คำรับรองกำรปฏิบัติรำชกำร
ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๕๙

ระหว่ำง
ปลัดกระทรวงศึกษำธิกำร
และ
สำนักงำนรัฐมนตรี

คำรับรองกำรปฏิบัติรำชกำร
สำนักงำนรัฐมนตรี กระทรวงศึกษำธิกำร
ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๕๙
๑. คำรับรองระหว่ำง
รองศำสตรำจำรย์กำจร ตติยกวี

ปลัดกระทรวงศึกษำธิกำร

ผู้รับคำรับรอง

และ
นำงรักขณำ ตัณฑวุฑโฒ

หัวหน้ำสำนักงำนรัฐมนตรี

ผู้ทำคำรับรอง

๒. คำรับรองนี้เป็นคำรับรองฝ่ำยเดียว มิใช่สัญญำและใช้สำหรับระยะเวลำ ๑ปี เริ่มตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลำคม ๒๕๕๘
ถึงวันที่ ๓๐ กันยำยน ๒๕๕๙
๓. รำยละเอียดของคำรับรอง ได้แก่ แผนปฏิบัติรำชกำรของ สำนักงำนรัฐมนตรี กระทรวงศึกษำธิกำร ตัวชี้วัดผล
กำรปฏิบัติรำชกำร น้ำหนัก ข้อมูลพื้นฐำน เป้ำหมำย/เกณฑ์กำรให้คะแนนและรำยละเอียดอื่นๆ ตำมที่ปรำกฏอยู่
ในเอกสำรประกอบท้ำยคำรับรองนี้
๔. ข้ำพเจ้ำ รองศำสตรำจำรย์กำจร ตติยกวี ในฐำนะหัวหน้ำส่วนรำชกำรเจ้ำของงบประมำณของสำนักงำนรัฐมนตรี
กระทรวงศึกษำธิกำร ได้พิจำรณำและเห็นชอบกับแผนปฏิบัติรำชกำรของสำนักงำนรัฐมนตรี กระทรวงศึกษำธิกำร
ตัวชี้วัดผลกำรปฏิบัติรำชกำร น้ำหนัก ข้อมูลพื้นฐำน เป้ำหมำย เกณฑ์กำรให้คะแนนและรำยละเอียดอื่นๆตำมที่
กำหนดในเอกสำรประกอบท้ำยคำรับรองนี้ และข้ำพเจ้ำยินดีจะให้คำแนะนำ กำกับ และตรวจสอบผลกำรปฏิบัติ
รำชกำรของ นำงรักขณำ ตัณฑวุฑโฒ หัวหน้ำสำนักงำนรัฐมนตรี ให้เป็นไปตำมคำรับรองที่จัดทำขึ้นนี้
๕. ข้ำพเจ้ำ นำงรักขณำ ตัณฑวุฑโฒ หัวหน้ำสำนักงำนรัฐมนตรี ได้ทำควำมเข้ำใจคำรับรองตำมข้อ ๓ แล้ว ขอให้คำ
รับรองกับปลัดกระทรวงศึกษำธิกำรว่ำจะมุ่งมั่นปฏิบัติรำชกำรให้เกิดผลงำนที่ดีตำมเป้ำหมำยของตัวชี้วัดแต่ละตัว
ในระดับสูงสุด เพื่อให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประชำชนตำมที่ให้คำรับรองไว้
๖. ผู้รับคำรับรองและผู้ทำคำรับรองได้เข้ำใจคำรับรองกำรปฏิบัติรำชกำรและเห็นพ้องกันแล้ว จึงได้ลงลำยมือชื่อไว้
เป็นสำคัญ
...........................................................
(รองศำสตรำจำรย์กำจร ตติยกวี)
ปลัดกระทรวงศึกษำธิกำร
วันที่..…......เดือน...……..........พ.ศ...….........

..............................................................
(นำงรักขณำ ตัณฑวุฑโฒ)
หัวหน้ำสำนักงำนรัฐมนตรี
วันที่...….....เดือน.......……...........พ.ศ...............

กรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคารับรองการปฏิบัติราชการระดับสานัก
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙
สานักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ
ประเด็นการประเมินผล
การปฏิบัติราชการ
การประเมินประสิทธิผล

ตัวชี้วัด

น้าหนัก
(ร้อยละ)

ตัวชี้วัดที่ ๑ ความสาเร็จในการบรรลุเป้าหมายตามนโยบาย
สาคัญ/แผนปฏิบัติราชการ/ตัวชี้วัดตามคารับรองการปฏิบัติ
ราชการของกระทรวง/สานักงานปลัดกระทรวงและแผนปฏิบัติ
ราชการของหน่วยงาน
๑.๑ ร้อยละความสาเร็จของโครงการที่มีผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมาย
ของโครงการตามแผนปฏิบัติราชการของหน่วยงาน ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙
๑.๒ ร้อยละของการจัดทารายงานการประชุมผู้บริหารองค์กรหลัก
เสนอรัฐมนตรีได้ภายใน ๑ วันทาการ หลังสิ้นสุดการประชุม
๑.๓ ร้อยละของการเผยแพร่ข่าวนโยบายภารกิจรัฐมนตรี
ทางเว็บไซต์สานักงานรัฐมนตรี และกระทรวงศึกษาธิการ
๑.๔ ร้อยละความพึงพอใจของฝ่ายการเมืองที่มีต่อการดาเนินงาน
ของสานักงานรัฐมนตรี

๔๐

ตัวชี้วัดที่ ๒ ร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้าหนักผลสัมฤทธิ์การสนับสนุน
การดาเนินงานตามคารับรองการปฏิบัติราชการของสานักงาน
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ด้านประสิทธิภาพ และการพัฒนา
องค์การ)
ตัวชี้วัดที่ ๓ ร้อยละของกระบวนการหลักที่มีการจัดทาคู่มือการ
ปฏิบัติงาน (สอ. , สคบศ. , สตผ. , สร. , สช. , ศธภ ๑-๑๓)
ตัวชี้วัดที่ ๔ ระดับความสาเร็จในการดาเนินงานของ
กระบวนการหลัก
รวม

๓๐

๘
๑๒
๑๐
๑๐

การประเมินประสิทธิภาพ

การพัฒนาองค์การ

๒๐
๑๐
๑๐๐

คำรับรองกำรปฏิบัติรำชกำร ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๕๙ สำนักงำนรัฐมนตรี กระทรวงศึกษำธิกำร

แผนปฏิบัติราชการ สานักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ
 วิสัยทัศน์
เป็นองค์กรประสิทธิภาพด้านอานวยการราชการทางการเมือง เพื่อสนับสนุนภารกิจของรัฐมนตรี
 พันธกิจ
1. พัฒนาการบริหารจัดการองค์กร เพื่อสนับสนุนภารกิจของรัฐมนตรี
2. สนับสนุนการทางานของรัฐมนตรี ในการดาเนินงานทางการเมืองระหว่างคณะรัฐมนตรี รัฐสภา และประชาชน
3. พัฒนาการใช้เทคโนโลยี ฐานข้อมูลสารสนเทศ และเครือข่าย เพื่อการประสานราชการทางการเมือง
4. พัฒนาบุคลากร เพื่อการประสานราชการทางการเมือง และสนับสนุนภารกิจของรัฐมนตรีในการปฏิบัติราชการ
 ยุทธศาสตร์
1. พัฒนาการบริหารจัดการองค์กร เพื่อสนับสนุนภารกิจของรัฐมนตรีตามหลักธรรมาภิบาล
2. พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ เพื่อประสานราชการทางการเมือง อย่างเป็นระบบต่อเนื่อง
3. พัฒนาการใช้เทคโนโลยี ฐานข้อมูลสารสนเทศ และเครือข่าย เพื่อการประสานราชการทางการเมือง อย่างมีประสิทธิภาพ
4. สร้างจิตสานึก และพัฒนาศักยภาพบุคลากร เพื่อยกระดับการปฏิบัติงานอย่างมืออาชีพ

แผนยุทธศาสตร์ของสานักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ
วิสัยทัศน์ สป.

ยุทธศาสตร์ สป.

เป็นองค์กรต้นแบบในการบริหารการปฏิบัติราชการที่มีหลักธรรมาภิบาล สร้างสังคม แห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต และมีศกั ยภาพการอยู่รว่ มกันในประชาคมอาเซียน
พัฒนาระบบบริหารจัดการให้สามารถจัด
การศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพเป็นไป
ตามหลักธรรมาภิบาล

เพิ่มและกระจายโอกาสทางการศึกษา
และการเรียนรูต้ ลอดชีวิต

พัฒนาคุณภาพและมาตรฐาน
การศึกษาในระบบ นอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัย

พัฒนาระบบบริหารงานบุคคล
ข้าราชการ ครู คณาจารย์และ
บุคลากรทางการศึกษาให้

พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
และส่งเสริมให้นาไปใช้ในการบริหาร การบริการ
และการเรียนรูอ้ ย่างมีประสิทธิภาพ

ได้มาตรฐาน

วิสัยทัศน์ ............

ยุทธศาสตร์
...............

ด้านประสิทธิผล
ตามแผนปฏิบตั ิ
ราชการ

ด้านประสิทธิภาพ
การปฏิบัติราชการ

ด้านการพัฒนา
องค์การ

เป็นองค์กรประสิทธิภาพด้านอานวยการราชการทางการเมือง เพื่อสนับสนุนภารกิจของรัฐมนตรี
อัธยาศัย

พัฒนาการบริหารจัดการองค์กร เพื่อ
สนับสนุนภารกิจของรัฐมนตรีตามหลัก
ธรรมาภิบาล

ความสาเร็จของโครงการที่มีผลสัมฤทธิ์
ตามเป้าหมายของโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ
ของหน่วยงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙

พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ
เพื่อประสานราชการทางการเมือง
อย่างเป็นระบบต่อเนื่อง

การจัดทารายงานการประชุมผู้บริหาร
องค์กรหลัก เสนอรัฐมนตรีได้ภายใน
๑ วันทาการ หลังสิ้นสุดการประชุม

พัฒนาการใช้เทคโนโลยี ฐานข้อมูล
สารสนเทศ และเครือข่าย เพื่อการประสาน
ราชการ ทางการเมือง อย่างมีประสิทธิภาพ

สร้างจิตสานึก และพัฒนาศักยภาพ
บุคลากร เพื่อยกระดับการปฏิบัติงาน
อย่างมืออาชีพ

การเผยแพร่ขา่ วนโยบายภารกิจรัฐมนตรี
ทางเว็บไซต์สานักงานรัฐมนตรี และ
กระทรวงศึกษาธิการ

ความพึงพอใจของฝ่ายการเมืองที่มีต่อ
การดาเนินงานของสานักงานรัฐมนตรี

สนับสนุนการดาเนินงานตามคารับรองการปฏิบัตริ าชการของ
สานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

กระบวนการหลักที่มีการจัดทาคูม่ อื การปฏิบัติงาน

ความสาเร็จในการดาเนินงานของกระบวนการหลัก

คำรับรองกำรปฏิบัติรำชกำร ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๕๙ สำนักงำนรัฐมนตรี กระทรวงศึกษำธิกำร
ตัวชี้วัดและเป้าหมายตามแผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙
หน่วยงาน สานักงานรัมมนตรี กระรรวงศกกาาิิการ
ตัวชี้วัด

น้าหนัก
(ร้อยละ)

เป้าหมาย
๒๕๕๘

ข้อมูลพื้นมาน
(Baseline data)

เกณฑ์การให้คะแนน

๑
๒
๓
๔
๕
การประเมินประสิริิผลตามแผนปฏิบัติราชการของสานักงานปลัดกระรรวงศกกาาิิการและหน่วยงาน (น้าหนักร้อยละ 40)
ตัวชี้วัดรี่ ๑ ความสาเร็จในการบรรลุ
๔๐
เป้าหมายตามนโยบายสาคัญ/
แผนปฏิบัติราชการ/ตัวชี้วัดตามคา
รับรองการปฏิบัติราชการของกระรรวง/
สานักงานปลัดกระรรวงและแผนปฏิบัติ
ราชการของหน่วยงาน
ตัวชี้วัดที่ 1.1 ร้อยละความสาเร็จของ
๘
ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ
โครงการที่มีผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายของ
60
70
80
90 100
โครงการตามแผนปฏิบัติราชการของ
หน่วยงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.
2559
เงื่อนไข : เกณฑ์การผ่านผลสัมฤทธิ์
๑. หากประเมินความพึงพอใจ
เป้าหมาย ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐
๒. หากเป็นโครงการฝึกอบรม
- ร้อยละเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์หลังการ
ฝึกอบรม เป้าหมาย ไม่น้อยกว่าร้อยละ
๘๐
๓. โครงการนอกจากข้อ ๑,๒
ดูเป้าหมายของแต่ละโครงการ
๒๕๕๖

๒๕๕๗

๒๕๕๘

ข้อสังเกต

คำรับรองกำรปฏิบัติรำชกำร ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๕๙ สำนักงำนรัฐมนตรี กระทรวงศึกษำธิกำร
น้าหนัก
(ร้อยละ)

เป้าหมาย
๒๕๕๘

ตัวชี้วัดที่ ๑.2 ร้อยละของการจัดทา
รายงานการประชุมผู้บริหารองค์กรหลัก
เสนอรัฐมนตรีได้ภายใน 1 วันทาการ
หลังสิ้นสุดการประชุม

12

๓

ตัวชี้วัดที่ ๑.๓ ร้อยละของการเผยแพร่
ข่าวนโยบายภารกิจรัฐมนตรีทางเว็บไซต์
ข่าวสานักงานรัฐมนตรีและ
กระทรวงศึกษาธิการ

๑0

๓

ตัวชี้วัด

เกณฑ์การให้คะแนน
ระดับคะแนนที่ ๑ ร้อยละ ๗๐ ของข่าว
นโยบายภารกิจของรัฐมนตรี ที่เผยแพร่
ทางเว็บไซต์ข่าวสานักงานรัฐมนตรี และ
กระทรวงศึกษาธิการ ภายใน ๒ วัน*
ระดับคะแนนที่ ๒ ร้อยละ ๘๐ ของข่าว
นโยบายภารกิจของรัฐมนตรี ที่เผยแพร่
ทางเว็บไซต์ข่าวสานักงานรัฐมนตรี และ
กระทรวงศึกษาธิการ ภายใน ๒ วัน*
ระดับคะแนนที่ ๓ ร้อยละ ๙๐ ของข่าว
นโยบายภารกิจของรัฐมนตรี ที่เผยแพร่
ทางเว็บไซต์ข่าวสานักงานรัฐมนตรี และ
กระทรวงศึกษาธิการ ภายใน ๒ วัน*

ข้อมูลพื้นมาน
(Baseline data)
๒๕๕๖

๒๕๕๗

๒๕๕๘

เกณฑ์การให้คะแนน

ข้อสังเกต

๑
๒
๓
๔
๕
ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ
75
80
85
90
95

๑

๒

๓

๔

๕

*นับตั้งแต่วันและ
เวลาที่รัฐมนตรี
ปฏิบัติภารกิจ
เสร็จสิ้น

คำรับรองกำรปฏิบัติรำชกำร ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๕๙ สำนักงำนรัฐมนตรี กระทรวงศึกษำธิกำร

ตัวชี้วัด
ระดับคะแนนที่ ๔ ร้อยละ ๗๐ ของข่าว
นโยบายภารกิจของรัฐมนตรี ที่เผยแพร่
ทางเว็บไซต์ข่าวสานักงานรัฐมนตรี และ
กระทรวงศึกษาธิการ ภายใน ๑ วัน*
ระดับคะแนนที่ ๕ ร้อยละ ๘๐ ของข่าว
นโยบายภารกิจของรัฐมนตรี ที่เผยแพร่
ทางเว็บไซต์ข่าวสานักงานรัฐมนตรี และ
กระทรวงศึกษาธิการ ภายใน ๑ วัน*
ตัวชี้วัดที่ ๑.๔ ร้อยละความพึงพอใจ
ของฝ่ายการเมืองที่มีต่อการดาเนินงาน
ของสานักงานรัฐมนตรี

น้าหนัก
(ร้อยละ)

เป้าหมาย
๒๕๕๘
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๓

การประเมินประสิริิภาพการปฏิบัติราชการ (น้าหนักร้อยละ ๓๐)
ตัวชี้วัดรี่ ๒ ร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้าหนัก
ผลสัมฤริิ์การสนับสนุนการดาเนินงาน
ตามคารับรองการปฏิบัติราชการของ
สานักงานปลัดกระรรวงศกกาาิิการ
(ด้านประสิทธิภาพ และการพัฒนา
องค์การ)

๓๐

ข้อมูลพื้นมาน
(Baseline data)
๒๕๕๖

๒๕๕๗

๒๕๕๘

เกณฑ์การให้คะแนน
๑

๒

๓

๔

ข้อสังเกต
๕

ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ
74
77
80
83
86

คำรับรองกำรปฏิบัติรำชกำร ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๕๙ สำนักงำนรัฐมนตรี กระทรวงศึกษำธิกำร

ตัวชี้วัด

น้าหนัก
(ร้อยละ)

เป้าหมาย
๒๕๕๘

๒๐

๑๐

ข้อมูลพื้นมาน
(Baseline data)

เกณฑ์การให้คะแนน

ข้อสังเกต

๑

๒

๓

๔

๕

๓

๑

๒

๓

๔

๕

๓

๑

๒

๓

๔

๕

๒๕๕๖

๒๕๕๗

๒๕๕๘

การพัฒนาองค์การ (น้าหนักร้อยละ ๓๐)
ตัวชี้วัดรี่ ๓ ร้อยละของกระบวนการ
หลักรี่มีการจัดราคู่มือการปฏิบัติงาน
(สอ. , สคบศ. , สตผ. , สร. , สช. , ศธภ
๑-๑๓)
ตัวชี้วัดรี่ ๔ ระดับความสาเร็จในการ
ดาเนินงานของกระบวนการหลัก
น้าหนักรวม

๑๐๐

