดือนละ 2,000 
ฉบับ 
ด้านคุณภาพ 
   มีกำรเผยแพร่วำรสำร สร.สำร 
อย่ำงทั่วถึงครอบคลุม (องค์กร
หลัก,หน่วยงำนในก ำกับ,สพม.
,สพป.) 

จัดท ำวำรสำร สร.สำร รำยเดอืน 
เผยแพร่ส่วนรำชกำรและ
หน่วยงำนอย่ำงท่ัวถึง 

ตุลำคม 55- 
กันยำยน 56 

บัลลังก์ 
นวรัตน์ 

ผลิตวำรสำร สร.สำร    
จ ำนวน 12 ฉบับ   

3 งำนประสำนกำรแถลงข่ำว
ประจ ำสัปดำห์/ตำมภำรกิจของ
รัฐมนตรี 

ด้านปริมาณ 
   ประสำนสื่อมวลชนในกำรแถลง
ข่ำวของรัฐมนตรี ร้อยละ 100 
ด้านคุณภาพ 
   สื่อมวลชนน ำเสนอข่ำวสำร
รัฐมนตรีอย่ำงต่อเนื่อง 

สื่อมวลชนน ำเสนอข่ำว ศธ. ,
รัฐมนตรี ต่อเนื่อง เป็นปัจจุบัน 

ตุลำคม 55- 
กันยำยน 56 

บัลลังก์ 
นวรัตน์ 

ประสำนสื่อมวลชนในกำร
แถลงข่ำว จ ำนวน 200 ครั้ง 
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ที ่ งาน/กิจกรรม เป้าหมาย ตัวช้ีวัดความส าเร็จ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ ผลการด าเนินงานปี55 
4 งำนวิเทศสัมพันธ์ ด้านปริมาณ 

   สรุป วิเครำะห์ กลั่นกรอง แปล
เอกสำรงำนด้ำนต่ำงประเทศ เพ่ือ
เสนอรัฐมนตรี ร้อยละ 100 
ด้านคุณภาพ 
   สรุปกลั่นกรองตรวจสอบควำม
ถูกต้อง งำนด้ำนต่ำงประเทศ 
ถูกต้อง ทันเวลำ 

ด ำเนินกำรเรื่องต่ำงประเทศ   
เพ่ือมีบัญชำสั่งกำรได้ครบถ้วน 
ทันเวลำ 

ตุลำคม 55- 
กันยำยน 56 

นวรัตน์ วิเครำะห์ กลั่นกรอง           
งำนวิเทศสัมพันธ์ จ ำนวน   
122 เรื่อง   

4 ระบบสำรสนเทศกลุ่ม
ประชำสัมพันธ์ 

ด้านปริมาณ 
   มีระบบข้อมูลสำรสนเทศ กลุ่ม
ประชำสัมพันธ์ 1 ระบบ 
ด้านคุณภาพ 
   มีกำรจัดหมวดหมู่ข้อมูล 
สำรสนเทศ และสำมำรถน ำไป
อ้ำงอิงได้ 

มีกำรรำยงำนผลกำรด ำเนินงำน   
ด้ำนกำรประชำสัมพันธ์ประจ ำปี 

ตุลำคม 55- 
กันยำยน 56 

บัลลังก์ 
นวรัตน์ 

มีระบบสำรสนเทศ 1 ระบบ 
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กลุ่มรับเร่ืองราวร้องทุกข ์

ที ่ งาน/กิจกรรม เป้าหมาย ตัวช้ีวัดความส าเร็จ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ ผลการด าเนินงานปี55 
1 งำนรับเรื่องรำวร้องทุกข์ 

   1.1 กำรรับเรื่องรำวร้องทุกข์
ทั่วไป 
   1.2 กำรรับเรื่องรำวร้องทุกข์
จำกกลุ่มคน (mob) 
   1.3 กำรรับเรื่องรำวร้องทุกข์
ทำงเว็บไซต์ 
   1.4 กำรรับเรื่องรำวร้องทุกข์
ทำงโทรศัพท์ 

ด้านปริมาณ 
   ด ำเนินงำนเรื่องร้องทุกข์ 
ร้องเรียนทั่วไป, จำกกลุ่มคน,  
ทำงเว็บไซต์และทำงโทรศัพท์ 
โดยกำรสรุป วิเครำะห์ เสนอ
ควำมเห็นให้ผู้มีอ ำนำจสั่งกำรได้
ครบถ้วน ไม่น้อยกว่ำร้อยละ 90 
ด้านคุณภาพ 
   สรุป เสนอควำมเห็น เสนอผู้มี
อ ำนำจสั่งกำรได้ถูกต้องภำยใน   
2 วันท ำกำร 

ด ำเนินกำรรับเรื่องรำวร้องทุกข์ 
ร้องเรียน ขอควำมอนุเครำะห์
เสนอควำมเห็นได้ถูกต้อง 
ครบถ้วน ภำยในเวลำที่ก ำหนด 

ตุลำคม 55- 
กันยำยน 56 

ศิริรัตน์ 
ทัศนี 
นรินทร์ 
สมบัติ 

รับเรื่องร้องทุกข์ร้องเรียน   
ขอควำมอนุเครำะห์ จ ำนวน 
1,919 เรื่อง 
 
รำยละเอียดผลกำร
ด ำเนินงำนอยู่ในภำคผนวก 
หน้ำ 12 

2 งำนด ำเนินกำรตำมข้ันตอน  
ของศำล 
   2.1 ด ำเนินกำรตำมค ำสั่ง
ศำล 
   2.2 กำรมอบอ ำนำจ (ใบแต่ง
ทนำยควำม) 
 

ด้านปริมาณ 
   กำรด ำเนินงำนตำมขั้นตอนของ
ศำล กำรมอบอ ำนำจ (ใบแต่ง
ทนำยควำม) โดยวิเครำะห์ สรุป 
เสนอควำมเห็น เพ่ือผู้มีอ ำนำจ
วินิจฉัย สั่งกำรได้ครบถ้วน       
ไม่น้อยกว่ำร้อยละ 90 
ด้านคุณภาพ 
   สรุป วิเครำะห์ เสนอควำมเห็น
เพ่ือผู้มีอ ำนำจวินิจฉัย สั่งกำรได้
ถูกต้องทันเวลำ 

ด ำเนินกำรรับเรื่องที่เกี่ยวข้องกับ
กำรด ำเนินงำนตำมข้ันตอนของ
ศำล ได้ถูกต้อง ครบถ้วน ภำยใน
เวลำที่ก ำหนด 

ตุลำคม 55- 
กันยำยน 56 

ศิริรัตน์ 
ทัศนี 
นรินทร์ 
สมบัติ 

ด ำเนินงำนตำมขั้นตอนของ
ศำล จ ำนวน 103 เรื่อง   

 

1

3

 

25 



2

6

 

  26 
 

ที ่ งาน/กิจกรรม เป้าหมาย ตัวช้ีวัดความส าเร็จ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ ผลการด าเนินงานปี55 
3 งำนรับรำยงำน 

   3.1 กำรรับรำยงำนผลกำร
พิจำรณำเรื่องรำวร้องทุกข์ 
   1.2 กำรรับรำยงำนเรื่อง
ควำมรับผิดทำงละเมิด 
   1.3 กำรรับรำยงำนเรื่อง
ข้ำรำชกำรต้องหำคดี 
   1.4 กำรรับรำยงำนเรื่อง
อุทธรณ์ค ำสั่งทำงปกครอง 

ด้านปริมาณ 
   ด ำเนินงำนรับรำยงำนผลกำร
พิจำรณำเรื่องที่เกี่ยวกับกำรร้อง
ทุกข์,รำยงำนควำมรับผิดทำง
ละเมิด,ข้ำรำชกำรต้องหำคดี และ
กำรอุทธรณ์ค ำสั่งทำงปกครอง 
โดยวิเครำะห์ สรุป เสนอควำมเห็น 
เพ่ือผู้มีอ ำนำจสั่งกำร ได้ครบถ้วน 
ไม่น้อยกว่ำร้อยละ 90 
ด้านคุณภาพ 
   สรุป เสนอควำมเห็น เสนอผู้มี
อ ำนำจสั่งกำรได้ถูกต้องภำยใน   
2 วันท ำกำร 

ด ำเนินกำรรับรำยงำนที่เก่ียวข้อง
กับกำรร้องทุกข์,รำยงำนควำมรับ
ผิดทำงละเมิด,ข้ำรำชกำรต้องหำ
คดี และกำรอุทธรณ์ค ำสั่งทำง
ปกครอง ได้ถูกต้อง ครบถ้วน 
ภำยในเวลำที่ก ำหนด 

ตุลำคม 55- 
กันยำยน 56 

ศิริรัตน์ 
ทัศนี 
นรินทร์ 
สมบัติ 

รับรำยงำน จ ำนวน 496 เรื่อง   

4 งำนแจ้งผลกำรด ำเนินงำนเรื่อง
ร้องทุกข์ ร้องเรียน แจ้งผู้ร้อง
ทรำบผลกำรสั่งกำร 
 

ด้านปริมาณ 
   แจ้งผลกำรด ำเนินงำนให้ผู้ร้อง
ทรำบในเบื้องต้น ไม่น้อยกว่ำ 
ร้อยละ 75 
ด้านคุณภาพ 
   ผู้ร้องได้รับแจ้งผลกำรด ำเนินงำน 

มีกำรแจ้งผลกำรร้องทุกข์ให้ผู้ร้อง 
ทรำบ ไม่น้อยกว่ำร้อยละ 75 

ตุลำคม 55- 
กันยำยน 56 

ศิริรัตน์ 
ทัศนี 
นรินทร์ 
สมบัติ 

- 

5 งำนกำรจัดท ำรำยงำนผลกำร
ด ำเนินกำรรับเรื่องรำวร้องทุกข์ 

ด้านปริมาณ 
   มีกำรรำยงำนผลกำรด ำเนินงำน
เรื่องร้องทุกข์ ร้องเรียน เพ่ือ
ผู้บริหำรทรำบผลรำยเดือน 12 ครั้ง 

มีกำรรำยงำนผลกำรด ำเนินกำร
เรื่องร้องทุกข์ ร้องเรียน ทุกเดือน 

ตุลำคม 55- 
กันยำยน 56 

ศิริรัตน์ 
ทัศนี 
นรินทร์ 
สมบัติ 

รำยงำนรำยเดือน 12 ครั้ง 
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ที ่ งาน/กิจกรรม เป้าหมาย ตัวช้ีวัดความส าเร็จ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ ผลการด าเนินงานปี55 
  ด้านคุณภาพ 

   สรุป เสนอควำมเห็น เสนอผู้มี
อ ำนำจสั่งกำรได้ถูกต้องภำยใน   
2 วันท ำกำร 
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กลุ่มงานสนับสนุนวิชาการ 

ที ่ งาน/กิจกรรม เป้าหมาย ตัวช้ีวัดความส าเร็จ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ ผลการด าเนินงานปี55 
1 งำนประสำนกำรประชุม

คณะรัฐมนตรี 
   1.1 กำรรับวำระกำรประชุม
คณะรัฐมนตรี 
   1.2 กำรประสำนแจ้งวำระ
เรื่องของ ศธ. ที่บรรจุในวำระ
กำรประชุมคณะรัฐมนตรี 
   1.3 กำรประสำนงำนกำร
ประชุมคณะรัฐมนตรีในวัน
ประชุมคณะรัฐมนตรี 
   1.4 กำรแจ้งมติคณะรัฐมนตรี 
   1.5 กำรประสำนเรื่องเสนอ
ควำมเห็นต่อคณะรัฐมนตรี 

ด้านปริมาณ 
   ประสำนกำรประชุม
คณะรัฐมนตรีในกำรรับวำระ   
กำรประชุม แจ้งวำระกำรประชุม 
แจ้งบุคคล เพ่ือเตรียมควำมพร้อม
ในวันประชุมแจ้งมติคณะรัฐมนตรี 
และประสำนเรื่องเสนอควำมเห็น 
ร้อยละ 100 
ด้านคุณภาพ 
   ด ำเนินกำรประสำนกำรประชุม
คณะรัฐมนตรี ได้ครบถ้วน 
ทันเวลำ 

ร้อยละควำมส ำเร็จในกำร
ด ำเนินกำรประสำนกำรประชุม
คณะรัฐมนตรี 

ตุลำคม 55- 
กันยำยน 56 

ก ำพล 
อีสรีย์ 

 กำรประสำนกำรประชุม
คณะรัฐมนตรี 
   - กำรรับวำระกำรประชุม
คณะรัฐมนตรี    122 เรื่อง 
   - กำรประสำนแจ้งวำระ
เรื่องของ ศธ. ที่บรรจุในวำระ
กำรประชุมคณะรัฐมนตรี 
                       35 เรื่อง 
   - กำรประสำนงำนกำร
ประชุมคณะรัฐมนตรีในวัน
ประชุมคณะรัฐมนตรี 
                       54 เรื่อง 
   - กำรแจ้งมติคณะรัฐมนตรี 
                     161 เรื่อง 
   - กำรประสำนเรื่องเสนอ
ควำมเห็นต่อคณะรัฐมนตรี 
                     720 เรื่อง 
        รวม      1092 เรื่อง   
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ที ่ งาน/กิจกรรม เป้าหมาย ตัวช้ีวัดความส าเร็จ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ ผลการด าเนินงานปี55 
2 งำนวิเครำะห์ กลั่นกรองเรื่อง

วิชำกำรนโยบำยและแผน   
เสนอรัฐมนตรี 

ด้านปริมาณ 
   วิเครำะห์ กลั่นกรองเรื่องเชิง
วิชำกำรนโยบำยและแผน       
เสนอสั่งกำร ได้ถูกต้อง ร้อยละ100 
ด้านคุณภาพ 
   ด ำเนินกำรได้ถูกต้อง ทันเวลำ  

ร้อยละควำมส ำเร็จในกำร
กลั่นกรองเรื่องเชิงวิชำกำรนโยบำย
และแผน  

ตุลำคม 55- 
กันยำยน 56 

ก ำพล 
บุษยำกร 
อิสรีย์ 

วิเครำะห์ กลั่นกรองเรื่อง
วิชำกำรนโยบำยและแผน   
เสนอรัฐมนตรี จ ำนวน     
771 เรื่อง 

3 กำรจัดท ำค ำรับรองกำรปฏิบัติ
รำชกำร สร. 

ด้านปริมาณ 
   มีกำรจัดท ำตัวชี้วัดค ำรับรอง ฯ 
คู่มือรำยละเอียดตัวชี้วัดและ
จัดท ำแผนฟอร์มรำยงำน ครบทุก
รำยกำร  
ด้านคุณภาพ 
   ด ำเนินกำรจัดท ำค ำรับรองและ
รำยงำนได้ครบถ้วน ทันเวลำ 

ค ำรับรองกำรปฏิบัติรำชกำรของ สร. 
ด ำเนินกำรตำมกรอบเวลำ 
กพร.สป. 

ตุลำคม 55- 
กันยำยน 56 

ก ำพล 
บุษยำกร 
 

ด ำเนินกำรจัดท ำค ำรับรอง
กำรปฏิบัติรำชกำร สร. 
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.
2555 ได้ทันเวลำ และ   
ครบทุกรำยกำร  
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โครงการพัฒนาศักยภาพและประสิทธิภาพการบริหารจัดการส านักงานรัฐมนตรี ศธ. 

ที ่ งาน/กิจกรรม เป้าหมาย ตัวช้ีวัดความส าเร็จ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ ผลการด าเนินงานปี55 
 โครงกำรพัฒนำศักยภำพและ

ประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำร
ส ำนักงำนรัฐมนตรี ศธ. 
กิจกรรมที่1 กำรจัดกำรควำมรู้ 
กิจกรรมที่2 กำรพัฒนำและ
ปรับปรุงกำรจัดกำรกระบวนกำร 
กิจกรรมที่1 กำรประชำสัมพันธ์   
เชิงรุกนโยบำยด้ำนกำรศึกษำ 
   - สื่อมวลชนกำรศึกษำสัญจร 
(ภำยใน/ต่ำงประเทศ) 
   - กำรปรับปรุงเว็บไซต์ สร. 

ด้านปริมาณ 
   - มีกำรจัดกิจกรรมตำม
โครงกำรฯ ครบถ้วน 
   - บุคลำกรของส ำนักงำน
รัฐมนตรีเข้ำร่วมโครงกำรฯ      
ไม่น้อยกว่ำร้อยละ90 
ด้านคุณภาพ 
   บุคลำกร สร. ได้รับกำรพัฒนำ
อย่ำงต่อเนื่อง และมีส่วนร่วมใน
กำรพัฒนำองค์กำร 

มีกำรจัดท ำกิจกรรมตำม
โครงกำรฯ และมีรำยงำนผล  
กำรด ำเนินโครงกำร 

ตุลำคม 55- 
กันยำยน 56 

คณะท ำงำน
โครงกำร 

 จัดกิจกรรมครบ 3 กิจกรรม
มีรำยงำนผลกำรจัดกิจกรรม 
 
สรุปผลกำรด ำเนินงำน
โครงกำร ในภำคผนวก    
หน้ำ 13 - 15  
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กลยุทธ์ สป. ท่ี ๑.  พัฒนำระบบบริหำรจัดกำรกำรศึกษำ 

๑.  ชื่อโครงการ พัฒนำศักยภำพและประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำรส ำนักงำนรัฐมนตรี 
กระทรวงศึกษำธิกำร  

๒. หลักการเหตุผล 

ส ำนักงำนรัฐมนตรี กระทรวงศึกษำธิกำร ในฐำนะส่วนรำชกำรในส่วนกลำงของ
กระทรวงศึกษำธิกำร ท่ีมีหัวหน้ำส่วนรำชกำรขึ้นตรงต่อรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงศึกษำธิกำร    
ตำมมำตรำ 10 แห่งพระรำชบัญญัติระเบียบบริหำรรำชกำรกระทรวงศึกษำธิกำร พ.ศ.2546    
ได้ก ำหนดให้มีอ ำนำจหน้ำท่ีเกี่ยวกับรำชกำรทำงกำรเมือง เพื่อสนับสนุนภำรกิจของรัฐมนตรี 
ประสำนนโยบำยระหว่ำงกระทรวง ซึ่งเป็นภำรกิจส ำคัญท่ีส ำนักงำนรัฐมนตรีต้องปฏิบัติให้บรรลุผล
ส ำเร็จอย่ำงมีประสิทธิภำพ ประกอบกับพระรำชกฤษฎีกำว่ำด้วยหลักเกณฑ์และวิธีกำรบริหำร
จัดกำรบ้ำนเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546 ท่ีก ำหนดว่ำกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองท่ีดี ตำมมำตรำ 6     
กำรบริหำรจัดกำรบ้ำนเมืองท่ีดี ได้แก่ กำรบริหำรรำชกำรเพื่อบรรลุเป้ำหมำย ดังต่อไปนี้ 

1. เกิดประโยชน์สุขของประชำชน 
2. เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภำรกิจของรัฐ 
3. มีประสิทธิภำพและเกิดควำมคุ้มค่ำในเชิงภำรกิจของรัฐ 
4. ไม่มีขั้นตอนกำรปฏิบัติงำนเกินควำมจ ำเป็น 
5. มีกำรปรับปรุงภำรกิจของส่วนรำชกำรให้ทันต่อสถำนกำรณ ์
6. ประชำชนได้รับกำรอ ำนวยควำมสะดวก และได้รับกำรตอบสนองควำมต้องกำร 
7. มีกำรประเมินผลกำรปฏิบัติรำชกำรอย่ำงสม่ ำเสมอ 
ดังนั้น เพื่อให้ส ำนักงำนรัฐมนตรี ในฐำนะส่วนรำชกำรท่ีมีภำรกิจหลักในกำร

ประสำนรำชกำรทำงกำรเมืองเป็นส่วนรำชกำรท่ีมีระบบบริหำรจัดกำรท่ีดี บุคลำกรมีศักยภำพเพื่อ
ปฏิบัติรำชกำรทำงกำรเมืองอย่ำงมีประสิทธิภำพ ส ำนักงำนรัฐมนตรี  จึงได้จัดโครงกำรพัฒนำ
ศักยภำพและประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำรส ำนักงำนรัฐมนตรี ขึ้น   

๓. วัตถุประสงค ์ 

๓.๑ เพ่ือให้มีกำรจัดกำรควำมรู้ ในกำรประสำนรำชกำรทำงกำรเมืองอย่ำงต่อเนื่อง 
ท ำท้ังองค์กร 
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๓.๒ เพื่อเพิ่มพูน ควำมรู้ ทักษะ สมรรถนะของบุคลำกรส ำนักงำนรัฐมนตรี ให้มี         
ขีดควำมสำมำรถในกำรปฏิบัติรำชกำรท่ีสูงขึ้น ตำมวิสัยทัศน์และค่ำนิยมร่วม
ขององค์กร 

3.3 เพื่อพัฒนำและปรับปรุงกำรจัดกำรกระบวนกำรในส ำนักงำนรัฐมนตรี ให้มี
ประสิทธิภำพ 

3.4 เพ่ือพัฒนำส ำนักงำนรัฐมนตรี ให้เป็นส่วนรำชกำรท่ีมีภำพลักษณ์ท่ีดี บุคลำกร
มีคุณภำพ ผู้รับบริกำรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีควำมพึงพอใจ  

๔.  เป้าหมาย 

๔.๑  เชิงคุณภำพ 
4.1.1 ส ำนักงำนรัฐมนตรี มีกำรพัฒนำและปรับปรุงกำรบริหำรจัดกำรกระบวนกำร

ภำยในองค์กรอย่ำงเป็นระบบต่อเนื่อง 
๔.๑.๒ บุคลำกรส ำนักงำนรัฐมนตรี ได้รับกำรยกระดับสมรรถนะ และพัฒนำ

ศักยภำพในกำรปฏิบัติงำนอย่ำงต่อเนื่อง 
4.1.3 ผู้รับบริกำรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มีควำมพึงพอใจต่อกำรให้บริกำรของ

ส ำนักงำนรัฐมนตรี 

๔.๒  เชิงปริมำณ   
๔.๒.๑  ส ำนักงำนรัฐมนตรีจัดกิจกรรม  3  กิจกรรม ได้แก ่
 กิจกรรมท่ี 1 กำรจัดกำรควำมรู้ 
 กิจกรรมท่ี 2 กำรพัฒนำและปรับปรุงกำรจัดกำรกระบวนกำร 
 กิจกรรมท่ี 3 กำรประชำสัมพันธ์เชิงรุกด้ำนนโยบำยกำรศึกษำ 
4.2.2 บุคลำกรส ำนักงำนรัฐมนตรี ไม่น้อยกว่ำร้อยละ 80 ได้รับกำรพัฒนำควำมรู้ 

ทักษะ และสมรรถนะในงำน 

4.2.3 ผู้รับบริกำรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ไม่น้อยกว่ำร้อยละ 80 มีควำมพึงพอใจ
ต่อกำรให้บริกำรของส ำนักงำนรัฐมนตรี   

๕  วิธีการด าเนินการ/ขั้นตอนการด าเนินการ 

เพื่อให้บรรลุตำมวัตถุประสงค์และเป้ำหมำยของโครงกำรฯ  ส ำนักงำนรัฐมนตรี   
ได้ก ำหนดกำรจัดกิจกรรม 3 กิจกรรม  ดังนี้ 

 กิจกรรมท่ี 1 กำรจัดกำรควำมรู้ 
 กิจกรรมท่ี 2 กำรพัฒนำและปรับปรุงกำรจัดกำรกระบวนกำร 
 กิจกรรมท่ี 3 กำรประชำสัมพันธ์เชิงรุกด้ำนนโยบำยกำรศึกษำ 

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

   ขั้นตอนท่ี 3 จัดท ำปฏิทินกำรด ำเนินกำรรำยกิจกรรม 
ขั้นตอนท่ี 4 ด ำเนินกำรจัดกิจกรรมตำมท่ีก ำหนด 
ขั้นตอนท่ี 5 สรุปรำยงำนผลกำรด ำเนินกำรและเผยแพร่โครงกำร 

๖.  ระยะเวลาด าเนินการ  (เดือน/ปี) 

  ก ำหนดด ำเนินโครงกำรในปีงบประมำณ พ.ศ.2556 (1 ตุลำคม 2555 –       
30 กันยำยน 2556) โดยก ำหนดระยะเวลำกำรจัดรำยละเอียดในแต่ละกิจกรรม ดังนี้ 

กิจกรรมหลัก 
ระยะเวลาด าเนินการ  (เดือน) 

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

๑. เสนอขอควำมเห็นชอบและ   
ขออนุมัติโครงกำร 

            

๒. แต่งตั้งคณะท ำงำน /  
     มอบหมำยงำน 

            

๓. กิจกรรมกำรจัดกำรควำมรู้             

๔. กิจกรรมกำรพัฒนำและ
ปรับปรุงกำรบริหำรจัดกำร
กระบวนกำร 

            

๕. กิจกรรมกำรประชำสัมพันธ์
เชิงรุกนโยบำยด้ำนกำรศึกษำ 

            

๖. จดัท ำสรุปรำยงำนกำรด ำเนิน
โครงกำรฯ รำยกิจกรรม และ
เผยแพร่ 

            

 

๗.  งบประมาณ 

  โครงกำรพัฒนำศักยภำพและประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำรส ำนักงำนรัฐมนตรี 
กระทรวงศึกษำธิกำร ได้ก ำหนดกรอบงบประมำณ จ ำนวน  1,05๐,๐๐๐  บำท  (หนึ่งล้ำน -      
ห้ำหมื่นบำทถ้วน)   โดยจ ำแนกรำยกิจกรรม  ได้ดังนี้ 
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กิจกรรมท่ี 1 กำรจัดกำรควำมรู้     งบประมำณ 250,000 บำท 
กิจกรรมท่ี 2 กำรพัฒนำและปรับปรุงกำรจัดกำรกระบวนกำร      งบประมำณ 250,000 บำท 
กิจกรรมท่ี 3 กำรประชำสัมพันธ์เชิงรุกด้ำนนโยบำยกำรศึกษำ  งบประมำณ 550,000 บำท 
       (สื่อมวลชนด้ำนกำรศึกษำสัญจร/ปรับปรุงเว็บไซต์) 
ท้ังนี้ สำมำรถถัวจ่ำยในแตล่ะกิจกรรมตำมควำมจ ำเป็น  ภำยในกรอบงบประมำณของโครงกำร 

๘.  หน่วยงานรับผิดชอบ 

  ทุกกลุ่มงำนในส ำนักงำนรัฐมนตรี   ร่วมรับผิดชอบด ำเนินกำรในรูปแบบ
คณะท ำงำนด ำเนินกำรโครงกำร   โดยมีคณะกรรมกำรด ำเนินกำรรำยกิจกรรม 

๙.  ตัวชี้วัดความส าเร็จ 

  9.1 ระดับควำมส ำเร็จในกำรจัดกิจกรรมตำมโครงกำร (3 กิจกรรม) 
  9.2 บุคลำกรส ำนักงำนรัฐมนตรีไม่น้อยกว่ำร้อยละ 80 ได้รับกำรพัฒนำควำมรู้ 
ทักษะ และสมรรถนะในงำน 
  9.3 ผู้รับบริกำรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ไม่น้อยกว่ำร้อยละ 80 มีควำมพึงพอใจต่อ
กำรให้บริกำร ของส ำนักงำนรัฐมนตรี 

๑๐.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

10.1 บุคลำกรส ำนักงำนรัฐมนตรีได้รับกำรพัฒนำศักยภำพ และขีดควำมสำมำรถ
ในกำรประสำนรำชกำรทำงกำรเมืองอย่ำงต่อเนื่อง 

10.2 ส ำนักงำนรัฐมนตรี เป็นองค์กรคุณภำพในกำรประสำนรำชกำรทำงกำรเมือง  

---------------------------------------------- 
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บัญชีการตอบกระทู้ถามสมาชิกรัฐสภา 

ปีงบประมาณ 2555 

......................................... 

 ตอบในที่ประชุมวุฒสิภา 
 

ที่ กระทู้
ถามที ่

เร่ือง ผู้ถาม                   
ผู้ตอบ                

วัน เดือน ปี  
หมายเหต ุ

1 061 นโยบายการจัดการศึกษาเพื่ อ

เตรียมเข้าสู่พลเมืองประชาคม

อาเซียน  

นายตวง อันทะไชย รมว.ศธ.  

(นายวรวัจน ์ 

เอื้ออภิญญกลุ) 

21 พ.ย. 54 

 

2 กระทู้ด่วน  มาตรการในการป้องกันพฤติกรรมที่

ไม่เหมาะสมของนักเรียนและการ

ส่งเสริมพฤติกรรมสร้างสรรค์ให้กับ

นักเรียน 

นายสิริวัฒน์ ไกรสินธุ ์ รมช.ศธ. 

(นายศักดา  คงเพชร) 

6 ก.พ. 55 

 

3 กระทู้ด่วน นโยบายการรับนักเรียน 

ปีการศึกษา 2555 

นายตวง  อันทะไชย รมว.ศธ.  

(ศ.สุชาติ ธาดาธ ารงเวช) 

27 ก.พ. 55 

 

4 044 นโยบายการส่งเสริมการเรียนการสอน

ศ าส น า ใน ส ถ าน ศึ ก ษ า ร ะ ดั บ

การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

นายเจรญิ ภักดีวานิช รมว.ศธ.  

(ศ.สุชาติ ธาดาธ ารงเวช) 

12 ม.ีค. 55 

 

5 045 การเตรียมความพร้อมด้านบุคลากร

ครูผู้สอนวิชาพระพุทธศาสนา 

รศ.มรว.วุฒิเลิศ เทวกุล รมว.ศธ.  

(ศ.สุชาติ ธาดาธ ารงเวช) 

12 ม.ีค. 55 

 

6 046 ก า ร ส นั บ ส นุ น โค ร ง ก า ร แ ล ะ

งบประมาณเกี่ยวกับพระพุทธศาสนา

ในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

นายสุรยิา  ปันจอร ์ รมว.ศธ.  

(ศ.สุชาติ ธาดาธ ารงเวช) 

12 ม.ีค. 55 

 

7 086 การส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและ

ก า ร เ รี ย น ก า ร ส อ น วิ ช า

พระพุทธศาสนาให้กับเยาวชน 

นายธีระ  สุวรรณกุล รมว.ศธ.  

(ศ.สุชาติ ธาดาธ ารงเวช) 

12 ม.ีค. 55 
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ที่ กระทู้
ถามที ่

เร่ือง ผู้ถาม                   
ผู้ตอบ                

วัน เดือน ปี  
หมายเหต ุ

8 กระทู้ด่วน น โย บ า ย ก า ร จั ด ซื้ อ แ ท็ บ เล็ ต 

(Tablet) กับการพัฒนาการศึกษา

ของไทย 

นายตวง  อันทะไชย รมว.ศธ.  

(ศ.สุชาติ ธาดาธ ารงเวช) 

2 เม.ย. 55 

 

9 052 การจั ด การ เรี ยน การสอน วิช า

อิสลามศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

นายสุรยิา  ปันจอร ์ รมว.ศธ.  

(ศ.สุชาติ ธาดาธ ารงเวช) 

2 เม.ย. 55 

 

10 051 การปรับปรุงและแก้ไขกฎหมายที่

เกี่ยวข้องกับการบริหารการศึกษาใน

เขตพัฒนาพิเศษจังหวัดชายแดน

ภาคใต้ 

นายสุรยิา  ปันจอร ์ รมว.ศธ.  

(ศ.สุชาติ ธาดาธ ารงเวช) 

28 พ.ค. 55 

 

11 094 การเทียบวุฒิ ให้กับนักเรียนจาก

สถาบันปอเนาะ 

นางนฤมล  ศิริวัฒน ์ ยกร่างแล้ว รอบรรจ ุ  

12 007 นโยบายการจัดตั้ งมหาวิทยาลัย

ปัตตาน ี

นายสุรยิา  ปันจอร ์ ยกร่างแล้ว รอบรรจ ุ  

13 008 นโยบายหรือแนวทางในการยก

ฐานะหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

วิทยาเขตปัตตานี 

นายสุรยิา  ปันจอร ์ ยกร่างแล้ว รอบรรจ ุ  
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บัญชีการตอบกระทู้ถามสมาชิกรัฐสภา 

ปีงบประมาณ 2555 

......................................... 

 ตอบในที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎร 

ที่ กระทู้
ถามที ่

เร่ือง ผู้ถาม                   
ลงนาม 

วัน เดือน ป ี
หมายเหต ุ

1 194 การแจกคอมพิวเตอร์แท็บเล็ตแก่
นักเรียน 

นายสมคิด บาลไธสง รมว.ศธ.  
(ศ.สุชาติ ธาดาธ ารงเวช) 
17 พ.ค. 55 

 

2 235 การยุบโรงเรียนในสังกัดส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

นายสมคิด  เชื้อคง รมว.ศธ.  
(ศ.สุชาติ ธาดาธ ารงเวช) 
17 พ.ค. 55 

 

3 กระทู้
สด 

การเตรียมการรองรับการจัดชั้นเรียน       
ในปี การศึกษา 2556 ให้ กับเด็ ก
นักเรียน-นักศึกษาที่ไม่มีที่เรียน และ
มาตรการเยียวยาให้กับข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษาที่ไม่ผ่าน
เกณฑ์การประเมินวิทยฐานะ 

นายครูมานิตย์ สังข์
พุ่ม 

รมว.ศธ.  
(ศ.สุชาติ ธาดาธ ารงเวช) 
31 พ.ค. 55 

 

4 284 การแก้ไขปัญหาทางการศึกษาในจังหวัด
ชัยภูมิ 

น.ส.สุนทรี  ชัยวิรัตนะ รมช.ศธ. 
(นายศักดา  คงเพชร) 
9  ส.ค. 55 

 

5 272 วิกฤตปัญหาภาษาไทยในปัจจุบัน น.ส.ชะวรลัทธิ ์  
ชินธรรมมิตร 

รมช.ศธ. 
(นายศักดา  คงเพชร) 
6 ก.ย. 55 

 

6 273 การจั ดตั้ งมหาวิทยาลั ยอันดามั น 
จังหวัดกระบี่ 

นายสาคร  เกี่ยวข้อง รมช.ศธ. 
(นายศักดา  คงเพชร) 
20 ก.ย. 55 

 

7 300 ปัญหาการต่อสัญญาครูอัตราจ้างตาม
โครงการไทยเข้มแข็ง (Sp2) 

นายสมคิด  เชื้อคง รมช.ศธ. 
(นายศักดา  คงเพชร) 
20 ก.ย. 55 
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บัญชีการตอบกระทู้ถามสมาชิกรัฐสภา 
ปีงบประมาณ 2555 

......................................... 

 ตอบในราชกิจจานุเบกษา 

ที ่
กระทูถ้าม

ที ่
เรื่อง ผู้ถาม 

ลงนาม 
ว.ด.ป  

ประกาศ 
ราชกจิจาฯ ว.ด.ป. 

1 302 ร. ขอสนับสนุนคอมพิวเตอร์ให้กับ

โรงเรียนสตลูวิทยา 

นายฮอชาลี  ม่าเหร็ม ท.พญ.ศรีญาดา 

ปาลิมาพันธ์ 

18 มิ.ย.55 

2 062 ร. ขอให้รัฐบาลพัฒนาวิทยาลัยการอาชีพแก

ลง เพื่อแก้ไขปัญหาขาดแคลน

สถานศึกษาของนักเรียนและแรงงาน

ฝีมือในท้องถิ่น 

นายบัญญตั ิ

เจตจันทร ์

ท.พญ.ศรีญาดา 

ปาลิมาพันธ์ 

 

5 ก.ค. 55 

3 434 ร. ปัญหาการทุจริตคอร์รัปช่ัน นายเรวัต  อารรีอบ ท.พญ.ศรีญาดา 

ปาลิมาพันธ์ 

18 ก.ค. 55 

4 024/ร. แนวทางการด าเนินโครงการแจก

เครื่องคอมพิวเตอร์ขนาดพกพา 

(Computer tablet) ให้แก่นักเรียนทั่ว

ประเทศ 

นายจุติ  ไกรฤกษ ์ ศ. สุชาติ  

ธาดาธ ารงเวช 

 

ส่ง สลน. ที่ ศธ 

0100.1/2805 

ลว. 30ก.ค.55 

5 064/ร. การแก้ไขปัญหาการขาดแคลน

บุคลากรทางการศึกษาตามโรงเรียนใน

พื้นที่ชายแดน 

นางอุดมลักษณ์  

เพ็งนรพัฒน ์

ศ. สุชาติ  

ธาดาธ ารงเวช 

 

ส่ง สลน. ที่ ศธ 

0100.1/2805 

ลว. 30ก.ค.55 

6 066/ร. การส่งเสริมและสนับสนุนโครงการฝึก

อาชีพ 

นางอุดมลักษณ์  

เพ็งนรพัฒน ์

ศ. สุชาติ  

ธาดาธ ารงเวช 

30 ก.ค. 55 

ส่ง สลน. ที่ ศธ 

0100.1/2805 

ลว. 30ก.ค.55 

7 431 ร. ขอให้แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้าน

อาคารสถานท่ีในการจัดการเรียนการ

สอนให้แก่ครูและนักเรียนโรงเรียนวัด

สุขไพรวัน อ าเภอแกลง จังหวัดระยอง 

นายบัญญตัิ   

เจตนจันทร ์

ศ. สุชาติ  

ธาดาธ ารงเวช 

 

18 ก.ค. 55 

8 425 ร. การวัดผลตามหลักสูตรอิสลามศึกษา 

(ฟัรฎูอีน) 

นายฮอชาลี  

ม่าเหรม็ 

ท.พญ.ศรีญาดา 

ปาลิมาพันธ์ 

6 ส.ค. 55 

9 430 ร. การก่อสร้างอาคารโรงอาหาร นายฮอชาลี  ม่าเหร็ม ท.พญ.ศรีญาดา 

ปาลิมาพันธ์ 

6 ส.ค. 55 
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ที ่
กระทูถ้าม

ที ่
เรื่อง ผู้ถาม 

ลงนาม 
ว.ด.ป  

ประกาศ 
ราชกจิจาฯ ว.ด.ป. 

10 349 ร. การบรรจุแบบเรยีนหลักสตูรการปลกูผัก

สวนครัววิชาเกษตรกรรมในโรงเรยีน 

ภาคบังคับ 12 ป ี

นายสุกิจ  

ก้องธรนินทร์ 

ศ. สุชาติ  

ธาดาธ ารงเวช 

 

6 มิ.ย.55 

11 370 ร. การขอคืนทีด่ินในพื้นที่บ้านสระเพลง 

อ าเภอโคกเจริญ จังหวัดลพบุรี กรณี

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตรม์ิได้ท า

ประโยชน์ในท่ีดิน 

นายนิยม  วรปัญญา ท.พญ.ศรีญาดา 

ปาลิมาพันธ์ 

 

6 ส.ค. 55 

12 378 ร. แนวทางการแก้ไขปัญหาเด็กวัยรุ่นไทย

ยึดติดวัฒนธรรมต่างชาติ และมี

พฤติกรรมทีไ่ม่เหมาะสม 

นายวัชระ เพชรทอง ท.พญ.ศรีญาดา 

ปาลิมาพันธ์ 

 

6 ส.ค. 55 

13 383 ร. การปรับปรุงซ่อมแซมโรงเรยีนบ้านเขา

ใคร ต าบลควนกาหลง อ าเภอควน

กาหลง จังหวัดสตูล 

นายฮอชาลี  ม่าเหร็ม ท.พญ.ศรีญาดา 

ปาลิมาพันธ์ 

 

6 ส.ค. 55 

14 387 ร. การเปิดศูนย์เพื่อสอนนักศึกษาใน

ระดับปริญญาตร ี

นายฮอชาลี  ม่าเหร็ม ท.พญ.ศรีญาดา 

ปาลิมาพันธ์ 

6 ส.ค. 55 

15 472 ร. โรงเรียนดีประจ าต าบลและโรงเรียนดี

ประจ าอ าเภอ 

นายอ านวย  คลังผา ศ. สุชาติ  

ธาดาธ ารงเวช 

22 ส.ค. 55 

16 355 ร. มาตรการป้องกันการเล่นพนันฟุตบอล
ของนักเรียน นักศึกษาในสังกัด
กระทรวงศึกษาธิการ 

นายสุกิจ  
ก้องธรนินทร์ 

ศ. สุชาติ  
ธาดาธ ารงเวช 

 

น าเสนอ รมว.ศธ. 
ลงนามถึง สลค.  
26 ก.ย.55 

17 376 ร. ปัญหาเด็กนักเรียนลายมืออ่านยาก นายวัชระ  เพชรทอง ศ. สุชาติ  
ธาดาธ ารงเวช 

น าเสนอ รมว.ศธ. 
ลงนามถึง สลค.  
26 ก.ย.55 

18 379 ร. ปัญหาการออกเสียงภาษาไทยของ
นักเรียนไม่ชัดเจน 

นายวัชระ  เพชรทอง ศ. สุชาติ  
ธาดาธ ารงเวช 

น าเสนอ รมว.ศธ. 

ลงนามถึง สลค.  

26 ก.ย.55 

19 380 ร. ปัญหานักเรียนตดิยาเสพติด นายวัชระ  เพชรทอง ศ. สุชาติ  

ธาดาธ ารงเวช 

น าเสนอ รมว.ศธ. 

ลงนามถึง สลค.  

26 ก.ย.55 

20 381 ร. แนวปฏิบัติในการป้องกัน แก้ไข และ

ให้การดูแลช่วยเหลือนักเรียนท่ีประสบ

ปัญหาการตั้งครรภ์และการมี

พฤติกรรมทีไ่ม่พึงประสงค ์

นายวัชระ  เพชรทอง ศ. สุชาติ  

ธาดาธ ารงเวช 

 

น าเสนอ รมว.ศธ. 

ลงนามถึง สลค.  

26 ก.ย.55 
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บัญชีการตอบข้อหารือสมาชิกรัฐสภา 
ปีงบประมาณ  ๒๕๕๕ 

ล าดับ เลขที่หนังสือ ลงวันที ่ ผู้หารือ อ้างถึง 
๑ ศธ ๐๑๐๐.๓/๓๙๕๗ ๑๔ พ.ย. ๒๕๕๔ นายนิยม  วรปัญญา ส.ส.บญัชีรายชื่อ 

 
หนังสือสภาผู้แทนราษฎร 
ที ่สผ ๐๐๐๑/๙๗๒๕ 
ลงวันท่ี ๓๐ ก.ย. ๒๕๕๔ 

๒ ศธ ๐๑๐๐.๑/๔๐๒๙ ๒๑ พ.ย. ๒๕๕๔ นายเจรญิ  ภักดีวานิช ส.ว.พัทลุง หนังสือส านักเลขาธิการนายกรัฐมนตร ี
ที ่นร ๐๔๐๔/๑๐๑๓๙ 
ลงวันท่ี ๑๒ ต.ค. ๒๕๕๔ 

๓ ศธ ๐๑๐๐.๑/๔๐๓๖ ๒๑ พ.ย. ๒๕๕๔ นางเปล่งมณี  เร่งสมบรูณส์ุข ส.ส.เลย 
นายยุพราช  บัวอินทร์ ส.ส.เพชรบูรณ ์

นายเกยีรติ์อุดมิ  เมนะสวสัดิ์ ส.ส.อดุรธาน ี
นายนิยม  วรปัญญา ส.ส.บญัชีรายชื่อ 

หนังสือสภาผู้แทนราษฎร 
ที ่สผ ๐๐๐๑/๑๐๒๕๔ 
ลงวันท่ี ๒๙ ก.ย. ๒๕๕๔ 
และ ที ่สผ ๐๐๐๑/๑๐๖๘๗ , ๑๐๗๒๓ 
และ ๑๐๗๗๑ 
ลงวันท่ี ๑๑ ต.ค. ๒๕๕๔ 

๔ ศธ ๐๑๐๐.๒/๔๐๕๓ ๒๒ พ.ย. ๒๕๕๔ นายเชิดชัย  ตนัติศริินทร์ ส.ส.บญัชีรายช่ือ หนังสือสภาผู้แทนราษฎร 
ที ่สผ ๐๐๐๑/๑๐๗๒๓ 
ลงวันท่ี ๑๑ ต.ค. ๒๕๕๔ 

๕ ศธ ๐๑๐๐.๒/๔๑๔๗ ๒๘ พ.ย. ๒๕๕๔ นางเปล่งมณี  เร่งสมบรูณส์ุข ส.ส.เลย 
 

หนังสือสภาผู้แทนราษฎร 
ที ่สผ ๐๐๐๑/๑๐๒๕๔ 
ลงวันท่ี ๒๙ ก.ย. ๒๕๕๔ 

๖ ศธ ๐๑๐๐.๑/๔๑๗๓ ๒๙ พ.ย. ๒๕๕๓ นายวัชระ  เพชรทอง ส.ส.บญัชีรายชื่อ หนังสือสภาผู้แทนราษฎร 
ที ่สผ ๐๐๐๑/๑๑๑๗๒ 
ลงวันท่ี ๒๐ ต.ค. ๒๕๕๔ 

๗ ศธ ๐๑๐๐.๑/๔๒๓๗ ๒ ธ.ค. ๒๕๕๔ นายชรินทร์  หาญสืบสาย  ส.ว.ตาก หนังสือวุฒิสภา 
ที ่สว ๐๐๐๑/๐๕๕๑๖ 
ลงวันท่ี ๒๐ ก.ย. ๒๕๕๔ 

๘ ศธ ๐๑๐๐.๑/๔๓๔๑ ๑๓ ธ.ค. ๒๕๕๔ นายทวีศักดิ์  คิดบรรจง ส.ว.บุรรีัมย์ 
นายสุธรรม  พันธุ์ศักดิ์ ส.ว.สรรหา 

 
 

หนังสือวุฒิสภา 
ที ่สว ๐๐๐๑/๐๑๐๒๖ 
ลงวันท่ี ๒๑ ต.ค. ๒๕๕๔ 

๙ ศธ ๐๑๐๐.๑/๒๑๕ ๑๙ ม.ค ๒๕๕๕ นายมณเฑียร  บุญตัน ส.ว.สรรหา หนังสือส านักเลขาธิการนายกรัฐมนตร ี
ที ่นร ๐๔๐๔/๙๘๙๘ 
ลงวันท่ี ๖ ต.ค. ๒๕๕๔ 

๑๐ ศธ ๐๑๐๐.๑/๖๓๘ ๒๙ ก.พ. ๒๕๕๕ นายสุเมธ  ศรีพงษ์ ส.ว.นครราชสมีา หนังสือส านักเลขาธิการนายกรัฐมนตร ี
ที ่นร ๐๔๐๔/๑๒๖๓๘ 
ลงวันท่ี ๑๖ ธ.ค. ๒๕๕๔ 

๑๑ ศธ ๐๑๐๐.๑/๖๘๑ ๒๗ ก.พ. ๒๕๕๕ นายวิรัตน์  วิริยะพงษ์ ส.ส.สุโขทัย 
 

หนังสือสภาผู้แทนราษฎร 
ที ่สผ ๐๐๐๑/๔๑๔ 
ลงวันท่ี ๑๑ ม.ค. ๒๕๕๕ 
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ล าดับ เลขที่หนังสือ ลงวันที ่ ผู้หารือ อ้างถึง 
๑๒ ศธ ๐๑๐๐.๑/๔๗๖ ๑๓ ก.พ. ๒๕๕๕ นายเจรญิ  ภักดีวานิช ส.ว.พัทลุง หนังสือส านักเลขาธิการนายกรัฐมนตร ี

ที ่นร ๐๔๐๔/๑๒๐๔๓ 
ลงวันท่ี ๒๙ พ.ย. ๒๕๕๔ 

๑๓ ศธ ๐๑๐๐.๑/๖๕๙ ๒๗ ก.พ. ๒๕๕๕ นายโปรดปราน  โต๊ะราหนี ส.ส.บัญชีรายช่ือ 
นางอนุรักษ์  บุญศล ส.ส.สกลนคร 

หนังสือสภาผู้แทนราษฎร 
ที ่สผ ๐๐๐๑/๑๒๙๔๓ 
ลงวันท่ี ๑๔ ธ.ค. ๒๕๕๔ 

๑๔ ศธ ๐๑๐๐.๑/๖๙๒ ๒๘ ก.พ. ๒๕๕๕ นางชมภู  จันทาทอง ส.ส.หนองคาย 
นางสาวสุนทรี  ชัยวิรัตนะ ส.ส.บญัชีรายช่ือ 
นายนิยม  วรปัญญา ส.ส.บญัชีรายชื่อ 

หนังสือสภาผู้แทนราษฎร 
ที ่สผ ๐๐๐๑/๑๓๒๖๖ 
ลงวันท่ี ๒๑ ธ.ค. ๒๕๕๔ 

๑๕ ศธ ๐๑๐๐.๑/๗๐๓ ๒๘ ก.พ. ๒๕๕๔ นางเยาวนิตย์  เพียงเกษ ส.ส.บญัชีรายช่ือ 
นายเกยีรติ์อุดม  เมนะสวสัดิ์ ส.ส.อดุรธาน ี
นายสมมุติ  เบ็ญจลักษณ์  ส.ส.ปัตตาน ี
นางชมภู  จันทาทอง ส.ส.หนองคาย 
นายนิยม  วรปัญญา ส.ส.บญัชีรายชื่อ 
นายบัญญตัิ  เจตนจันทร์  ส.ส.ระยอง 

หนังสือสภาผู้แทนราษฎร 
ที ่สผ ๐๐๐๑/๑๓๓๘๑ 
ลงวันท่ี ๒๓ ธ.ค. ๒๕๕๔ 

๑๖ ศธ ๐๑๐๐.๑/๑๔๓๖ ๓๐ เม.ย. ๒๕๕๕ นางสาวสุนทรี  ชัยวิรัตน์ ส.ส.บญัชีรายช่ือ 
นางอรอนงค์  คล้ายนก ส.ส.กทม. 

หนังสือส านักเลขาธิการนายกรัฐมนตร ี
ที ่นร ๐๔๐๔/๑๕๕๖ 
ลงวันท่ี ๓ ก.พ. ๒๕๕๕ 

๑๗ ศธ ๐๑๐๐.๑/๑๖๒๘ ๑๔ พ.ค. ๒๕๕๕ นายภิญโญ  สายนุ้ย ส.ว.กระบี ่
นางนฤมล  ศิริวัฒน์ ส.ว.อุตรดิตถ ์

หนังสือวุฒิสภา 
ที ่สว ๐๐๐๑/๐๑๐๑๗ 
ลงวันท่ี ๒๗ ก.พ. ๒๕๕๕ 

๑๘ ศธ ๐๑๐๐.๑/๘๒๘ ๒๔ พ.ค. ๒๕๕๕ นางนฤมล  ศิริวัฒน์ ส.ว.อุตรดิตถ ์ หนังสือส านักเลขาธิการนายกรัฐมนตร ี
ที ่นร ๐๔๐๔/๖๒๐๙ 
ลงวันท่ี ๘ พ.ค. ๒๕๕๕ 

๑๙ ศธ ๐๑๐๐.๑/๑๙๗๕ ๗ มิ.ย. ๒๕๕๕ นายตวง  อันทะไชย ส.ว.สรรหา หนังสือวุฒิสภา 
ที ่สว ๐๐๐๑/๐๒๑๕๖ 
ลงวันท่ี ๑๘ เม.ย. ๒๕๕๕ 

๒๐ ศธ ๐๒๐๑.๑/๒๔๒๖ ๔ ก.ค. ๒๕๕๕ นายอภิชาต  ศักดิเศรษฐ์  ส.ส.
นครศรีธรรมราช 

หนังสือสภาผู้แทนราษฎร 
ที ่สผ ๐๐๐๑/๕๘๘๗ 
ลงวันท่ี ๒๓ เม.ย. ๒๕๕๕ 

๒๑ ศธ ๐๑๐๐.๑/๒๕๐๗ ๑๑ ก.ค. ๒๕๕๕ พลเรือเอก สุรศักดิ์  ศรีอรุณ  ส.ว.สรรหา หนังสือส านักเลขาธิการนายกรัฐมนตร ี
ที ่นร ๐๔๐๔/๖๒๑๙ 
ลงวันท่ี ๘ พ.ค. ๒๕๕๕ 

๒๒ ศธ ๐๑๐๐.๑/๒๕๐๘ ๑๑ ก.ค. ๒๕๕๕ นายภิญโญ  สายนุ้ย ส.ว.กระบี ่
นายสุรยิา  ปันจอร์ ส.ว.สตลู 

หนังสือวุฒิสภา 
ที ่สว ๐๐๐๑/๐๒๙๐๐ 
ลงวันท่ี ๒๕ พ.ค. ๒๕๕๕ 

๒๓ ศธ ๐๑๐๐.๑/๒๗๒๑ ๒๔ ก.ค. ๒๕๕๕ นายเชิดชัย  ตันติศิรินทร์ ส.ส.บัญชีรายช่ือ 
นางอนุรักษ์  บุญศล ส.ส.สกลนคร 

นายสมคดิ  บาลไธสง ส.ส.หนองคาย 

หนังสือสภาผู้แทนราษฎร 
ที ่สผ ๐๐๐๑/๗๒๒๖ 
ลงวันท่ี ๒๔ พ.ค. ๒๕๕๕ 
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ล าดับ เลขที่หนังสือ ลงวันที ่ ผู้หารือ อ้างถึง 
๒๔ ศธ ๐๑๐๐.๑/๒๘๐๑ ๓๐ ก.ค. ๒๕๕๕ นายอรรถกร  ศริิลัทธยากร ส.ส.บัญชีรายช่ือ หนังสือสภาผู้แทนราษฎร 

ที ่สผ ๐๐๐๑/๕๙๐๑ 
ลงวันท่ี ๒๓ เม.ย. ๒๕๕๕ 

๒๕ ศธ ๐๑๐๐.๑/๒๘๓๘ ๓๑ ก.ค. ๒๕๕๕ นางสาวสุนทรี  ชัยวิรัตนะ ส.ส.บญัชีรายช่ือ 
นายวัชระ  เพชรทอง ส.ส.บญัชีรายชื่อ 

นางนันทนา  ทิมสุวรรณ  ส.ส.เลย 
นายวิวัฒน์ชัย  โหตระไวศยะ  ส.ส.ศรสีะเกษ 

นางเอมอร  สินธุไพร ส.ส.ร้อยเอด็ 
นางอุดมลักษณ์  เพ็งนรพัฒน ์ ส.ส.ศรีสะเกษ 

นายสมคดิ  บาลไธสง ส.ส.หนองคาย 

หนังสือสภาผู้แทนราษฎร 
ที ่สผ ๐๐๐๑/๖๒๗๖ 
ลงวันท่ี ๒๗ เม.ย. ๒๕๕๕ 

๒๖ ศธ ๐๑๐๐.๑/๒๘๔๐ ๓๑ ก.ค. ๒๕๕๕ นายวัชระ  เพชรทอง ส.ส.บญัชีรายชื่อ 
นางสาวพิมพ์ภัทรา  วิชัยกุล  ส.ส.

นครศรีธรรมราช 

หนังสือสภาผู้แทนราษฎร 
ที ่สผ ๐๐๐๑/๓๘๘๔ 
ลงวันท่ี ๑๓ ม.ีค. ๒๕๕๕ 

๒๗ ศธ ๐๑๐๐.๑/๒๘๓๙ ๓๑ ก.ค. ๒๕๕๕ นายสหรัฐ  กุลศรี ส.ส.สุพรรณบรุ ี
นางนันทนา  ทิมสุวรรณ  ส.ส.เลย 

นายสุทธิชัย  จรูญเนตร ส.ส.อุบลราชธานี 
นายเอี่ยม  ทองใจสด ส.ส.เพชรบรูณ ์
นายสมคดิ  เชื้อคง ส.ส.อุบลราชธานี 

หนังสือสภาผู้แทนราษฎร 
ที ่สผ ๐๐๐๑/๔๙๔๑ 
ลงวันท่ี ๓๐ ม.ีค. ๒๕๕๕ 

๒๘ ศธ ๐๑๐๐.๑/๒๘๗๕ ๖ ส.ค. ๒๕๕๕ นายตวง  อันทะไชย ส.ว.สรรหา หนังสือส านักเลขาธิการนายกรัฐมนตร ี
ที ่นร ๐๔๐๔/๘๐๔๘ 
ลงวันท่ี ๑๒ ม.ิย. ๒๕๕๕ 

๒๙ ศธ ๐๑๐๐.๑/๒๘๗๖ ๖ ส.ค. ๒๕๕๕ นางเปล่งมณี  เร่งสมบรูณส์ุข  ส.ส.เลย 
นางสาวสุนทรี  ชัยวิรัตนะ ส.ส.บญัชีรายช่ือ 
นางอุดมลักษณ์  เพ็งนรพัฒน ์ ส.ส.ศรีสะเกษ 
นายศิรสิทธิ ์ เลิศด้วยลาภ ส.ส.นครราชสีมา 
นางนาท ี รัฐกิจประการ ส.ส.บัญชีรายช่ือ 
นางสาวสุพัชรี  ธรรมเพชร  ส.ส.พทัลุง 
นายวรชัย  เหมะ ส.ส.สมุทรปราการ 
นางอนุรักษ์  บุญศล ส.ส.สกลนคร 

นายสมสุติ  เบญ็จลักษณ์  ส.ส.ปัตตาน ี

หนังสือสภาผู้แทนราษฎร 
ที ่สผ ๐๐๐๑/๘๒๓๔ 
ลงวันท่ี ๑๒ ม.ีค. ๒๕๕๕ 

๓๐ ศธ ๐๑๐๐.๑/๓๐๑๔ ๑๐ ส.ค. ๒๕๕๕ นายภิญโญ  สายนุ้ย ส.ว.กระบี ่ หนังสือวุฒิสภา 
ที ่สว ๐๐๐๑/๐๑๓๔๘ 
ลงวันท่ี ๘ มี.ค. ๒๕๕๕ 

๓๑ ศธ ๐๑๐๐.๑/๓๒๖๔ ๒๙ ส.ค. ๒๕๕๕ นายสิริวัฒน ์ ไกรสินธุ์ ส.ว.นครศรีธรรมราช 
 

หนังสือวุฒิสภา 
ที ่สว ๐๐๐๑/๐๒๙๕๐ 
ลงวันท่ี ๒๘ พ.ค. ๒๕๕๕ 

๓๒ ศธ ๐๑๐๐.๑/๓๒๖๗ ๒๙ ส.ค. ๒๕๕๕ นายสิริวัฒน ์ ไกรสินธุ์ ส.ว.นครศรีธรรมราช 
นายมณเฑียร  บุญตัน ส.ว.สรรหา 

หนังสือส านักเลขาธิการนายกรัฐมนตร ี
ที ่นร ๐๔๐๔/๘๒๒๐ 
ลงวันท่ี ๑๕ ม.ิย. ๒๕๕๕ 

๓๓ ศธ ๐๑๐๐.๑/๓๒๖๘ ๒๙ ส.ค. ๒๕๕๕ รศ.ประเสริฐ  ชิตพงศ์ ส.ว.สงขลา 
นายตวง  อันทะไชย ส.ว.สรรหา 

นายเจตน ์ ศิรธรานนท์ ส.ว.สรรหา 

หนังสือวุฒิสภา 
ที ่สว ๐๐๐๑/๐๓๕๒๘ 
ลงวันท่ี ๒๗ ม.ิย. ๒๕๕๕ 
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ล าดับ เลขที่หนังสือ ลงวันที ่ ผู้หารือ อ้างถึง 
๓๔ ศธ ๐๑๐๐.๑/๓๓๒๐ ๓๑ ส.ค. ๒๕๕๕ นายนิยม  วรปัญญา ส.ส.บญัชีรายชื่อ หนังสือสภาผู้แทนราษฎร 

ที ่สผ ๐๐๐๑/๘๔๑๔ 
ลงวันท่ี ๑๓ ม.ิย. ๒๕๕๕ 

๓๕ ศธ ๐๑๐๐.๑/๓๓๒๑ ๓๑ ส.ค. ๒๕๕๕ นายนิยม  วรปัญญา ส.ส.บญัชีรายชื่อ หนังสือส านักเลขาธิการนายกรัฐมนตร ี
ที ่นร ๐๔๐๔/๑๐๙๘๘ 
ลงวันท่ี ๑๐ ส.ค. ๒๕๕๕ 

๓๖ ศธ ๐๑๐๐.๑/๓๓๗๕ ๓ ก.ย. ๒๕๕๕ นายรณเทพ  อนุวัฒน์ ส.ส.ชลบรุ ี หนังสือสภาผู้แทนราษฎร 
ที ่สผ ๐๐๐๑/๙๘๑๙ 
ลงวันท่ี ๖ ก.ค. ๒๕๕๕ 

๓๗ ศธ ๐๑๐๐.๑/๓๓๗๖ ๓ ก.ย. ๒๕๕๕ นายอ านวย  คลังผา ส.ส.ลพบุร ี หนังสือสภาผู้แทนราษฎร 
ที ่สผ ๐๐๐๑/๘๒๘๐ 
ลงวันท่ี ๑๒ ม.ิย. ๒๕๕๕ 

๓๘ ศธ ๐๑๐๐.๑/๓๖๐๔ ๑๗ ก.ย. ๒๕๕๕ นายประสงค์  นุรักษ์ ส.ว.สรรหา หนังสือส านักเลขาธิการนายกรัฐมนตร ี
ที ่นร ๐๔๐๔/๙๙๓๔ 
ลงวันท่ี ๑๖ ก.ค. ๒๕๕๕ 

๓๙ ศธ ๐๑๐๐.๑/๓๗๑๑ ๒๔ ก.ย. ๒๕๕๕ นางสาวสุนทรี  ชัยวิรัตนะ ส.ส.บญัชีรายช่ือ หนังสือสภาผู้แทนราษฎร 
ที ่สผ ๐๐๐๑/๙๐๘๑ 
ลงวันท่ี ๒๕ ม.ิย. ๒๕๕๕ 
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บัญชีการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ 
ที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงศกึษาธิการ 

ปีงบประมาณ ๒๕๕๕ (๑ ต.ค. ๒๕๕๔-๓๐ ก.ย. ๒๕๕๕) 
ล าดับ วัน/เดือน/ปี เรื่อง การพิจารณา หมายเหตุ 

๑ 
 

๑๒ ต.ค. ๕๔ ร่าง พ.ร.บ.การจัดการศึกษาส าหรับคนพิการ(ฉบับที่
..) พ.ศ. .... 

บรรจุวาระ สผ. 
 

บันทึกแจ้ง สพฐ. 

๒ ๙-๑๐ พ.ย. 
๕๔ 

ร่าง พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.๒๕๕๕ 

วาระ ๑ สผ.  

   ๓ ๒๑ ธ.๕. ๕๔ ร่าง พ.ร.บ.สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา พ.ศ. .... วาระ ๑ สผ.  

๔ ๔-๖ ม.ค.๕๕ ร่าง พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.๒๕๕๕ 

วาระ ๒-๓ สผ.  

๕ ๒๓–๒๔ ม.ค.
๕๕ 

ร่าง พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.๒๕๕๕ 

วุฒิสภา 
เห็นชอบ 

 

๖ ๑ ก.พ. ๕๕ ร่าง พ.ร.บ.สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา พ.ศ. .... วาระ ๒-๓ สผ.  

๗ ๘ มี.ค. ๕๕ ร่าง พ.ร.บ.สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา พ.ศ. .... บรรจุวาระ สผ. รับทราบวุฒิสภายับยั้ง 

๘ ๑๔ มี.ค. ๕๕ ร่าง พ.ร.บ.สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา พ.ศ. .... เลื่อนข้ึนมาพิจารณา ครั้งต่อไป 

๙ ๑๕ มี.ค.๕๕ ร่าง พ.ร.บ.สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา พ.ศ. .... ส.ส.เห็นชอบ  

๑๐ ๒๑-๒๓ พ.ค.
๕๕ 

ร่าง พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.๒๕๕๖ 

วาระ ๑ สผ.  

๑๑ ๓-๔ ก.ย.๕๕ ร่าง พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.๒๕๕๖ 

วุมิสภา เห็นชอบ  

๑๒ ๑๕-๑๗ ส.ค. 
๕๕ 

ร่าง พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.๒๕๕๖ 

วาระ ๒-๓ สผ.  

๑๓ ๑๙ ก.ย. ๕๕ ร่าง พ.ร.บ.การจัดการศึกษาส าหรับคนพิการ(ฉบับที่
..) พ.ศ. .... 

วาระ ๑ สผ.  
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ผลการด าเนินงานกลุ่มรับเร่ืองราวร้องทุกข์ 
ปีงบประมาณพ.ศ.2555 

1. การรับเรื่องราวร้องทุกข ์    รวม 1,919เรื่อง 
    1.1 กล่าวหาข้าราชการ ขัดแย้งผู้บังคับบัญชา   672 เรื่อง 
    1.2 แจ้งทุจริต คอร์รัปชั่น       53 เรื่อง 
    1.3 นโยบายเรียนดี เรียนฟรี 15 ปี อย่างมีคุณภาพ    19 เรื่อง 
    1.4 การจัดกรอบอัตราก าลัง,เยียวยา    157 เรื่อง 
    1.5 ขอช่วยราชการ โอน – ย้าย ข้าราชการ   142 เรื่อง 
    1.6 ครูอัตราจ้าง/พนักงานราชการ      77 เรื่อง 
    1.7 ขอให้สนับสนุนสถานศึกษา      54 เรื่อง 
    1.8 ทุนการศึกษา : กยศ,กรอ       17 เรื่อง 
    1.9 หนี้สินครู        13 เรื่อง 
    1.10 การสอบ ขอเทียบวุฒิ เทียบโอน      61 เรื่อง 
    1.11 การเสนอความเห็นด้านการศึกษา    193 เรือง 
    1.12 เรื่องอ่ืนๆ : ขอความอนุเคราะห์ ขอความเป็นธรรม  443 เรื่อง 
 

2. การด าเนินงานตามข้ันตอนของศาล      รวม 103 เรื่อง 
    2.1 ด าเนินการตามค าสั่งศาล        34 เรื่อง 
    2.2 การมอบอ านาจ (ใบแต่งทนาย)       69 เรื่อง 
 

3. การรับรายงาน      รวม 463 เรื่อง 
    3.1 การรับรายงานผลการพิจารณาเรื่องร้องทุกข์/ข้าราชการต้องหาคดี 356 เรื่อง 
    3.2 การรับรายงานเรื่องความรับผิดทางละเมิด      83 เรื่อง 
    3.3 การรับรายงานเรื่องอุทธรณ์ค าสั่งทางปกครอง     24 เรื่อง 
 

4. การแจ้งผลการด าเนินการรับเรื่องร้องทุกข์   รวม 1,676 เรื่อง 
 

5. การจัดท ารายงานการรับเรื่องร้องทุกข์ (รายเดือน)        รวม 12 เรื่อง 
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สรุปผลการด าเนินงานโครงการพัฒนาศักยภาพและประสิทธิภาพการบริหารจัดการ 
ส านักงานรัฐมนตร ี

 โครงการพัฒนาศักยภาพและประสิทธิภาพการบริหารจัดการ ส านักงานรัฐมนตรีประจ าปี
งบประมาณ 2555 มีวัตถุประสงค์เพื่อการพัฒนาส านักงานรัฐมนตรี ให้เป็นส่วนราชการท่ีมี
ประสิทธิภาพตามเกณฑ์การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ได้จัดกิจกรรม แลกเปลี่ยน
เรียนรู้วิธีการปฏิบัติงานท่ีดี (Best Practices) การสัมมนาทางวิชาการและศึกษาดูงาน มีข้าราชการ
บุคลากรส านักงานรัฐมนตรีเข้าร่วมกิจกรรม 29 คน คิดเป็นร้อยละ 100 ของบุคลากรท้ังหมด 
 การจัดกิจกรรมมุ่งเน้นให้บุคลากรได้รับความรู้จากวิทยากร และแลกเปลี่ยนเรียนรู้        
การท างานจากประสบการณ์ตรง รวมท้ังพัฒนาขีดความสามารถ ต่อยอดความรู้ ประสบการณ์ใน
การท างานของบุคลากร มีเน้ือหา สาระโดยสรุป ดังนี้ 

กิจกรรมที่ 1 แลกเปลี่ยนเรียนรู้วิธีการปฏิบัติที่ดี (Best Practices) 
จากการบรรยายของวิทยากร ซึ่งมีประสบการณ์การท างานส านักงานรัฐมนตรี ในฐานะข้าราชการ 
และหัวหน้าส านักงานรัฐมนตรี 
 วิธีการปฏิบัติงานที่ดี  (Best Practices) เพื่อผลสัมฤทธิ์ของงาน: ผู้ปฏิบัติต้องมีความ       
รอบรู้แม่นย า ในกฎระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง มีความละเอียดรอบคอบ มีความสามารถ ในการส่ือสารท้ัง
การอ่าน เขียน และพูด ท่ีส าคัญต้องรู้หน้าท่ี รู้ขอบเขตของงาน ชัดเจนในงานตามหน้าท่ีของตน   
(รู้จริง รู้แจ้ง รู้แจกแจง) 
 วิธีการปฏิบัติงานที่ดี (Best Practices) เรื่อง การประสานราชการทางการเมือง :    
ต้องท างานหนัก มีศักยภาพ ความสามารถพิ เศษ มีพลังท้ั งก าลังภายในและภายนอก               
ในการประสานงานท้ังงานราชการและงานการเมือง ประสบการณ์ความยากล าบากจะมาพร้อมกับ
ความส าเร็จของงาน เป็นความภาคภูมิใจ เป็นเกียรติประวัติ ในชีวิตตน 

“วิธีการปฏิบัติงานที่ดี ต้องมีความคิดบวก อดทนต่อความยากล าบาก และเชื่อใน
คุณค่าของคน” 
   การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่องการจัดท าบันทึกสรุปเรื่อง ท าให้เห็นปัญหาอุปสรรค และได้
ข้อสรุปแนวทางการจัดท าบันทึกสรุปเรื่องท่ีเหมาะสม ถึงแม้รูปแบบ วิธีการจะแตกต่างกันใน
รายละเอียด แต่ในการด าเนินการต้องมุ่งเน้น “ความถูกต้อง ถูกใจ และรวดเร็ว” 
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 กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ เพื่อเสริมประสิทธิภาพงาน ให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้รู้ จักตนเอง       
มีความรับผิดชอบงานในหน้าท่ี รู้จักการท างานร่วมกัน เห็นความส าคัญของผู้อื่น และให้มี
เป้าหมายในการท างานร่วมกัน 

กิจกรรมที่ 2 สัมมนาทางวิชาการและศึกษาดูงาน (ในประเทศ) 
 การศึกษาดูงาน ได้ศึกษาดูงาน “เกษตรกรรมธรรมชาติ” ณ ศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพ
เกษตรกรรม วัดญาณสังวรารามวรมหาวิหาร อันเน่ืองมาจากพระราชด าริ เป็นการเปิดโลกทัศน์วิถี   
การด าเนินชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
 นอกจากนี้ยังได้ เตรียมการในการพัฒนาคุณภาพงานของส านักงานรัฐมนตรี ให้มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดนเฉพาะในเรื่องการจัดท าหนังสือราชการ มุ่งเน้นความถูกต้องตาม
ระเบียบแบบแผน ความสละสลวยของภาษาและสื่อความหมายท่ีชัดเจน 
 ผลการประเมินการด าเนินงาน พบว่า ในด้านกิจกรรมบรรยายทางวิชาการ อยู่ในระดับ 
4.26-4.67 (ดีมาก-ดีท่ีสุด) ทุกรายการประเมิน ด้านกิจกรรมกลุ่มและศึกษาดูงาน พบว่า อยู่ ใน
ระดับ 4.48-4.53 (ดีมาก-ดีท่ีสุด) ทุกรายการประเมิน ในส่วนข้อเสนอแนะ เสนอว่าในโอกาสต่อไป 
ควรจัดในเร่ืองการประสานงานท่ีดี การบริหารจัดการท่ีดี และขอให้มีการจัดกิจกรรมเช่นนี้ทุกปี 

กิจกรรมที่ 3 ขับเคลื่อนการบริหารจัดการภาครัฐตามหลักธรรมาภิบาล 
การขับเคลื่อนการบริหารจัดการภาครัฐตามหลักธรรมาภิบาล จัดในลักษณะเป็นการประชุม 

ฝึกอบรม ศึกษาดูงาน การเข้าวัดฟังธรรม ท าสมาธิ ท าบุญ ไหว้พระถวายสังฆทาน 
 การศึกษาดูงาน ได้ศึกษาดูงานหน่วยงานอิสระ “ส านักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน” รับฟัง
บรรยาย บทบาทอ านาจหน้าท่ีของผู้ตรวจการแผ่นดิน ในเรื่องของการพิจารณาและสอบสวน    
หาข้อเท็จจริงตามค าร้องเรียน การด าเนินการเกี่ยวกับจริยธรรมของผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง  
และเจ้าหน้าท่ีของรัฐเพื่อให้บุคลากรได้มีความรู้ หลักการ และวิธีการ ท่ีเป็นแบบอย่างของการท างาน
ตามหลักธรรมาภิบาล 
 การบรรยายของวิทยากร  มุ่งเน้นให้บุคลากรส านักงานรัฐมนตรี ได้มีความรู้ ความเข้าใจ  
ตระหนักถึงค่านิยมร่วมของส านักงานรัฐมนตรี  และหลักของการบริหารจัดการท่ีดี  ในเรื่อง  
“ความรับผิดชอบ” รวมท้ังการ “ท างานอย่างมืออาชีพ” เพื่อเพิ่มศักยภาพประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงานของส านักงานรัฐมนตรี 
 การประชุมติดตามประเมินผลการด าเนินการตามตัวชี้วัดค ารับรองการปฏิบัติราชการของ
ส านักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕  เพื่อตรวจสอบ  
ติดตามงานตามแผนปฏิบัติราชการ ให้บรรลุผลตามเป้าหมาย และรายงานต่อ กพร. สป.ศธ. ไดทั้น
ตามก าหนดเวลาการเสวนา : เรื่องแนวทางการปฏิบัติตามข้อบังคับว่าด้วยจรรยาข้าราชการ
ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๕๒ มุ่งเน้นให้บุคลากรส านักงานรัฐมนตรี ได้รับความรู้
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ความเข้าใจในเรื่องของจรรยาข้าราชการ ลักษณะท่ีเป็นการศึกษาท าความเข้าใจด้วยตนเอง      
โดยใช้เนื้อหาสาระของแนวทางปฏิบัติตามข้อบังคับว่าด้วยจรรยาข้าราชการส านักงาน
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๕๒ จัดท าเป็นแบบทดสอบให้สอบวัดความรู้ เพื่อให้เกิดความเข้าใจ 
ภาคภูมิใจ และปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างท่ีดี 

กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ และการแสดงมุทิตาจิตแก่หัวหน้าส านักงานรัฐมนตรีผู้เกษียณอายุราชการ 
เพื่อให้บุคลากรส านักงานรัฐมนตรี  มีความสุข สนุกสนาน สามัคคี เชื่อมโยงเป็นน้ าหนึ่งใจเดียวกัน        
มีการสานสัมพันธ์ท่ีดี  รักษาขนบธรรมเนียมประเพณี  การเคารพผู้อาวุโส ความกตัญญูต่อ
ผู้บังคับบัญชา 
 การเข้าวัด มุ่งหวังสร้างเสริมให้บุคลากรส านักงานรัฐมนตรี มีคุณธรรม จริยธรรม ตามหลัก
ค าสอนของพระพุทธศาสนา มีโอกาสได้รับฟังธรรม ปฏิบัติธรรม ฝึกสมาธิ จากพระภิกษุสงฆ์        
ผู้มีวิชาความรู้ค าสอน ข้อคิด ข้อเสนอแนะ การปฏิบัติงาน รวมท้ังการฝึกสมาธิ เพื่อให้จิตใจสงบ  
มั่นคง มีสติสัมปชัญญะ ในการด ารงชีวิต การตัดสินใจแก้ไขปัญหา เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของ    
การท างานของส านักงานรัฐมนตรี 
 การเข้าวัดเพื่อท าบุญ ไหว้พระ ถวายสังฆทาน มุ่งส่งเสริมให้บุคลากรส านักงานรัฐมนตรี     
ได้บ าเพ็ญบุญแก่พุทธศาสนา มีจิตใจท่ีเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ รับพรจากพระภิกษุสงฆ์ เพื่อให้มีความสุข
ความเจริญ 
 ผลการประเมิน การจัดงานตามหัวข้อของกิจกรรมเป็นไปตามวัตถุประสงค์ครบทุกประการ 
จากการสังเกตพบว่าบุคลากรส านักงานรัฐมนตรี มีความร่วมมือร่วมใจ มีความสามัคคี สานสัมพันธ์
ท่ีดีต่อกันยิ้มแย้มแจ่มใส มีความพึงพอใจในกิจกรรม การด าเนินงานเป็นไปด้วยความราบรื่น  
เรียบร้อย สมบูรณ ์
 

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



คณะท ำงำน 
 

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

 
 


