คำรับรองกำรปฏิบัติรำชกำร
ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๐

ระหว่ำง
ปลัดกระทรวงศึกษำธิกำร
และ
หัวหน้ำสำนักงำนรัฐมนตรี

คำรับรองกำรปฏิบัติรำชกำร
สำนักงำนรัฐมนตรี กระทรวงศึกษำธิกำร
ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๐
๑. คำรับรองระหว่ำง
นำยชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์

ปลัดกระทรวงศึกษำธิกำร

ผู้รับคำรับรอง

และ
นำงรักขณำ ตัณฑวุฑโฒ

หัวหน้ำสำนักงำนรัฐมนตรี

ผู้ทำคำรับรอง

๒. คำรับรองนี้เป็นคำรับรองฝ่ำยเดียว มิใช่สัญญำและใช้สำหรับระยะเวลำ ๑ ปี เริ่มตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลำคม ๒๕๕๙
ถึงวันที่ ๓๐ กันยำยน ๒๕๖๐
๓. รำยละเอี ยดของค ำรับรอง ได้แก่ แผนปฏิ บัติรำชกำรของ ส ำนักงำนรัฐมนตรี กระทรวงศึกษำธิกำร ตัวชี้วัด
ผลกำรปฏิบัติรำชกำร น้ำหนัก ข้อมูลพื้นฐำน เป้ำหมำย/เกณฑ์กำรให้คะแนนและรำยละเอียดอื่นๆ ตำมที่ปรำกฏ
อยู่ในเอกสำรประกอบท้ำยคำรับรองนี้
๔. ข้ำพเจ้ำ นำยชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์ ในฐำนะผู้บังคับบัญชำของ สำนักงำนรัฐมนตรี กระทรวงศึกษำธิกำร ได้พิจำรณำ
และเห็นชอบกับแผนปฏิ บัติรำชกำรของ สำนั กงำนรัฐมนตรี กระทรวงศึกษำธิกำร ตัวชี้วัดผลกำรปฏิบัติรำชกำร
น้ำหนั ก ข้อมู ลพื้ นฐำน เป้ ำหมำย เกณฑ์ กำรให้ คะแนนและรำยละเอี ยดอื่นๆตำมที่ก ำหนดในเอกสำรประกอบ
ท้ำยคำรับรองนี้ และข้ำพเจ้ำยินดีจะให้ค ำแนะนำ ก ำกับ และตรวจสอบผลกำรปฏิ บัติรำชกำรของ นำงรัก ขณำ
ตัณฑวุฑโฒ ให้เป็นไปตำมคำรับรองที่จัดทำขึ้นนี้
๕. ข้ำพเจ้ำ นำงรักขณำ ตัณฑวุฑโฒ หัวหน้ำสำนักงำนรัฐมนตรี ได้ทำควำมเข้ำใจคำรับรองตำมข้อ ๓ แล้ว ขอให้
คำรับ รองกับ ปลัดกระทรวงศึกษำธิกำรว่ำจะมุ่งมั่นปฏิบัติรำชกำรให้เกิดผลงำนที่ดีตำมเป้ำหมำยของตัวชี้วัด
แต่ละตัวในระดับสูงสุด เพื่อให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประชำชนตำมที่ให้คำรับรองไว้
๖. ผู้รับคำรับรองและผู้ทำคำรับรองได้เข้ำใจคำรับรองกำรปฏิบัติรำชกำรและเห็นพ้องกันแล้ว จึงได้ลงลำยมือชื่อไว้
เป็นสำคัญ
...........................................................
(นำยชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์)
ปลัดกระทรวงศึกษำธิกำร
วันที่..…......เดือน.......…….............พ.ศ...….........

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

กรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคารับรองการปฏิบัติราชการระดับสานัก
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐
สานักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ
ประเด็นการ
ประเมิน

ตัวชี้วัด

การประเมินประสิทธิผล (น้ำหนัก ร้อยละ ๔๐)
ตัวชี้วัดที่ ๑ ความสาเร็จในการบรรลุเป้าหมายตามนโยบายสาคัญ/แผนปฏิบัติ
ราชการ/ตัวชี้วัดตามคารับรองการปฏิบัติราชการของกระทรวง/สานักงานปลัด
กระทรวงและแผนปฏิบัติราชการของหน่วยงาน
ตัวชีวัดที่ ๑.๑ ร้อยละควำมส้ำเร็จของโครงกำรที่มีผลสัมฤทธิ์ตำมเป้ำหมำยของ
โครงกำรตำมแผนปฏิบัติรำชกำรของหน่วยงำน ประจ้ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๐
ตัวชีวัดที่ ๑.๒ จ้ำนวนฐำนข้อมูล (Data base) ที่มีกำรปรับปรุงให้ถูกต้อง
ทันสมัย ของ สร.ศธ.
ตัวชีวัดที่ ๑.๓ ร้อยละควำมพึงพอใจขององค์กรหลักและองค์กรในก้ำกับ ต่อกำร
ด้ำเนินงำนของส้ำนักงำนรัฐมนตรี
ตัวชีวัดที่ ๑.๔ ระดับควำมส้ำเร็จของกำรจัดท้ำคู่มือกำรด้ำเนินงำนกำรเสนอขอ
พระรำชทำนเครื่องรำชอิสริยำภรณ์ ของ สร.ศธ.
การประเมินประสิทธิภาพ (น้ำหนักร้อยละ ๒๐)
ตั ว ชี้วัด ที่ ๒ ความส าเร็จ ในการสนั บ สนุ น การด าเนิ น งานตามค ารับ รองการ
ปฏิบัติราชการของสานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
ตัวชีวัดที่ ๒.๑ กำรเบิกจ่ำยเงินงบประมำณรำยจ่ำยภำพรวม
การพัฒนาองค์การ (น้ำหนักร้อยละ ๔๐)
ตัวชี้วัดที่ ๓ ร้อยละของกระบวนการหลักที่มีการจัดทาคู่มือการปฏิบัติงาน
ตัวชี้วัดที่ ๔ ร้อยละผลสัมฤทธิ์ของการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดการ
สารสนเทศของหน่วยงาน (Web site)
ตัวชี้วัดที่ ๕ ระดับความสาเร็จในการบูรณาการการจัดการกระบวนการหลัก/
โครงการที่สาคัญของหน่วยงาน
รวม

น้าหนัก
(ร้อยละ)
๔๐
๑๐
๑๐
๑๐
๑๐
๒๐
๒๐
๑๐
๑๐
๒๐
๑๐๐

แผนปฏิบัติราชการ สานักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ
 วิสัยทัศน์
เป็นองค์กรสมรรถนะสูง ในการอานวยการเพื่อขับเคลื่อนการบริหารราชการของรัฐมนตรี
 พันธกิจ
1. พัฒนาการบริหารจัดการองค์กรให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น เพื่อสนับสนุนภารกิจ
ราชการทางการเมืองของรัฐมนตรี
2. สนับสนุนการทางานของรัฐมนตรี เพื่อขับเคลื่อนการบริหารราชการของรัฐมนตรี
3. พัฒ นาและส่งเสริมการนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการประสานราชการ
ทางการเมือง
4. พั ฒ นาบุ ค ลากรให้ มี ค วามพร้ อ มในการประสานราชการทางการเมื อ ง
อย่างราบรื่นมีประสิทธิภาพ
 ยุทธศาสตร์
1. พัฒนาระบบการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ ตามแนวคิดการพัฒนาคุณภาพ
การบริ ห ารจั ด การภาครั ฐ เพื่ อ ขั บ เคลื่ อ นการบริ ห ารราชการของรั ฐ มนตรี
ตามหลักธรรมาภิบาล
2. พัฒ นาและส่งเสริมการนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการประสานราชการ
ทางการเมืองอย่างมีประสิทธิภาพ
3. พั ฒ นาบุ ค ลากรในการปฏิ บั ติ ร าชการให้ มี ทั ก ษะที่ จ าเป็ น ในการท างาน
(Hard Skills) และทักษะเพื่อความสาเร็จของงาน (Soft Skills) อย่างรอบด้าน

แผนยุทธศาสตร์ของสานักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ
วิสัยทัศน์ สป.

ยุทธศาสตร์ สป.

การบริหารจัดการมีประสิทธิภาพ และผูเ้ รียนได้รับการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่มีคุณภาพ โดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มี
ประสิทธิภาพ

พัฒนาและส่งเสริมการนาระบบเทคโนโลยี
ดิจิทัลมาใช้ในการบริหาร การบริการและ
การเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ

พัฒนาคุณภาพและมาตรฐาน
การศึกษาในระบบ นอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัย

ส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน
ในการกระจายโอกาสทางการศึกษาและ
การเรียนรู้ตลอดชีวิตได้มาตรฐาน

พัฒนาระบบบริหารงานบุคคลของ
ข้าราชการ ครู และบุคลากรทางการศึกษา
ให้มีประสิทธิภาพ

อัธยาศัย

วิสัยทัศน์ สร.ศธ.

ยุทธศาสตร์
สร.ศธ.

ด้านประสิทธิผล
ตามแผนปฏิบตั ิ
ราชการ

เป็นองค์กรสมรรถนะสูง ในการอานวยการเพื่อขับเคลื่อนการบริหารราชการของรัฐมนตรี

พัฒนาระบบการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ ตามแนวคิด
การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐเพื่อขับเคลื่อนการ
บริหารราชการของรัฐมนตรีตามหลักธรรมาภิบาล

ความสาเร็จของโครงการที่มีผลสัมฤทธิ์
ตามเป้าหมายของโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ
ของหน่วยงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐

จานวนฐานข้อมูล (Data base) ที่มี
การปรับปรุงให้ถูกต้อง ทันสมัย ของ สร.ศธ.

พัฒนาบุคลากรในการปฏิบัติราชการให้มีทักษะที่จาเป็นในการ
ทางาน (Hard Skills) และทักษะเพือ่ ความสาเร็จของงาน
(Soft Skills) อย่างรอบด้าน

ความพึงพอใจขององค์กรหลักและองค์กร
ในกากับ ต่อการดาเนินงานของ
สานักงานรัฐมนตรี

การจัดทาคู่มือการดาเนินงานการเสนอ
ขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์
ของ สร.ศธ.

สนับสนุนการดาเนินงานตามคารับรองการปฏิบัตริ าชการของ
สานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

ด้านประสิทธิภาพ
การปฏิบัติราชการ

ด้านการพัฒนา
องค์การ

พัฒนาและส่งเสริมการนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการ
ประสานราชการทางการเมืองอย่างมีประสิทธิภาพ

กระบวนการหลักที่มีการจัดทาคูม่ อื
การปฏิบัติงาน

ผลสัมฤทธิ์ของการพัฒนาประสิทธิภาพ
การจัดการสารสนเทศของหน่วยงาน (Web site)

ความสาเร็จในการบูรณาการการจัดการ
กระบวนการหลัก/โครงการที่สาคัญของหน่วยงาน

ตัวชี้วัดและเป้าหมายตามแผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐
หน่วยงาน สานักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ
ข้อมูลพื้นฐาน
เกณฑ์การให้คะแนน
น้าหนัก เป้าหมาย
(Baseline data)
ตัวชี้วัด
(ร้อยละ)
๒๕๖๐
๒๕๕๗ ๒๕๕๘ ๒๕๕๙ ๑
๒
๓
๔
๕
การประเมินประสิทธิผลตามแผนปฏิบัติราชการของสานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการและหน่วยงาน (น้าหนักร้อยละ ๔๐)
ตัวชี้วัดที่ ๑ ความสาเร็จในการบรรลุ
๔๐
เป้าหมายตามนโยบายสาคัญ/
แผนปฏิบัติราชการ/ตัวชี้วัดตามคา
รับรองการปฏิบัติราชการของกระทรวง/
สานักงานปลัดกระทรวงและแผนปฏิบัติ
ราชการของหน่วยงาน
ตัวชี้วัดที่๑.๑ ร้อยละความสาเร็จของ
๑๐
๓
๑๐๐ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ
โครงการที่มีผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมาย
๖๐
๗๐
๘๐
๙๐ ๑๐๐
ของโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ
ของหน่วยงาน ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๐
ตัวชี้วัดที่ ๑.๒ จานวนฐานข้อมูล (Data
๑๐
๓
๑
๒
๓
๔
๕
base) ทีม่ กี ารปรับปรุงให้ถูกต้อง ทันสมัย
ของ สร.ศธ.
ฐานข้อมูล ๕ ฐานข้อมูล คือ
๑. กฎหมาย/คาสั่งที่เกี่ยวข้อง
๒. ผลการปฏิบัติราชการตามคารับรอง
การปฏิบัติราชการ สร.ศธ.
๓. มติคณะรัฐมนตรี (ครม.) ในส่วนของ
ศธ.

ข้อสังเกต

ตัวชี้วัด

น้าหนัก
(ร้อยละ)

เป้าหมาย
๒๕๖๐

๑๐

๓

ข้อมูลพื้นฐาน
(Baseline data)
๒๕๕๗ ๒๕๕๘ ๒๕๕๙

เกณฑ์การให้คะแนน
๑

๒

๓

๔

ข้อสังเกต
๕

๔. การจัดการความรู้
๕. การจัดการเรื่องร้องทุกข์ ร้องเรียน
ร้องของความช่วยเหลือต่อรัฐมนตรี
เกณฑ์การให้คะแนน
ระดับคะแนนที่ ๑ มีข้อมูลย้อนหลัง ๓ ปี
และปรับปรุงฐานข้อมูลให้ถูกต้อง
ทันสมัย ๑ ฐานข้อมูล
ระดับคะแนนที่ ๒ มีข้อมูลย้อนหลัง ๓ ปี
และปรับปรุงฐานข้อมูลให้ถูกต้อง
ทันสมัย ๒ ฐานข้อมูล
ระดับคะแนนที่ ๓ มีข้อมูลย้อนหลัง ๓ ปี
และปรับปรุงฐานข้อมูลให้ถูกต้อง
ทันสมัย ๓ ฐานข้อมูล
ระดับคะแนนที่ ๔ มีข้อมูลย้อนหลัง ๓ ปี
และปรับปรุงฐานข้อมูลให้ถูกต้อง
ทันสมัย ๔ ฐานข้อมูล
ระดับคะแนนที่ ๕ มีข้อมูลย้อนหลัง ๓ ปี
และปรับปรุงฐานข้อมูลให้ถูกต้อง
ทันสมัย ๕ ฐานข้อมูล
ตัวชี้วัดที่๑.๓ ร้อยละความพึงพอใจ
ขององค์กรหลักและองค์กรในกากับ
ต่อการดาเนินงานของสานักงานรัฐมนตรี

ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ
๖๕
๗๐
๗๕
๘๐
๘๕

ตัวชี้วัด
ตัวชี้วัดที่๑.๔ ระดับความสาเร็จของ
การจัดทาคู่มือการดาเนินงานการเสนอ
ขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์
ของ สร.ศธ.
ระดับคะแนนที่ ๑
- แต่งตั้งคณะทางานการพัฒนาปรับปรุง
วิธีการเสนอขอพระราชทาน
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ ของสร.ศธ.
- รวบรวม ทบทวนเอกสารที่เกี่ยวข้อง
ระดับคะแนนที่ ๒ ประมวล วิเคราะห์
สภาพปัญหาการดาเนินงานที่ผ่านมา
ระดับคะแนนที่ ๓
- ประชุมปฏิบัติการคณะทางาน ฯ และ
ผู้เกี่ยวข้อง เพื่อกาหนดแนวทางการพัฒนา
๒ ครั้ง
- จัดทาโครงร่างเอกสารการดาเนินงาน
เสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์
ของ สร.ศธ.
ระดับคะแนนที่ ๔ จัดพิมพ์ต้นฉบับ
เอกสารการดาเนินงาน และตรวจร่าง
ความถูกต้อง เป็นปัจจุบัน
ระดับคะแนนที่ ๕ จัดพิมพ์เอกสารฉบับ
สมบูรณ์ และเผยแพร่

น้าหนัก
(ร้อยละ)

เป้าหมาย
๒๕๖๐

๑๐

๓

ข้อมูลพื้นฐาน
(Baseline data)
๒๕๕๗ ๒๕๕๘ ๒๕๕๙

เกณฑ์การให้คะแนน
๑
๑

๒
๒

๓
๓

๔
๔

ข้อสังเกต
๕
๕

ตัวชี้วัด

น้าหนัก
(ร้อยละ)

เป้าหมาย
๒๕๖๐

ข้อมูลพื้นฐาน
(Baseline data)
๒๕๕๗ ๒๕๕๘ ๒๕๕๙

เกณฑ์การให้คะแนน
๑

๒

๓

๔

ข้อสังเกต
๕

การประเมินประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการ (น้าหนักร้อยละ ๒๐)
ตั ว ชี้ วั ด ที่ ๒ ค ว า ม ส า เร็ จ ใน ก า ร
สนับสนุนการดาเนินงานตามคารับรอง
การป ฏิ บั ติ ร าชการข องส านั กงาน
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
ตั ว ชี้ วั ด ที่ ๒ .๑ ก า ร เบิ ก จ่ า ย เงิ น
งบประมาณรายจ่ายภาพรวม

๒๐

๒๐

๓

๑๐

๓

๙๗.๖๔ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ
๘๘
๙๐
๙๒
๙๔
๙๖

การพัฒนาองค์การ (น้าหนักร้อยละ ๔๐)
ตัวชี้วัดที่ ๓ ร้อยละของกระบวนการ
หลักที่มีการจัดทาคู่มือการปฏิบัติงาน
ตัวชี้วัดที่ ๔ ร้อยละผลสัมฤทธิ์ของการ
พัฒนาประสิทธิภาพการจัดการ
สารสนเทศของหน่วยงาน (Web site)
ตัวชี้วัดที่ ๕ ระดับความสาเร็จในการ
บูรณาการการจัดการกระบวนการหลัก/
โครงการที่สาคัญของหน่วยงาน
เกณฑ์การให้คะแนน
ระดับคะแนนที่ ๑
- คั ดเลื อกกระบวนการหลั ก/โครงการที่
ส าคั ญ ของหน่ วยงาน ๑ กระบวนการ/
โครงการและแจ้ งให้ กพร.สป.ทราบ ภายใน
เดือนมกราคม ๒๕๖๐
- มีการวิเคราะห์ความเสี่ยงของ
กระบวนการ/โครงการ และจัดทา
แนวทางในการป้องกัน/แก้ไขความเสี่ยง

๑๐
๒๐

๓

๑๐๐

ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ
๖๐
๗๐
๘๐
๙๐
ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ
๖๐
๗๐
๘๐
๙๐
๑

๒

๓

๔

ร้อยละ
๑๐๐
ร้อยละ
๑๐๐
๕

ตัวชี้วัด
ระดับคะแนนที่ ๒
- ด าเนิ น การตามกระบวนการหลั ก /
โครงการได้ครบถ้วน
- มีผลการจัดการความเสี่ยงจากการ
ดาเนินการตามแนวทางในการป้องกัน/แก้ไข
ความเสี่ยง
ระดับคะแนนที่ ๓มีการสารวจความพึง
พอใจและความไม่พึงพอใจของ
ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและ
จัดทาแนวทางในการปรับปรุงการ
ให้บริการตามกระบวนการหลัก/โครงการ
ระดับคะแนนที่ ๔ผู้รับบริการและผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสีย มีความพึงพอใจต่อการ
ให้บริการตามกระบวนการหลัก/โครงการ
ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐
ระดับคะแนนที่ ๕มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
และสรุปแนวทางในการพัฒนา/ปรับปรุง
การดาเนินงานตามกระบวนการหลัก/
โครงการ
น้าหนักรวม

น้าหนัก
(ร้อยละ)

๑๐๐

เป้าหมาย
๒๕๖๐

ข้อมูลพื้นฐาน
(Baseline data)
๒๕๕๗ ๒๕๕๘ ๒๕๕๙

เกณฑ์การให้คะแนน
๑

๒

๓

๔

ข้อสังเกต
๕

