
 

  

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
ตามค ารับรองการปฏิบตัิราชการ 

ส านักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

 
 

 
 
 
  
 
 



 

  

 

 
 ค าน า 
  

ส ำนักงำนรัฐมนตรี กระทรวงศึกษำธิกำร ได้จัดท ำคู่มือกำรประเมินผลกำรปฏิบัติรำชกำร 
ตำมค ำรับรองกำรปฏิบัติรำชกำร ส ำนักงำนรัฐมนตรี กระทรวงศึกษำธิกำร ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
โดยมีเนื้อหำสำระประกอบด้วย กรอบกำรประเมินผลกำรปฏิบัติรำชกำรฯ และรำยละเอียดตัวชี้วัดเพ่ือประกอบ
ค ำรับรองกำรปฏิบัติรำชกำร ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๐  

ส ำนักงำนรัฐมนตรี กระทรวงศึกษำธิกำร จะใช้คู่มือฉบับนี้เป็นแนวทำงในกำรด ำเนินกำร 
ตำมค ำรับรองกำรปฏิบัติรำชกำรในปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยมุ่งหวังให้กำรด ำเนินงำนในปีงบประมำณ 
พ.ศ. ๒๕๖๐ บรรลุผลส ำเร็จตำมเป้ำหมำยที่ได้ก ำหนดไว้   

 
 

   ส ำนักงำนรัฐมนตรี กระทรวงศึกษำธิกำร 
กุมภำพันธ์ ๒๕๖๐ 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 



 

  

 

 
 
  
 

หน้ำ 
 กรอบกำรประเมินผลกำรปฏิบัติรำชกำรตำมค ำรับรองกำรปฏิบัติรำชกำร  
     ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

๑ 

 แผนปฏิบัติรำชกำรส ำนักงำนรัฐมนตรี กระทรวงศึกษำธิกำร ๒ 

 แผนยุทธศำสตร์ของส ำนักงำนรัฐมนตรี กระทรวงศึกษำธิกำร ๓ 
 
 การประเมินประสิทธิผล  

 

๑. ความส าเร็จในการบรรลุเป้าหมายตามนโยบายส าคัญ/แผนปฏิบัติราชการ/ตัวชี้วัด    
ต ามค ารับ รองการปฏิ บั ติ ราชการของกระท รวง/ส านั ก งานปลั ดกระท รวง                
และแผนปฏิบัติราชการของหน่วยงาน 

๔ 

 ๑.๑ ร้อยละควำมส ำเร็จของโครงกำรที่มีผลสัมฤทธิ์ตำมเป้ำหมำยของโครงกำรตำมแผน           
ปฏิบัติรำชกำรของหน่วยงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

๕ 

 ๑.๒ จ ำนวนฐำนข้อมูล (Data base) ที่มีกำรปรับปรุงให้ถูกต้อง ทันสมัย ของ สร.ศธ. ๗ 
 ๑.๓ ร้อยละความพึงพอใจขององค์กรหลักและองค์กรในก ากับ ต่อการด าเนินงานของ

ส านักงานรัฐมนตรี 
๙ 

 ๑.๔ ระดับควำมส ำเร็จของกำรจัดท ำคู่มือกำรด ำเนินงำนกำรเสนอขอพระรำชทำน
เครื่องรำชอิสริยำภรณ์ ของ สร.ศธ. 

๑๑ 

 การประเมินประสิทธิภาพ  
๒. ร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ าหนักผลสัมฤทธิ์การสนับสนุนการด าเนินงานตามค ารับรอง          

การปฏิบัติราชการของส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  
๑๓ 

 ๒.๑ ร้อยละควำมส ำเร็จของกำรเบิกจ่ำยเงินงบประมำณรำยจ่ำยภำพรวม ๑๓ 
 การพัฒนาองค์การ  
๓. ร้อยละของกระบวนการหลักท่ีมีการจัดท าคู่มือการปฏิบัติงาน ๑๕ 
๔. ร้อยละผลสัมฤทธิ์ของการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดการสารสนเทศของหน่วยงาน  

(Web site) 
๑๗ 

๕. ระดับความส าเร็จในการบูรณาการการจัดการกระบวนการหลัก/โครงการที่ส าคัญของ 
หน่วยงาน 
 

๑๙ 

 

สารบัญ 



รายละเอียดตัวช้ีวัดเพื่อประกอบค ารับรองการปฏิบัติราชการระดับส านัก 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

 

    ๑ 

 

กรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการระดับส านัก  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐  

ส านักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ 
 

ประเด็นการ
ประเมิน 

 
ตัวชี้วัด น้ าหนัก 

(ร้อยละ) 

การประเมินประสิทธิผล (น้ าหนัก ร้อยละ ๔๐)  
 ตัวชี้วัดที่ ๑ ความส าเร็จในการบรรลุเป้าหมายตามนโยบายส าคัญ/แผนปฏิบัติ

ราชการ/ตัวชี้วัดตามค ารับรองการปฏิบัติราชการของกระทรวง/ส านักงานปลัด 
กระทรวงและแผนปฏิบัติราชการของหน่วยงาน 

๔๐ 

 ตัวชี้วัดที่ ๑.๑ ร้อยละความส าเร็จของโครงการที่มีผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายของ
โครงการตามแผนปฏิบัติราชการของหน่วยงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐  

๑๐ 

 ตัวชี้วัดที่ ๑.๒ จ านวนฐานข้อมูล (Data base) ที่มีการปรับปรุงให้ถูกต้อง 
ทันสมัย ของ สร.ศธ. 

๑๐ 

 ตัวชี้วัดที่ ๑.๓ ร้อยละความพึงพอใจขององค์กรหลักและองค์กรในก ากับ ต่อการ
ด าเนินงานของส านักงานรัฐมนตรี 

๑๐ 

 ตัวชี้วัดที่ ๑.๔ ระดับความส าเร็จของการจัดท าคู่มือการด าเนินงานการเสนอขอ
พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ของ สร.ศธ. 

๑๐ 

การประเมินประสิทธิภาพ (น้ าหนักร้อยละ ๒๐)  
 ตัวชี้วัดที่ ๒ ความส าเร็จในการสนับสนุนการด าเนินงานตามค ารับรองการ

ปฏิบัติราชการของส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 
๒๐ 

 ตัวชี้วัดที่  ๒.๑ ร้อยละความส าเร็จของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย
ภาพรวม 

๒๐ 

การพัฒนาองค์การ (น้ าหนักร้อยละ ๔๐)  
 ตัวชี้วัดที่ ๓ ร้อยละของกระบวนการหลักที่มีการจัดท าคู่มือการปฏิบัติงาน ๑๐ 
 ตัวชี้วัดที่ ๔ ร้อยละผลสัมฤทธิ์ของการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดการ

สารสนเทศของหน่วยงาน (Web site) 
๑๐ 

 ตัวชี้วัดที่ ๕ ระดับความส าเร็จในการบูรณาการการจัดการกระบวนการหลัก/
โครงการที่ส าคัญของหน่วยงาน 

๒๐ 

รวม ๑๐๐ 
 



รายละเอียดตัวช้ีวัดเพื่อประกอบค ารับรองการปฏิบัติราชการระดับส านัก 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

    ๒ 
 

แผนปฏิบัติราชการ ส านักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ 
 

 วิสัยทัศน์ 
เป็นองค์กรสมรรถนะสูง ในการอ านวยการเพ่ือขับเคลื่อนการบริหารราชการของรัฐมนตรี 

 พันธกิจ 
1. พัฒนาการบริหารจัดการองค์กรให้มีประสิทธิภาพเพ่ิมขึ้น เพ่ือสนับสนุนภารกิจ

ราชการทางการเมืองของรัฐมนตรี 
2. สนับสนุนการท างานของรัฐมนตรี เพ่ือขับเคลื่อนการบริหารราชการของรัฐมนตรี 
3. พัฒนาและส่งเสริมการน าระบบเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการประสานราชการ

ทางการเมือง 
4. พัฒนาบุคลากรให้มีความพร้อมในการประสานราชการทางการเมือง          

อย่างราบรื่นมีประสิทธิภาพ 
 ยุทธศาสตร์ 

1. พัฒนาระบบการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ ตามแนวคิดการพัฒนาคุณภาพ
การบริหารจัดการภาครัฐเพ่ือขับเคลื่อนการบริหารราชการของรัฐมนตรี       
ตามหลักธรรมาภิบาล 

2. พัฒนาและส่งเสริมการน าระบบเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการประสานราชการ
ทางการเมืองอย่างมีประสิทธิภาพ 

3. พัฒนาบุคลากรในการปฏิบัติราชการให้มีทักษะที่ จ าเป็นในการท างาน       
(Hard Skills) และทักษะเพ่ือความส าเร็จของงาน (Soft Skills) อย่างรอบด้าน 



 

 

  

แผนยุทธศาสตร์ของส านักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ  

 วิสัยทัศน์ สป. การบริหารจัดการมีประสิทธิภาพ และผูเ้รียนได้รับการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่มีคุณภาพ โดยยึดหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

ยุทธศาสตร์ สป. 

ด้านประสิทธิผล
ตามแผนปฏิบตัิ
ราชการ 

ด้านประสิทธิภาพ
การปฏบิัติราชการ 

ด้านการพัฒนา
องค์การ 

พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มี
ประสิทธิภาพ 

พัฒนาและส่งเสริมการน าระบบเทคโนโลยี
ดิจิทัลมาใช้ในการบริหาร การบรกิารและ
การเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ 

พัฒนาคุณภาพและมาตรฐาน
การศกึษาในระบบ นอกระบบและ
การศกึษาตามอัธยาศัย 

อัธยาศัย 

 

ส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทกุภาคส่วน
ในการกระจายโอกาสทางการศกึษาและ
การเรียนรู้ตลอดชีวิตได้มาตรฐาน 

 

พัฒนาระบบบริหารงานบุคคลของ
ข้าราชการ ครู และบุคลากรทางการศึกษา
ให้มีประสิทธิภาพ 

 

ยุทธศาสตร์ 
สร.ศธ. 

วิสัยทัศน์ สร.ศธ. เป็นองค์กรสมรรถนะสูง ในการอ านวยการเพื่อขบัเคลื่อนการบริหารราชการของรัฐมนตรี 

 

พัฒนาระบบการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ ตามแนวคิด
การพัฒนาคุณภาพการบรหิารจัดการภาครัฐเพื่อขับเคลื่อนการ
บริหารราชการของรัฐมนตรีตามหลักธรรมาภิบาล 

พัฒนาและส่งเสริมการน าระบบเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการ
ประสานราชการทางการเมืองอยา่งมีประสิทธิภาพ 

พัฒนาบุคลากรในการปฏิบัติราชการใหม้ีทักษะที่จ าเป็นในการ
ท างาน (Hard Skills) และทักษะเพือ่ความส าเร็จของงาน 
(Soft Skills) อย่างรอบด้าน 

สนับสนุนการด าเนินงานตามค ารบัรองการปฏิบัตริาชการของ         
ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 

กระบวนการหลักท่ีมีการจัดท าคูม่อื               
การปฏิบัติงาน 

ความส าเร็จในการบรูณาการการจดัการ  
กระบวนการหลัก/โครงการที่ส าคญัของหน่วยงาน 

ความส าเร็จของโครงการที่มีผลสัมฤทธิ ์          
ตามเป้าหมายของโครงการตามแผนปฏบิัติราชการ
ของหน่วยงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

จ านวนฐานขอ้มูล (Data base) ที่มี       
การปรับปรุงให้ถูกต้อง ทันสมยั ของ สร.ศธ. 

ความพึงพอใจขององค์กรหลักและองค์กร
ในก ากับ ต่อการด าเนินงานของ   

ส านักงานรัฐมนตร ี

การจัดท าคู่มือการด าเนินงานการเสนอ
ขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ 

ของ สร.ศธ. 

ผลสัมฤทธ์ิของการพัฒนาประสิทธิภาพ             
การจัดการสารสนเทศของหน่วยงาน (Web site) 



รายละเอียดตัวช้ีวัดเพื่อประกอบค ารับรองการปฏิบัติราชการระดับส านัก 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

 

    ๔ 

 

ประเด็นการประเมิน : การประเมินประสิทธิผลตามแผนปฏิบัติราชการของส านักงานปลัด 
กระทรวงศึกษาธิการและหน่วยงาน (น  าหนักร้อยละ ๔๐) 

ตัวชี วัดที่ ๑ ความส าเร็จในการบรรลุเป้าหมายตามนโยบายส าคัญ/แผนปฏิบัติราชการ/ตัวชี วัดตาม         
    ค ารับรองการปฏิบัติราชการของกระทรวง/ส านักงานปลัดกระทรวง และแผนปฏิบัติ 
   ราชการของหน่วยงาน 

ค าอธิบาย :  
ความส าเร็จในการบรรลุเป้าหมายตามนโยบายส าคัญ/แผนปฏิบัติราชการของส านักงานปลัด 

กระทรวงศึกษาธิการและหน่วยงาน พิจารณาจากความส าเร็จของการบรรลุเป้าหมายแต่ละตัวชี้วัดตาม         
ค ารับรองการปฏิบัติราชการของหน่วยงาน ที่ก าหนดขึ้นเพ่ือวัดผลสัมฤทธิ์ของภารกิจหลักตามนโยบายส าคัญ 
ตัวชี้วัดตามค ารับรองการปฏิบัติราชการของกระทรวง/ส านักงานปลัดกระทรวง และโครงการ/กิจกรรมส าคัญ    
ที่ก าหนดไว้ในแผนปฏิบัติราชการประจ าปีที่ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมาย ตามประเด็นยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน 
และ/หรือของส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ยกเว้น โครงการที่เกีย่วข้องกับการจัดซื้อวัสดุครุภัณฑ์ 

หมายเหตุ  :  ให้ใช้หลักเกณฑ์ในการก าหนดตัวชี วัด ค่าเป้าหมาย และเกณฑ์การให้คะแนน  ดังนี  

 ๑. การก าหนดตัวชี วัด 
  ๑.๑ ตัวชี้วัดในค ารับรองการปฏิบัติราชการให้เน้นตัวชี้วัดผลผลิตและผลลัพธ์ ไม่ใช่ตัวชี้วัด
กระบวนการ 
  ๑.๒ การก าหนดตัวชี้วัดควรมุ่งเน้นมิติเชิงคุณภาพของสิ่งที่ต้องการจะวัดมากกว่าการให้
ความส าคัญเชิงปริมาณ 
  ๑.๓ การก าหนดตัวชี้วัดตามภารกิจหลักของหน่วยงานต้องสอดคล้องกับแผนปฏิบัติราชการ 
  ๑.๔ ก าหนดตัวชี้วัดที่มีลักษณะท้าทายต่อผลการปฏิบัติงาน มากกว่าตัวชี้วัดที่เป็นงานประจ า 
 ๒. เกณฑ์การให้คะแนน  แบ่งเป็น ๕ ระดับ  ดังนี  
  ระดับที่  ๕  ดีกว่าเป้าหมายมากส่วนราชการต้องแสดงให้เห็นว่าสามารถบรรลุผลลัพธ์ 
(Outcome) หรือมีการเทียบกับมาตรฐาน (Benchmarking) 
  ระดับที่ ๔  ดีกว่าเป้าหมายส่วนราชการต้องแสดงให้เห็นว่าจะสามารถบรรลุเป้าหมายของ
ตัวชี้วัดนั้นในเชิงคุณภาพ  หรือนวัตกรรมทางการบริหารจัดการ หรือผลการด าเนินการท าให้เกิดผลลัพธ์ 
(Outcome) อย่างไร  เป็นต้น 
  ระดับที่ ๓  เป็นไปตามเป้าหมายเป็นการวางเป้าหมายที่จะท าส าเร็จตามแผนงานประจ าปี 
หรือจะพัฒนาต่อเนื่องจากผลการด าเนินการในปีก่อนเป็น Continuous  Improvement หรือถ้าตัวชี้วัดใดที่มี
ผลการด าเนินการได้สูงสุดและไม่สามารถปรับปรุงได้อีกแล้วก็อาจจะถอดตัวชี้วัดนั้นออก หรือให้ ลดน้ าหนัก
ตัวชี้วัดนั้นลง เป็นต้น 
  ระดับท่ี ๒  ต่ ากว่าเป้าหมาย 
  ระดับท่ี ๑  ต่ ากว่าเป้าหมายมาก 

ประกอบด้วยตัวชี วัด ดังนี  

 



รายละเอียดตัวช้ีวัดเพื่อประกอบค ารับรองการปฏิบัติราชการระดับส านัก 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

 

    ๕ 

 

 

ตัวชี วัดที่ ๑.๑ ร้อยละความส าเร็จของโครงการที่มีผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายของโครงการตาม 
                  แผนปฏิบัติราชการของหน่วยงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
หน่วยวัด  :  ร้อยละ 
น  าหนัก   :   ร้อยละ ๑๐ 
ค าอธิบาย :  

  ร้อยละความส าเร็จของโครงการที่มีผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายของโครงการตามแผนปฏิบัติราชการของ
หน่วยงาน พิจารณาจากจ านวนโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐  
ของหน่วยงานที่มีผลการด าเนินงานบรรลุตามค่าเป้าหมายที่ก าหนดไว้ของแต่ละโครงการ คิดเทียบเป็นร้อยละ
จากจ านวนโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ทั้งหมด แล้วน าผลการค านวณที่
ได้เทียบกับเกณฑ์การให้คะแนน 
            ในกรณีที่โครงการตามแผนปฏิบัติราชการมีลักษณะเป็นโครงการใหญ่ที่ประกอบด้วยโครงการย่อย
หรือกิจกรรมย่อย ให้นับจ านวนกิจกรรมย่อยเหล่านั้นเป็นจ านวนโครงการด้วย เช่น  ส านัก ก. มีโครงการตาม
แผนป ฏิ บั ติ ร าชการป ระจ าปี งบป ระมาณ  พ .ศ . ๒ ๕ ๖ ๐  รวม  ๑ ๐  โครงการ  แต่ ใน จ าน วน นี้  
มี ห นึ่ ง โค รงก ารที่ มี ลั กษ ณ ะ เป็ น โค รงก าร ให ญ่ ป ระกอบ ด้ ว ยกิ จก รรม ย่ อ ย รวม  ๕  กิ จก รรม  
ซึ่งแต่ละกิจกรรมมีลักษณะเป็นโครงการที่ด าเนินการแยกจากกันแต่อยู่ภายใต้โครงการใหญ่ ให้นับจ านวน
โครงการตามแผนรวม เท่ากับ ๑๔ โครงการ (๙ โครงการเดี่ยว + ๕ โครงการย่อย) แล้วจึงพิจารณา 
ผลการด าเนินงานเป็นรายโครงการตามเกณฑ์การให้คะแนน 

ส ำนักงำนรัฐมนตรี กระทรวงศึกษำธิกำร มีภำรกิจเกี่ยวกับรำชกำรทำงกำรเมือง และสนับสนุน
ภำรกิจของรัฐมนตรีในกำรประสำนนโยบำยระหว่ำงกระทรวง เพื่อให้กำรปฏิบัติภำรกิจของส ำนักงำนรัฐมนตรี
บรรลุผลส ำเร็จอย่ำงมีประสิทธิภำพ จึงมีควำมจ ำเป็นต้องส่งเสริม สนับสนุนให้ข้ำรำชกำรและผู้เกี่ยวข้อง   
ได้รับกำรพัฒนำศักยภำพและประสิทธิภำพในกำรบริหำรจัดกำร ทั้ งในเชิงวิชำกำรและกำรปฏิบัติกำร         
พร้อมทั้งสร้ำงเครื่องมือในกำรปฏิบัติงำน จึงได้จัดท ำโครงกำรพัฒนำศักยภำพและประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำร    
ส ำนักงำนรัฐมนตรี กระทรวงศึกษำธิกำร โดยก ำหนดจัดกิจกรรมตำมโครงกำรไว้ ๒ กิจกรรม ได้แก่ 
  - กิจกรรมที่ ๑ กำรพัฒนำองค์กำร (OD) ส ำนักงำนรัฐมนตรี 
  - กิจกรรมที่ ๒ กำรพัฒนำศักยภำพและเพ่ิมพูนควำมรู้บุคลำกร สร.ศธ. ควำมส ำเร็จของ 
กำรด ำเนินโครงกำรฯ พิจำรณำจำกตัวชี้วัด ดังนี้ 

ตัวชี้วัดที่ ๑ จ ำนวนของบุคลำกร สร. ที่เข้ำร่วมกิจกรรม ไม่น้อยกว่ำร้อยละ 80  
ตัวชี้วัดที่ ๒ ระดับควำมพึงพอใจในกำรเข้ำร่วมกิจกรรม ไม่น้อยกว่ำร้อยละ 80 
 

เกณฑ์การให้คะแนน  : 
    ช่วงการปรับเกณฑ์การให้คะแนน +/- ร้อยละ ๑๐  ต่อ ๑ คะแนน โดยก าหนดเกณฑ์การให้คะแนน 
ดังนี้ 
ระดับคะแนนที่ ๑ ระดับคะแนนที่๒ ระดับคะแนนที่๓ ระดับคะแนนที่ ๔ ระดับคะแนนที่๕ 

ร้อยละ ๖๐ ร้อยละ ๗๐ ร้อยละ ๘๐ ร้อยละ ๙๐ ร้อยละ ๑๐๐ 
 
 

   
 



รายละเอียดตัวช้ีวัดเพื่อประกอบค ารับรองการปฏิบัติราชการระดับส านัก 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

 

    ๖ 

 

สูตรการค านวณ : 
 

กิจกรรม หน่วยวัด 
เป้ำหมำย 

ของกิจกรรม 
ผลกำร

ด ำเนินงำน 

กิจกรรมที่ ๑ 
๑.๑ จ ำนวนบุคลำกรที่เข้ำร่วมกิจกรรม 
๑.๒ ระดับควำมพึงพอใจในกำรเข้ำร่วมกิจกรรม 
 

 
คน 

ร้อยละ 

 
26 
๘๐ 

 

กิจกรรมที่ ๒ 
๒.๑ จ ำนวนบุคลำกรที่เข้ำร่วมกิจกรรม 
๒.๒ ระดับควำมพึงพอใจกำรเข้ำร่วมกิจกรรม 
 

 
คน 

ร้อยละ 

 
26 
๘๐ 

 

 
รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน :  

ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด หน่วยวัด 
ผลการด าเนินการในอดีต  ปีงบประมาณ  พ.ศ. 

๒๕๕๗ ๒๕๕๘ ๒๕๕๙ 
ร้อยละความส าเร็จของโครงการ ร้อยละ - - 100 

 
แหล่งข้อมูล/วิธีการเก็บข้อมูล : 

คณะท ำงำนโครงกำรฯ รับผิดชอบในกำรเก็บข้อมูล 
 
ผู้ก ากับดูแลตัวชี้วัด : 1. หัวหน้ำส ำนักงำนรัฐมนตรี  เบอร์โทรติดต่อ :  0  2280   0309 
   2. นำงสำวศิริรัตน์ ทิวะศิริ  เบอร์โทรติดต่อ :  0  2280   0309 
ผู้จัดเก็บข้อมูล :  1. นำงสำววิริยำ  ไชยคุปต์  เบอร์โทรติดต่อ :  0  2280   0309 
   2. นำงสำวศริญญำ กุลประดิษฐ์ เบอร์โทรติดต่อ :  0  2280   0309 
   3. นำงสำวเอมอร ชัยพล  เบอร์โทรติดต่อ :  0  2280   0309 
   4. นำยธิติกำญจน์ ยิ้มสงวน  เบอร์โทรติดต่อ :  0  2280   0309 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายละเอียดตัวช้ีวัดเพื่อประกอบค ารับรองการปฏิบัติราชการระดับส านัก 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

 

    ๗ 

 

ตัวช้ีวัดที่ 1.2  จ านวนฐานข้อมูล (Data base) ที่มีการปรับปรุงให้ถูกต้อง ทันสมัย ของ สร.ศธ. 
 

หน่วยวัด   : จ ำนวนฐำนข้อมูล  
 

น้ าหนัก   : ร้อยละ ๑๐ 
 

ค าอธิบาย   :  
 

ส ำนักงำนรัฐมนตรี ได้มีกำรจัดท ำฐำนข้อมูล (Data base) เผยแพร่ ข้อมูล ข่ำวสำร         
ผ่ ำนทำงเว็ป ไซต์  ส ำนั กงำนรัฐมนตรี  www.moe-news.net และ www.moe.go.th/websm ทั้ งนี้        
เพ่ือเป็นกำรเผยแพร่ภำรกิจของรัฐมนตรี ผลกำรด ำเนินงำนสนับสนุนภำรกิจของรัฐมนตรีของส ำนักงำนรัฐมนตรี    
และเป็นช่องทำงในกำรเผยแพร่ แลกเปลี่ยนเรียนรู้กระบวนกำรด ำเนินงำนประสำนรำชกำรทำงกำรเมือง    
เป็นกำรพัฒนำงำน เพ่ิมพูนควำมรู้ศักยภำพและประสิทธิภำพของบุคลำกร 

ฐำนข้อมูล (Data base) ของส ำนักงำนรัฐมนตรี ได้มีกำรปรับปรุง พัฒนำมำโดยล ำดับ       
ในปีงบประมำณ พ.ศ. 2560 ได้ก ำหนดฐำนข้อมูลทีจ่ะปรับปรุงให้ถูกต้อง ทันสมัยไว้ 5 ฐำนข้อมูล ดังนี้ 

1. กฎหมาย/ค าสั่งที่เกี่ยวข้อง 
๒. ผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ สร.ศธ. 
๓. มติคณะรัฐมนตรี (ครม.) ในส่วนของ ศธ. 
๔. การจัดการความรู้ 
๕. การจัดการเรื่องร้องทุกข์ ร้องเรียน ร้องของความช่วยเหลือต่อรัฐมนตรี 
 

เกณฑ์การให้คะแนน  : 
       ก ำหนดเกณฑ์กำรให้คะแนนเป็น 5 ระดับ ดังนี้ 

ระดับคะแนน เกณฑ์การให้คะแนน 
1 มีข้อมูลย้อนหลัง ๓ ปี และปรับปรุงฐานข้อมูลให้ถูกต้อง ทันสมัย ๑ ฐานข้อมูล 
2 มีข้อมูลย้อนหลัง ๓ ปี และปรับปรุงฐานข้อมูลให้ถูกต้อง ทันสมัย ๒ ฐานข้อมูล 

3 มีข้อมูลย้อนหลัง ๓ ปี และปรับปรุงฐานข้อมูลให้ถูกต้อง ทันสมัย ๓ ฐานข้อมูล 

4 มีข้อมูลย้อนหลัง ๓ ปี และปรับปรุงฐานข้อมูลให้ถูกต้อง ทันสมัย ๔ ฐานข้อมูล 

5 มีข้อมูลย้อนหลัง ๓ ปี และปรับปรุงฐานข้อมูลให้ถูกต้อง ทันสมัย ๕ ฐานข้อมูล 

 
รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน :  

ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด หน่วยวัด 
ผลการด าเนินการในอดีต  ปีงบประมาณ  พ.ศ. 

๒๕๕7 ๒๕๕8 ๒๕๕9 
จ านวนฐานข้อมูล (Data base) ที่มี
การปรับปรุงให้ถูกต้อง ทันสมัย 
ของ สร.ศธ. 
 

จ ำนวน
ฐำนข้อมูล 

- - - 
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    ๘ 

 

แหล่งข้อมูล/วิธีการเก็บข้อมูล : 
1. www.moe-news.net และ www.moe.go.th/websm 

 2.   กลุ่มงำนที่รับผิดชอบฐำนข้อมูล 
 
ผู้ก ากับดูแลตัวชี้วัด : 1. หัวหน้ำส ำนักงำนรัฐมนตรี  เบอร์โทรติดต่อ :  0  2280   0309 
   2. นำงสำวศิริรัตน์ ทิวะศิริ  เบอร์โทรติดต่อ :  0  2280   0309 
ผู้จัดเก็บข้อมูล :  1. นำงดวงรัตน์  นิรัตติวงศกรณ์ เบอร์โทรติดต่อ :  0  2280   0309 
   2. นำงดุรณี  ไรเปี่ยม  เบอร์โทรติดต่อ :  0  2280   0309 

3. นำงสำวชัญญำกำญจน์   โคตรพัฒน์ เบอร์โทรติดต่อ :  0  2280   0309 
   4. นำงทัศนี  นิมิตสมำนจิตต์ เบอร์โทรติดต่อ :  0  2280   0309 
   5. นำงสำวนวรัตน์   รำมสูต  เบอร์โทรติดต่อ :  0  2280   0309 
   6. นำงสำวอิสรีย์          ฤทธิ์นิ่ม  เบอร์โทรติดต่อ :  0  2280   0309 
   7. นำยธิติกำญจน์ ยิ้มสงวน  เบอร์โทรติดต่อ :  0  2280   0309 
   8. นำยวีระ  ด่ำนพณิชย์สกุล เบอร์โทรติดต่อ :  0  2280   0309 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายละเอียดตัวช้ีวัดเพื่อประกอบค ารับรองการปฏิบัติราชการระดับส านัก 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

 

    ๙ 

 

ตัวชี้วัดที่ ๑.๓ ร้อยละความพึงพอใจขององค์กรหลักและองค์กรในก ากับ ต่อการด าเนินงานของส านักงาน
รัฐมนตรี 

 

หน่วยวัด   : ร้อยละ  
 

น้ าหนัก   : ร้อยละ ๑๐ 
 

ค าอธิบาย   :  
ส ำนักงำนรัฐมนตรี มีภำรกิจเกี่ยวกับรำชกำรทำงกำรเมือง เพ่ือสนับสนุนภำรกิจของรัฐมนตรี 

กฎกระทรวงแบ่งส่วนรำชกำร ส ำนักงำนรัฐมนตรี กระทรวงศึกษำธิกำร พ.ศ.2546 ได้ก ำหนดให้มีอ ำนำจ
หน้ำที่ในกำรรวบรวม ข้อมูล วิเครำะห์ กลั่นกรองเรื่ องเพ่ือเสนอต่อรัฐมนตรี ซึ่งในกำรด ำเนินงำนต้อง
ประสำนงำน ติดตำมอย่ำงใกล้ชิดกับองค์กรหลัก และองค์กรในก ำกับ เพ่ือให้ภำรกิจของรัฐมนตรีบรรลุ
เป้ำหมำยในภำพรวมกล่ำวคือ รำบรื่น และมีประสิทธิภำพ 

ในกำรด ำเนินงำน เพ่ือให้เกิดประสิทธิภำพสูงสุด มีควำมถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลำ 
เจ้ำหน้ำที่ส ำนักงำนรัฐมนตรี จึงจ ำเป็นต้องประสำนงำนอย่ำงละเอียด รอบคอบ ต่อเนื่องใกล้ชิดกับองค์กรที่
เสนอเรื่องต่อรัฐมนตรี ทั้งในเรื่องกำรประสำนนโยบำยระหว่ำงกระทรวง กำรสนับสนุนกำรท ำงำนของรัฐมนตรี
ในกำรด ำเนินงำนทำงกำรเมืองระหว่ำงรัฐมนตรี คณะรัฐมนตรี รัฐสภำ และประชำชน กำรประสำนงำนกำร
ตอบกระทู้ ชี้แจงญัตติ ร่ำงพระรำชบัญญัติ รวมทั้งกำรพิจำรณำเรื่องร้องทุกข์ ร้องเรียน ร้องขอควำมช่วยเหลือ
ต่อรัฐมนตรี 

โดยมีประเด็นส ำคัญที่ใช้ในกำรส ำรวจควำมพึงพอใจจำกเจ้ำหน้ำที่จำกองค์กรหลัก องค์กรใน
ก ำกับ ที่ได้ประสำนกำรท ำงำนกับส ำนักงำนรัฐมนตรี ดังนี้ 

๑. ด้ำนกระบวนกำร ขั้นตอนกำรให้บริกำร 
๒. ด้ำนเจ้ำหน้ำที่ผู้ให้บริกำร 
๓. ด้ำนสิ่งอ ำนวยควำมสะดวก 
๔. ด้ำนคุณภำพกำรให้บริกำร 

เกณฑ์การให้คะแนน  :  
ระดับคะแนน เกณฑ์การให้คะแนน 

1 ร้อยละ 65 
2 ร้อยละ ๗0 
3 ร้อยละ 75 
4 ร้อยละ 80 
5 ร้อยละ 85 

รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน  : 

ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด หน่วยวัด 
ผลการด าเนินงานในอดีต ปีงบประมาณ พ.ศ. 

๒๕๕7 ๒๕๕8 ๒๕๕9 
ร้อยละความพึงพอใจขององค์กรหลัก
และองค์กรในก ากับ ต่อการด าเนินงาน
ของส านักงานรัฐมนตรี 

ร้อยละ - - - 



รายละเอียดตัวช้ีวัดเพื่อประกอบค ารับรองการปฏิบัติราชการระดับส านัก 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

 

    ๑๐ 

 

แหล่งข้อมูล/วิธีการจัดเก็บข้อมูล  : 
 ๑. กลุ่มงำนของส ำนักงำนรัฐมนตรี ที่ได้ปฏิบัติงำนร่วมกับองค์กรหลัก/องค์กรในก ำกับ 
 ๒. เจ้ำหน้ำที่องค์กรหลัก/องค์ในก ำกับ ที่มำติดต่อประสำนงำนกับส ำนักงำนรัฐมนตรี 

๓. แบบสอบถำมควำมพึงพอใจขององค์กรหลัก และองค์กรในก ำกับต่อกำรด ำเนินงำนของส ำนักงำน
รัฐมนตรี 

 
ผู้ก ากับดูแลตัวชี้วัด  : ๑. หัวหน้ำส ำนักงำนรัฐมนตรี  เบอรโ์ทรติดต่อ :  0  2280   0309 
   2. นำงสำวศิริรัตน์ ทิวะศิริ  เบอร์โทรติดต่อ :  0  2280   0309 
 

ผู้จัดเก็บข้อมูล :  1. นำยก ำพล  พลำอุไรกุล เบอร์โทรติดต่อ :  0  2280   0309 
   2. นำงสำวเอมอร ชัยพล  เบอร์โทรติดต่อ :  0  2280   0309 

3. นำงทัศนี  นิมิตสมำนจิตต์ เบอร์โทรติดต่อ :  0  2280   0309 
   4. นำงสำวบุษยำกร กิตติวำนิช เบอร์โทรติดต่อ :  0  2280   0309 

5. นำยชัยวัฒน์    เดชรักษำ เบอร์โทรติดต่อ :  0  2280   0309 
6. นำงสำววันจันทร์        จงโวหำร เบอร์โทรติดต่อ :  0  2280   0309 

   ๗. นางสาวอรพรรณ   ฤทธิ์มั่น  เบอรโ์ทรติดต่อ :  0  2280   0309 
8. นำงสำวประภัสสร รำชมี  เบอร์โทรติดต่อ :  0  2280   0309 
9. นำงปิยำธร    อินทเกตุ  เบอร์โทรติดต่อ :  0  2280   0309 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายละเอียดตัวช้ีวัดเพื่อประกอบค ารับรองการปฏิบัติราชการระดับส านัก 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

 

    ๑๑ 

 

ตัวช้ีวัดที่ 1.4 ระดับความส าเร็จของการจัดท าคู่มือการด าเนินงานการเสนอขอพระราชทาน
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ ของ สร.ศธ. 

 

หน่วยวัด   : ระดับควำมส ำเร็จ  
 

น้ าหนัก   : ร้อยละ ๑๐ 
 

ค าอธิบาย   :  
 

  กำรจัดท ำคู่มือกำรด ำเนินงำนเสนอขอพระรำชทำนเครื่องรำชอิสริยำภรณ์ ของส ำนักงำนรัฐมนตรี 
เป็นกำรรวบรวมแนวทำง กฎหมำย และแบบฟอร์มกำรด ำเนินงำน รวมทั้งเทคนิค วิธีกำรและช่วงเวลำ           
เพ่ือเสนอขอพระรำชทำนเครื่องรำชอิสริยำภรณ์ ให้กับผู้เกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นสิทธิประโยชน์ตำมต ำแหน่งหน้ำที่
ของบุคคล มีระเบียบ กฎหมำย เงื่อนไขก ำหนดไว้ชัดเจน และมีช่วงเวลำกำรด ำเนินงำนก ำหนดไว้แน่นอน 

  ในกำรปฏิบัติงำนของเจ้ำหน้ำที่ จึงต้องมีควำมรับผิดชอบสูง มีควำมละเอียดรอบคอบ    
ด ำเนินกำรตำมระเบียบ กฎหมำยที่เกี่ยวข้อง และเงื่อนไขระยะเวลำที่ก ำหนด โดยมีรำยละเอียด วิธีกำร     
และองค์ประกอบที่ก ำหนดไว้แล้ว และเจ้ำหน้ำที่ต้องมีเทคนิคในกำรวิเครำะห์ เพ่ือด ำเนินกำรให้ถูกต้อง 
ทันเวลำ 

  กำรเสนอขอพระรำชทำนเครื่องรำชอิสริยำภรณ์เป็นสิทธิประโยชน์ ซึ่งพระมหำกษัตริย์ทรง
พระกรุณำโปรดเกล้ำ ฯ พระรำชทำนแก่ผู้กระท ำควำมดีควำมชอบ เป็นประโยชน์แก่รำชกำรและสำธำรณะ 
ดั งนั้ น ในกำรเสนอขอพระรำชทำนแก่บุคคลใด จึ งต้ องพิจำรณ ำอย่ำงรอบคอบ และเนื่ องด้ วย
เครื่องรำชอิสริยำภรณ์ เป็นเครื่องหมำยเชิดชูเกียรติอย่ำงสูง เพ่ือให้บุคคลที่ได้รับพระรำชทำนมีควำม
ภำคภูมิใจ   

  ในการด าเนิ น งานของส านั กงานรัฐมนตรี  จะด า เนิ นการเสนอขอ พระรำชทำน
เครื่องรำชอิสริยำภรณ์ ให้กับข้ำรำชกำรกำรเมือง ซึ่งหมำยถึงผู้รับรำชกำรในต ำแหน่งทำงกำรเมือง 
ประกอบด้วย รัฐมนตรี ,ที่ปรึกษำรัฐมนตรี ,เลขำนุกำรรัฐมนตรี และผู้ช่วยเลขำนุกำรรัฐมนตรี พร้อมคู่สมรส 
และในส่วนของข้ำรำชกำรพลเรือนในส ำนักงำนรัฐมนตรี 
 
เกณฑ์การให้คะแนน  : 
  ก ำหนดเป็นระดับควำมส ำเร็จ (Milestone) แบ่งเกณฑ์กำรให้คะแนนเป็น ๕ ระดับ 
พิจำรณำจำกควำมก้ำวหน้ำของขั้นตอนกำรด ำเนินงำนตำมเป้ำหมำยแต่ละระดับ  ดังนี้ 
 

ระดับคะแนน 
ระดับขั้นของความส าเร็จ (Milestone) 

ขั้นตอนที่ ๑ ขั้นตอนที่ ๒ ขั้นตอนที่ ๓ ขั้นตอนที่ ๔ ขั้นตอนที่ ๕ 
๑      
๒      
๓      
๔      
๕      

 



รายละเอียดตัวช้ีวัดเพื่อประกอบค ารับรองการปฏิบัติราชการระดับส านัก 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

 

    ๑๒ 

 

 
โดยท่ี 

ขั นตอนที่ รายละเอียดการด าเนินงาน 
๑ แต่งตั้งคณะท างานการพัฒนาปรับปรุงวิธีการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ของ

สร.ศธ. /รวบรวม ทบทวนเอกสารที่เก่ียวข้อง 
๒ ประมวล วิเคราะห์สภาพปัญหาการด าเนินงานที่ผ่านมา 
๓ ประชุมปฏิบัติการคณะท างาน ฯ และผู้เกี่ยวข้อง เพ่ือก าหนดแนวทางการพัฒนา  ๒ ครั้ง /จัดท า

โครงร่างเอกสารการด าเนินงานเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ของ สร.ศธ. 
๔ จัดพิมพ์ต้นฉบับเอกสารการด าเนินงาน และตรวจร่างความถูกต้อง เป็นปัจจุบัน 
๕ จัดพิมพ์เอกสารฉบับสมบูรณ์ และเผยแพร่ 

 
รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน  : 

ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด หน่วยวัด 
ผลการด าเนินงานในอดีต ปีงบประมาณ 

พ.ศ. 
2557 2558 2559 

ระดับความส าเร็จของการจัดท าคู่มือการ
ด าเนินงานการเสนอขอพระราชทาน
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ ของ สร.ศธ. 

ระดับ
ควำมส ำเร็จ 

- - - 

 
แหล่งข้อมูล/วิธีการจัดเก็บข้อมูล  :   

1. ค ำสั่งแต่งตั้งคณะท ำงำน ฯ และเอกสำรกระบวนกำรจัดท ำคู่มือ 
2. ระเบียบ กฎหมำยที่เกี่ยวข้องกับกำรเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ 
3. เอกสำรกำรด ำเนินงำนเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ แบบฟอร์ม/หนังสือแจ้งเอกสาร

สรุปที่เกี่ยวข้อง 
4. รวบรวมการด าเนินงาน วิธีการขั้นตอนตามที่เคยปฏิบัติ 
5. ด าเนินการยกร่าง การจัดท าคู่มือ 
6. คู่มือการด าเนินงานการเสนอขอพระราชทานพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ของส านักงาน

รัฐมนตรี 
 
ผู้ก ากับดูแลตัวชี้วัด  :   1. หัวหน้ำส ำนักงำนรัฐมนตรี  เบอร์ติดต่อ  :  0-2280-0309 
   2. นำงสำวศิริรัตน์  ทิวะศิริ เบอร์ติดต่อ  :  0-2280-0309 
ผู้จัดเก็บข้อมูล  :   1. นำยญำณทัธ  สิริวัฒน ์ เบอร์ติดต่อ  :  0-2280-0309 
   ๒. นำงแจ่มจิตต์  สุคนธสำร เบอร์ติดต่อ  :  0-2280-0309 
   ๓. นำงสำวจงดี  ห่วงทรัพย์ เบอร์ติดต่อ  :  0-2280-0309 
   ๔. นำยสุรศักดิ์  สุวรรณไฉไล เบอร์ติดต่อ  :  0-2280-0309 
   5. นำยธิติกำญจน์  ยิ้มสงวน เบอร์ติดต่อ  :  0-2280-0309 
 
 



รายละเอียดตัวช้ีวัดเพื่อประกอบค ารับรองการปฏิบัติราชการระดับส านัก 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

 

๑๓ 
 

ประเด็นการประเมิน : การประเมินประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการ (น ้าหนักร้อยละ ๒๐) 
ตัวชี วัดที่ ๒ ความส้าเร็จในการสนับสนุนการด้าเนนิงานตามค้ารับรองการปฏิบัติราชการของ 
ส้านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 
ค้าอธิบาย :  

ความส าเร็จในการบรรลุเป้าหมายของผลสัมฤทธิ์การสนับสนุนการด า เนินงานตามค ารับรอง           
การปฏิบัติราชการของส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการพิจารณาจากความส าเร็จของการบรรลุเป้าหมายแต่
ละตัวชี้วัดในการประเมินด้านประสิทธิภาพและการพัฒนาองค์กรที่ส านักต้องรับผิดชอบด าเนินการ/ร่วม
รับผิดชอบด าเนินการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการของส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ   

ตัวชี วัดที่ ๒.๑ ร้อยละความส้าเร็จของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวม 
หน่วยวัด  :ร้อยละ 
น ้าหนัก  : ร้อยละ ๒๐ 

ค้าอธิบาย :  
การพิจารณาผลส าเร็จของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวม จะใช้อัตราการ

เบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวมของส านัก ทั้งที่เบิกจ่ายในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคเป็นตัวชี้วัด
ความสามารถในการเบิกจ่ายเงินภาพรวมของส านัก โดยจะใช้ข้อมูลการเบิกจ่ายดังกล่าวจากระบบการ
บริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) 
 การให้คะแนนจะพิจารณาตามความสามารถในการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย
ภาพรวมของส านัก เทียบกับวงเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวมที่ส านักได้รับ หากมีการโอนเปลี่ยนแปลง
งบประมาณระหว่างปี (รายจ่ายประจ าไปรายจ่ายลงทุน หรือรายจ่ายลงทุนไปรายจ่ายประจ า) จะน ายอด
งบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลงแล้วมาเป็นฐานในการค านวณ 

รายจ่ายภาพรวม หมายถึง ๔ งบรายจ่าย คือ งบด าเนินงาน งบเงินอุดหนุน งบลงทุน และ 
งบรายจ่ายอื่น (ยกเว้นค่าสาธารณูปโภคและงบบุคลากร) 
 
สูตรการค้านวณ :  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
เงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวมที่ส านักเบิกจ่าย 
วงเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวมที่ส านักได้รับ 

 
 

x ๑๐๐ 



รายละเอียดตัวช้ีวัดเพื่อประกอบค ารับรองการปฏิบัติราชการระดับส านัก 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

 

๑๔ 
 

เกณฑ์การให้คะแนน : 
          ชว่งปรับเกณฑ์การให้คะแนน +/- ร้อยละ ๒ ต่อ ๑ คะแนน โดยก าหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้ 

ระดับ 
คะแนนที ่๑  

ระดับ 
คะแนนที่ ๒ 

ระดับ 
คะแนนที่ ๓ 

ระดับ 
คะแนนที่ ๔ 

ระดับ 
คะแนนที่ ๕ 

ร้อยละ ๘๘ ร้อยละ ๙๐ ร้อยละ ๙๒ ร้อยละ ๙๔ ร้อยละ ๙๖ 
 
เงื่อนไข :  
 ๑. ก าหนดระดับคะแนน ๕ เท่ากับ ร้อยละ ๙๖ ซึ่งเป็นค่าเป้าหมายร้อยละการเบิกจ่ายเงิน
งบประมาณรายจ่ายภาพรวมตามมติคณะรัฐมนตรี 
 ๒. การค านวณวงเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวมที่ส านักได้รับ ไม่รวมเงินงบประมาณท่ี
ได้รับจัดสรรเพิ่มเติมระหว่างปีงบประมาณ กรณีส านักได้รับงบประมาณไม่เต็มวงเงินตาม พ.ร.บ. จะใช้วงเงิน
งบประมาณท่ีส านักงบประมาณจัดสรร ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๐ เป็นฐานในการค านวณ 
 
รายละเอยีดข้อมูลพื้นฐาน  : 

ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด หน่วยวัด 
ผลการด าเนินงานในอดีต ปีงบประมาณ พ.ศ. 

๒๕๕๗ ๒๕๕๘ ๒๕๕๙ 
ร้อยละความส าเร็จของการเบิกจ่ายเงิน
งบประมาณรายจ่ายภาพรวม 

ร้อยละ 
 
 

๙๕.๔๓ ๙๘.๓๐ 97.64 

 
แหล่งข้อมูล/วิธีการจัดเก็บข้อมูล  :  

 ใช้ข้อมูลจากส านักอ านวยการ ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งจะใช้ข้อมูลผลการเบิกจ่ายเงิน
งบประมาณรายจ่ายภาพรวมของส านัก จากระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ 
(GFMIS) 

ผู้ก ากับดูแลตัวชี้วัด : ๑. หัวหน้าส านักงานรัฐมนตรี  เบอร์ติดต่อ : 0 2628 6335 
   2. นางสาวศิริรัตน์   ทิวะศิริ  เบอรต์ิดต่อ :  0 2628 6020 

 

ผู้จัดเก็บข้อมูล  :   ๑. นายญาณทัธ  สิริวัฒน ์  เบอร์ติดต่อ : 0 2280 0309 
   ๒. นางแจ่มจิตต์  สุคนธสาร  เบอร์ติดต่อ : 0 2280 0309 

๓. นางวีระวัลย์  พรหมมานุวัติ  เบอร์ติดต่อ : 0 2280 0309 
4. นายชาญชัย  เตียวัฒนรัฐตกิาล  เบอร์ติดต่อ : 0 2280 0309 



รายละเอียดตัวช้ีวัดเพื่อประกอบค ารับรองการปฏิบัติราชการระดับส านัก 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

 

๑๕ 
 

ประเด็นการประเมิน : การประเมินด้านการพัฒนาองค์การ (น ้าหนักร้อยละ ๔๐) 

ตัวชี วัดที่ ๓ ร้อยละของกระบวนการหลักท่ีมีการจัดท้าคู่มือการปฏิบัติงาน  
หน่วยวัด  :  ร้อยละ 
น ้าหนัก   :   ร้อยละ ๑๐ 
ค้าอธิบาย :  

  ร้อยละของกระบวนการหลักท่ีมีการจัดท าคู่มือการปฏิบัติงาน พิจารณาจากจ านวนกระบวนการหลัก
ของส านักที่มีการจัดท าคู่มือการปฏิบัติงาน (Work Manual) คิดเทียบเป็นร้อยละจากจ านวนกระบวนการ
หลักท้ังหมด 
เกณฑ์การให้คะแนน  : 
    ช่วงการปรับเกณฑ์การให้คะแนน +/- ร้อยละ ๑๐  ต่อ ๑ คะแนน โดยก าหนดเกณฑ์การให้
คะแนน ดังนี้ 

ระดับคะแนน เกณฑ์การให้คะแนน 
๑ ๖๐ 
๒ ๗๐ 
๓ ๘๐ 
๔ ๙๐ 
๕ ๑๐๐ 

 

วิธีการวัด/เงื่อนไขการประเมิน 
            ๑. รูปแบบของคู่มือให้จัดท าตามดุลยพินิจของส านัก ทั้งนี้ ต้องมีเนื อหา/สาระส้าคัญครบ ๑๐ 
หัวข้อตามที่ส านักงาน ก.พ.ร. ก าหนด หากคู่มือเล่มใดมีหัวข้อไม่ครบถ้วนถือว่าไม่ผ่านการประ เมิน 
ประกอบด้วย 
                 ๑) วัตถุประสงค์ของการจัดท าคู่มือ (Objectives) 
  ๒) ขอบเขต (Scope) 
  ๓) ค าจ ากัดความ (Definition) 
  ๔) หน้าที่ความรับผิดชอบ (Responsibilities) 
  ๕) ผังกระบวนการปฏิบัติงาน (Work Flow) 
  ๖) ขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Procedure) 
  ๗) มาตรฐานการปฏิบัติงาน (Work Standard) 
  ๘) ระบบการติดตามประเมินผล (Evaluation) 
  ๙) เอกสารอ้างอิง (Reference Document) 
         ๑๐) แบบฟอร์มที่ใช้ในการปฏิบัติงาน (Form) 

      ๒. ผังกระบวนการปฏิบัติงาน ขั้นตอนการปฏิบัติงาน และมาตรฐานการปฏิบัติงาน ต้องตรงกับที่
ระบุไว้ในแบบฟอร์มตารางการวิเคราะห์กระบวนการนั้นๆ (แบบฟอร์ม ๙ ตาราง) 



รายละเอียดตัวช้ีวัดเพื่อประกอบค ารับรองการปฏิบัติราชการระดับส านัก 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

 

๑๖ 
 

      ๓. ให้ส่งคู่มือการปฏิบัติงานพร้อมแผ่น CD ไฟล์เอกสารทั้งหมดให้กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 
สป. ภายในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๐ หากกระบวนการใดไม่ส่งคู่มือพร้อมแผ่นไฟล์เอกสารตามเวลาที่ก าหนด
ถือว่าไม่ผ่านการประเมิน 

 
รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน  : 

ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด หน่วยวัด 
ผลการด าเนินงานในอดีต ปีงบประมาณ พ.ศ. 

255๗ 255๘ 255๙ 
ร้อยละของกระบวนการหลักที่มีการ
จัดท าคู่มือการปฏิบัติงาน 

ร้อยละ - - ๑๐๐ 

 
แหล่งข้อมูล / วิธีการจัดเก็บข้อมูล : 
แหล่งข้อมูล :                                                                                                                                                           
  คณะท างานรับผิดชอบตัวชี้วัด และกลุ่มงาน/งาน ที่เก่ียวข้อง 
 
การจัดเก็บข้อมูล  : 
  คู่มือการปฏิบัติงานและไฟล์เอกสาร 
 
 

ผู้ก ากับดูแลตัวช้ีวัด :  หัวหน้าส านักงานรัฐมนตรี  เบอร์ติดต่อ : ๐ ๒๒๘๐ ๐๓๐๙ 
 
 

    ผู้จัดเก็บข้อมูล  :   1. นางสาวศิริรัตน์  ทิวะศิริ  เบอร์ติดต่อ : ๐ ๒๒๘๐ ๐๓๐๙ 
2. นางดวงรัตน์  นิรัตติวงศกรณ์  เบอร์ติดต่อ : ๐ ๒๒๘๐ ๐๓๐๙ 
3. นางสาววิริยา  ไชยคุปต ์  เบอร์ติดต่อ : ๐ ๒๒๘๐ ๐๓๐๙ 
4. นายบัลลังก์  โรหิตเสถียร           เบอร์ติดต่อ : ๐ ๒๒๘๐ ๐๓๐๙ 
5. นายก าพล  พลาอุไรกุล  เบอร์ติดต่อ : ๐ ๒๒๘๐ ๐๓๐๙ 
6. นางสาวบุษยากร  กิตติวานิช    เบอร์ติดต่อ : ๐ ๒๒๘๐ ๐๓๐๙ 
7. นางสาวอิสรีย์  ฤทธิ์นิ่ม    เบอร์ติดต่อ : ๐ ๒๒๘๐ ๐๓๐๙ 

 



รายละเอียดตัวช้ีวัดเพื่อประกอบค ารับรองการปฏิบัติราชการระดับส านัก 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

 

๑๗ 
 

ตัวช้ีวัดที่ ๔  ร้อยละผลสัมฤทธิ์ของการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดการสารสนเทศของหน่วยงาน  
                (Web site) 
หน่วยวัด  :  ร้อยละ 
น้้าหนัก   :   ร้อยละ ๑๐ 
ค้าอธิบาย : 
 เพ่ือยกระดับการให้บริการประชาชน โดยการพัฒนาประสิทธิภาพระบบสารสนเทศของหน่วยงาน 
 เป็นการส ารวจเวบบซตตขของหน่วยงานตามขอบเขตการส ารวจ ประกอบด้วย ข้อมลลพ้ืนาานลละการสร้าง
ปฏิสัมพันธขกับผล้ใช้บริการ 
เกณฑ์การให้คะแนน  : 
    ช่วงการปรับเกณฑขการให้คะลนน +/- ร้อยละ ๑๐ ต่อ ๑ คะลนน โดยก าหนดเกณฑขการให้คะลนนดังนี้ 

ระดับคะแนน เกณฑ์การให้คะแนน 
๑ มีผลคะลนนเฉลี่ยในภาพรวมจากข้อก าหนด ๒ หมวดหมล่ ร้อยละ ๖๐ 
๒ มีผลคะลนนเฉลี่ยในภาพรวมจากข้อก าหนด ๒ หมวดหมล่ ร้อยละ ๗๐ 
๓ มีผลคะลนนเฉลี่ยในภาพรวมจากข้อก าหนด ๒ หมวดหมล่ ร้อยละ ๘๐ 
๔ มีผลคะลนนเฉลี่ยในภาพรวมจากข้อก าหนด ๒ หมวดหมล่ ร้อยละ ๙๐ 
๕ มีผลคะลนนเฉลี่ยในภาพรวมจากข้อก าหนด ๒ หมวดหมล่ ร้อยละ ๑๐๐ 

ขอบเขตการส้ารวจ :  
 หมวดหมล่ที่ ๑ ข้อมลลพื้นาาน ประกอบด้วย   ข้อมลลเกี่ยวกับหน่วยงาน, ข่าวประชาสัมพันธข, เวบบลิงคข(web link) , 
กฎ ระเบยีบ ข้อบังคับ, ข้อมลลบริการ, ลบบฟอรขมที่ดาวนขโหลดซด้(Download Forms) , คลังความรล้ , ค าถามที่พบบ่อย
(FAQ) , ผังเวบบซตตข(Sitemap) 
 หมวดหมล่ที่ ๒ การสร้างปฏสิัมพันธขกับผล้ใช้บริการ ประกอบด้วย ถาม-ตอบ (Q & A), ระบบสืบค้นข้อมลล (Search 
Engine),ช่องทางการสื่อสารกับผลใ้ช้บริการ , ลบบส ารวจออนซลนข (Online Survey) 
 
รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน  : 

ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด หน่วยวัด 
ผลการด้าเนินงานในอดีต ปีงบประมาณ พ.ศ. 

๒๕๕๗ ๒๕๕๘ ๒๕๕๙ 
ร้อยละผลสั มฤทธิ์ ของการพัฒ นา
ประสิทธิภาพการจัดการสารสนเทศของ
หน่วยงาน (Web site) 

ร้อยละ - - - 

 

แหล่งข้อมูล / วิธีการจัดเก็บข้อมูล : 
1. www.moe-news.net ลละ www.moe.go.th/websm 

 2.   กลุ่มงานที่รับผิดชอบฐานข้อมูล 
 

ผู้ก ากับดูแลตัวช้ีวัด : 1. หัวหน้าส านักงานรัฐมนตรี  เบอร์ติดต่อ : ๐ ๒๒๘๐ ๐๓๐๙ 
2. นางสาวศิริรัตน์  ทิวะศิริ  เบอร์ติดต่อ : ๐ ๒๒๘๐ ๐๓๐๙ 

 
 
 



รายละเอียดตัวช้ีวัดเพื่อประกอบค ารับรองการปฏิบัติราชการระดับส านัก 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

 

๑๘ 
 

ผู้จัดเก็บข้อมูล  :   1. นายบัลลังก์  โรหิตเสถียร           เบอร์ติดต่อ : ๐ ๒๒๘๐ ๐๓๐๙ 
๒. นางอาศิรา  สุสันห กนก  เบอร์ติดต่อ : ๐ ๒๒๘๐ ๐๓๐๙ 
๓. นางดุรณี  ไรเปี่ยม   เบอร์ติดต่อ : ๐ ๒๒๘๐ ๐๓๐๙ 
4. นางทัศนี  นิมิตสมานจิตต์  เบอร์ติดต่อ : ๐ ๒๒๘๐ ๐๓๐๙ 
5. ว่าที่ร้อยตรีนรินทร์  ก้อนแก้ว  เบอร์ติดต่อ : ๐ ๒๒๘๐ ๐๓๐๙ 
6. นางสาวประภัสสร  ราชมี           เบอร์ติดต่อ : ๐ ๒๒๘๐ ๐๓๐๙ 
7. นางปิยาธร  อินทเกตุ   เบอร์ติดต่อ : ๐ ๒๒๘๐ ๐๓๐๙ 

 



รายละเอียดตัวช้ีวัดเพื่อประกอบค ารับรองการปฏิบัติราชการระดับส านัก 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

 

๑๙ 
 

ตัวช้ีวัดที่ ๕  ระดับความส าเร็จในการบูรณาการการจัดการกระบวนการหลัก/โครงการที่ส าคัญของ 
                หน่วยงาน 
หน่วยวัด  :  ระดับความส าเร็จ 
น้ าหนัก   :   ร้อยละ ๒๐ 
ค าอธิบาย : 
 ระดับความส าเร็จในการบูรณาการการจัดการกระบวนการหลัก/โครงการที่ส าคัญของ
หน่วยงาน เป็นการด าเนินการในลักษณะการน าร่องเพ่ือประเมินผลการด าเนินงานกระบวนการหลัก/โครงการ
ของหน่วยงาน โดยใช้รูปแบบการประเมินการท างานแบบบูรณาการตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการ
ภาครัฐ(PMQA)ใน ๓ หมวด คือ หมวด ๒ การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์ หมวด ๓ การให้ความส าคัญกับ
ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และหมวด ๔ การวัด การวิเคราะห์และการจัดการความรู้ เพ่ือให้เกิดความ
เชื่อมโยงในการด าเนินการตามกระบวนการหลัก/โครงการในเรื่องต่างๆที่เก่ียวข้องอย่างมีประสิทธิภาพ 
เกณฑ์การให้คะแนน  : 
 

ขั้นตอนที่ รายละเอียดการด าเนินงาน 
๑  - คัดเลือกกระบวนการหลัก/โครงการที่ส าคัญของหน่วยงาน  ๑ กระบวนการ/โครงการ

และแจ้งให้ กพร.สป.ทราบ ภายในเดือนมกราคม ๒๕๖๐  
 - มีการวิเคราะห์ความเสี่ยงของกระบวนการ/โครงการ และจัดท าแนวทางในการป้องกัน/
แก้ไขความเสี่ยง 

๒ - ด าเนินการตามกระบวนการหลัก/โครงการได้ครบถ้วน 
- มีผลการจัดการความเสี่ยงจากการด าเนินการตามแนวทางในการป้องกัน/แก้ไขความเสี่ยง 

๓ มีการส ารวจความพึงพอใจและความไม่พึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและ
จัดท าแนวทางในการปรับปรุงการให้บริการตามกระบวนการหลัก/โครงการ 

๔ ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มีความพึงพอใจต่อการให้บริการตาม 
กระบวนการหลัก/โครงการ ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ 

๕ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และสรุปแนวทางในการพัฒนา/ปรับปรุงการด าเนินงานตาม
กระบวนการหลัก/โครงการ 

 
รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน  : 
 

ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด หน่วยวัด 
ผลการด าเนินงานในอดีต ปีงบประมาณ พ.ศ. 

๒๕๕๗ ๒๕๕๘ ๒๕๕๙ 
ระดับความส าเร็จในการบูรณาการการ
จัดการกระบวนการหลัก/โครงการที่
ส าคัญของหน่วยงาน 

ระดับ
ความส าเร็จ 

- - - 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายละเอียดตัวช้ีวัดเพื่อประกอบค ารับรองการปฏิบัติราชการระดับส านัก 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

 

๒๐ 
 

แหล่งข้อมูล / วิธีการจัดเก็บข้อมูล : 
  1. กลุ่มงานรับเริ่องราวร้องทุกข์ : การด าเนินงาน การวิเคราะห์ความเสี่ยง 
  2. การส ารวจความพึงพอใจในการให้บริการรับเรื่องร้องทุกข์ ร้องเรียน 
 

ผู้ก ำกับดูแลตัวช้ีวัด : หัวหน้าส านักงานรัฐมนตรี   เบอร์ติดต่อ : ๐ ๒๒๘๐ ๐๓๐๙ 
 

    ผู้จัดเก็บข้อมูล  :   1. นางสาวศิริรัตน์  ทิวะศิริ  เบอร์ติดต่อ : ๐ ๒๒๘๐ ๐๓๐๙ 
2. นางทัศนี  นิมิตสมานจิตต์  เบอร์ติดต่อ : ๐ ๒๒๘๐ ๐๓๐๙ 
3. ว่าที่ร้อยตรีนรินทร์  ก้อนแก้ว  เบอร์ติดต่อ : ๐ ๒๒๘๐ ๐๓๐๙ 
4. นายวีระ  ด่านพณิชย์สกุล           เบอร์ติดต่อ : ๐ ๒๒๘๐ ๐๓๐๙ 

 


