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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด)           รอบ   ๙ เดือน 
                                                                                                     รอบ ๑๒ เดือน 
ตัวช้ีวัดที่ ๑ ความส าเร็จในการบรรลุเป้าหมายตามนโยบายส าคัญ/แผนปฏิบัติราชการ/ตัวช้ีวัดตาม         
    ค ารับรองการปฏิบัติราชการของกระทรวง/ส านักงานปลัดกระทรวง และแผนปฏิบัติ 
   ราชการของหน่วยงาน 
ตัวชี้วัดที่ ๑.๑ ร้อยละความส าเร็จของโครงการที่มีผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายของโครงการตามแผนปฏิบัติ 
ราชการของหน่วยงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
ผู้ก ากับดูแลตัวช้ีวัด  : 
         ๑. หัวหน้าส านักงานรัฐมนตรี 
         ๒. นางสาวศิริรัตน์  ทิวะศิริ  
 

ผู้จัดเก็บข้อมูล  : 
                  ๑. นางสาววิรยิา  ไชยคุปต์  
                  ๒. นางสาวเอมอร  ชัยพล  
                  ๓. นายธิติกาญจน์ ยิ้มสงวน  

โทรศัพท์  :๐ ๒๒๘๐ ๐๓๐๙ โทรศัพท์  :๐ ๒๒๘๐ ๐๓๐๙ 
ค าอธิบาย :  

ร้อยละความส าเร็จของโครงการที่มีผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายของโครงการตามแผนปฏิบัติราชการของ
หน่วยงาน พิจารณาจากจ านวนโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ของ
หน่วยงานที่มีผลการด าเนินงานบรรลุตามค่าเป้าหมายที่ก าหนดไว้ของแต่ละโครงการ คิดเทียบเป็นร้อยละจาก
จ านวนโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ทั้งหมด แล้วน าผลการค านวณที่ได้
เทียบกับเกณฑ์การให้คะแนน 
            ในกรณีที่โครงการตามแผนปฏิบัติราชการมีลักษณะเป็นโครงการใหญ่ที่ประกอบด้วยโครงการย่อย
หรือกิจกรรมยอ่ย ให้นับจ านวนกิจกรรมย่อยเหล่านั้นเป็นจ านวนโครงการด้วย เช่น  ส านัก ก. มีโครงการตาม
แผนแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ รวม ๑๐ โครงการ แต่ในจ านวนนี้มีหนึ่งโครงการที่มี
ลักษณะเป็นโครงการใหญ่ประกอบด้วยกิจกรรมย่อยรวม ๕ กิจกรรมซ่ึงแต่ละกิจกรรมมีลักษณะเป็นโครงการที่
ด าเนินการแยกจากกันแต่อยู่ภายใต้โครงการใหญ่ ให้นับจ านวนโครงการตามแผนรวม เท่ากับ ๑๔ โครงการ   
(๙ โครงการเดี่ยว + ๕ โครงการย่อย) แล้วจึงพิจารณาผลการด าเนินงานเป็นรายโครงการตามเกณฑ์การให้
คะแนน 
            ส านักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ มีภารกิจเกี่ยวกับราชการทางการเมือง และสนับสนุน
ภารกิจของรัฐมนตรีในการประสานนโยบายระหว่างกระทรวง เพ่ือให้การปฏิบัติภารกิจของส านักงานรัฐมนตรี
บรรลุผลส าเร็จอย่างมีประสิทธิภาพ จึงมีความจ าเป็นต้องส่งเสริม สนับสนุนให้ข้าราชการและผู้เกี่ยวข้องได้รับ
การพัฒนาศักยภาพและประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ ทั้งในเชิงวิชาการและการปฏิบัติการพร้อมทั้งสร้าง
เครื่องมือในการปฏิบัติงาน จึงได้จัดท าโครงการพัฒนาศักยภาพและประสิทธิภาพการบริหารจัดการส านักงาน
รัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ โดยก าหนดจัดกิจกรรมตามโครงการไว้ ๒ กิจกรรม 
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ข้อมูลผลการด าเนินงาน  : 
ล าดับ

ที ่
โครงการ 

ค่าเป้าหมาย 
ตามแผนฯ 

ผลการ
ด าเนินงาน 

บรรลุ     
ค่าเป้าหมาย 

หมายเหตุ 

๑ 
โครงการพัฒนาศักยภาพและประสิทธิภาพ
การบริหารจัดการส านักงานรัฐมนตรี 
กระทรวงศึกษาธิการ 

   

 

 กิจกรรมที่ ๑ การพัฒนาองค์การ (OD) 
ส านักงานรัฐมนตร ี

   
 

 ๑.๑ จ านวนบุคลากรที่เข้าร่วมกิจกรรม ๒๖ - -  

 ๑.๒ ระดับความพึงพอใจในการเขา้ร่วม
กิจกรรม 

๘๐ - - 
 

 กิจกรรมที่ ๒ การพัฒนาศักยภาพและ
เพิ่มพูนความรู้บคุลากร สร.ศธ.    

 

 2.๑ จ านวนบุคลากรที่เข้าร่วมกิจกรรม ๒๖ - -  

 2.๒ ระดับความพึงพอใจในการเขา้ร่วม
กิจกรรม 

๘๐ - - 
 

จ านวนโครงการที่บรรลุค่าเป้าหมาย -  
คิดเป็นร้อยละ -  

หมายเหตุ :  หมายถึง บรรลุค่าเป้าหมาย 
หมายถึง ไม่บรรลุค่าเป้าหมาย 
เกณฑก์ารให้คะแนน  : 

ระดับ ๑ ระดับ ๒ ระดับ ๓ ระดับ ๔ ระดับ ๕ 
ร้อยละ ๖๐ ร้อยละ ๗๐ ร้อยละ ๘๐ ร้อยละ ๙๐ ร้อยละ ๑๐๐  

ข้อมูลผลการด าเนินงาน  : 

ตัวชี้วัด/ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด 
ผลการด าเนินงาน 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 

ร้อยละท่ีเพ่ิมขึ้น 
(ร้อยละ) 

๒๕๕๗ ๒๕๕๘ ๒๕๕๙ ๒๕๕๘ ๒๕๕๙ 
ร้อยละความส าเร็จของโครงการที่มีผลสัมฤทธิ์ตาม
เป้าหมายของโครงการตามแผนปฏิบัติราชการของ
หน่วยงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

- - ร้อยละ 
๑๐๐ 

- - 

 

การค านวณคะแนนจากผลการด าเนินงาน  : 

ตัวช้ีวัด 
 

น้ าหนัก 
(ร้อยละ) 

ผลการ 
ด าเนินงาน 

ค่าคะแนนที่ได ้
ค่าคะแนน 
ถ่วงน้ าหนัก 

ร้อยละความส าเร็จของโครงการที่มี
ผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายของโครงการตาม
แผนปฏิบัติราชการของหน่วยงาน ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

๑๐ - - - 
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ค าชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ด าเนินการ 
ส านักงานรัฐมนตรี ได้ด าเนินการตามตัวชี้วัดนี้ โดยมีรายละเอียดการด าเนินการ ประกอบด้วย 
๑. แต่ งตั้ งคณะท างานด าเนินงานตามค ารับรองการปฏิบัติ ราชการส านักงานรัฐมนตรี 

กระทรวงศึกษาธิการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ ตามค าสั่งส านักงานรัฐมนตรี ที่ ๑/๒๕๖๐ ลงวันที่    
๑๓ มกราคม ๒๕๖๐             

๒. ขอความเห็นชอบด าเนินโครงการพัฒนาศักยภาพและประสิทธิภาพการบริหารจัดการส านักงาน
รัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ กับเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ครั้งที่ ๑) 

๓. ขอความเห็นชอบด าเนินโครงการพัฒนาศักยภาพและประสิทธิภาพการบริหารจัดการส านักงาน
รัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ กับเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ครั้งที่ ๒) 

๔. ขออุทธรณ์ยกเลิกตัวชี้วัดที่ ๑.๑ ตามค ารับรองปฏิบัติราชการระดับส านัก ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๐ ของส านักงานรัฐมนตรี  

๕. กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร สป. แจ้งผลการพิจารณาการอุทธรณ์ตัวชี้วัดตามค ารับรอง               
ปฏิบัติราชการระดับส านัก ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ของส านักงานรัฐมนตรี 
ปัจจัยสนับสนุนต่อการด าเนินงาน  : 

 
 
อุปสรรคต่อการด าเนินงาน  : 

ผู้บังคับบัญชาไม่ได้ให้ความเห็นชอบโครงการพัฒนาศักยภาพและประสิทธิภาพการบริหารจัดการ    
ส านักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ มาภายในระยะเวลาที่สามารถด าเนินการจัดกิจกรรม 
 
ข้อเสนอแนะส าหรับการด าเนินงานในปีต่อไป  :  - 
 
 
หลักฐานอ้างอิง  : 

๑. ค าสั่งส านักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ ที่ ๑/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๐   
เรื่อง แต่งตั้งคณะท างานด าเนินงานตามค ารับรองการปฏิบัติราชการส านักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ 

๒. บันทึกส านักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ ที่ ศธ ๐๑๐๐/๔๒๕๘ ลงวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๙       
เรื่อง การด าเนินโครงการของส านักงานรัฐมนตรี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ 

๓. บันทึกส านักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ ที่ ศธ ๐๑๐๐/๕๘๔ ลงวนัที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐       
เรื่อง การเสนอขอความเห็นชอบ การด าเนินโครงการพัฒนาศักยภาพและประสิทธิภาพการบริหารจัดการ    
ส านักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ 

๔. บันทึกส านักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ ที่ ศธ ๐๑๐๐/๑๙๖๔ ลงวันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๖๐       
เรื่อง ขออุทธรณ์เปลี่ยนแปลงค ารับรองการปฏิบัติราชการระดับส านัก ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐  

๕. บันทึกกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร สป. ที่ ศธ ๐๒๑๒/๑๕๖๓ ลงวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๐     
เรื่องผลการพิจารณาการอุทธรณ์ตัวชี้วัดตามค ารับรองปฏิบัติราชการระดับส านัก ประจ าปีงบประมาณ       
พ.ศ. ๒๕๖๐ ของส านักงานรัฐมนตรี 
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด)           รอบ   ๙ เดือน 
                                                                                                     รอบ ๑๒ เดือน 
ตัวช้ีวัดที่ ๑.๒ จ านวนฐานข้อมูล (Data base) ที่มีการปรับปรุงให้ถูกต้อง ทันสมัย ของ สร.ศธ. 
ผู้ก ากับดูแลตัวช้ีวัด  : 
         ๑. หัวหน้าส านักงานรัฐมนตรี 
         ๒. นางสาวศิริรัตน์  ทิวะศิริ  
 

ผู้จัดเก็บข้อมูล  : 
                ๑. นางดวงรัตน์  นิรัตติวงศกรณ์ 
                ๒. นางดุรณี  ไรเปี่ยม  
                ๓. นางสาวชัญญากาญจน์โคตรพัฒน์ 
                ๔. นางทัศนี นิมิตสมานจิตต์  
                ๕. นางสาวนวรตัน์  รามสูต  
                ๖. นางสาวอิสรยี์ฤทธิ์นิ่ม  
                ๗. นายธิติกาญจน์ ยิ้มสงวน  
                ๘. นายวีระ  ด่านพณิชย์สกุล 
 

โทรศัพท์  :๐๒๒๘๐ ๐๓๐๙ โทรศัพท์  :๐๒๒๘๐ ๐๓๐๙ 
ค าอธิบาย  : 

ส ำนักงำนรัฐมนตรี ได้มีกำรจัดท ำฐำนข้อมูล (Data base) เผยแพร่ ข้อมูล ข่ำวสำร    ผ่ำน
ทำงเว็ปไซต์ ส ำนักงำนรัฐมนตรี www.moe-news.net และ www.moe.go.th/websmทั้งนี้เพ่ือเป็นการ
เผยแพร่ภารกิจของรัฐมนตรี ผลการด าเนินงานสนับสนุนภารกิจของรัฐมนตรีของส านักงานรัฐมนตรี และเป็น
ช่องทางในการเผยแพร่ แลกเปลี่ยนเรียนรู้กระบวนการด าเนินงานประสานราชการทางการเมือง เป็นการพัฒนา
งาน เพิ่มพูนความรู้ศักยภาพและประสิทธิภาพของบุคลากร 

ฐานข้อมูล (Data base) ของส านักงานรัฐมนตรี ได้มีการปรับปรุง พัฒนามาโดยล าดับ         
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ได้ก าหนดฐานข้อมูลที่จะปรับปรุงให้ถูกต้อง ทันสมัยไว้ 5 ฐานข้อมูล ดังนี้ 

1. กฎหมาย/ค าสั่งที่เกี่ยวข้อง 
๒. ผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ สร.ศธ. 
๓. มติคณะรัฐมนตรี (ครม.) ในส่วนของศธ. 
๔. การจัดการความรู้ 
๕. การจัดการเรื่องร้องทุกข์ ร้องเรียน ร้องขอความช่วยเหลือต่อรัฐมนตรี 
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ข้อมูลผลการด าเนินงาน  : 

ตัวชี้วัด/ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด 
ผลการด าเนินงาน 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 

ร้อยละท่ีเพ่ิมขึ้น 
(ร้อยละ) 

๒๕๕๗ ๒๕๕๘ ๒๕๕๙ ๒๕๕๘ ๒๕๕๙ 
จ านวนฐานข้อมูล (Data base) ที่มีการปรับปรุงให้
ถูกต้อง ทันสมัย ของ สร.ศธ. 

- - - - - 

 

เกณฑ์การให้คะแนน  : 
  

ก าหนดเกณฑ์การให้คะแนนเป็น 5 ระดับ ดังนี้ 
ระดับคะแนน เกณฑ์กำรให้คะแนน 

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  
การค านวณคะแนนจากผลการด าเนินงาน  : 

ตัวช้ีวัด/ข้อมูลพื้นฐาน 
ประกอบตัวชี้วัด 

น้ าหนัก 
(ร้อยละ) 

ผลการ 
ด าเนินงาน 

ค่าคะแนนที่ได ้
ค่าคะแนน 
ถ่วงน้ าหนัก 

จ านวนฐานข้อมูล (Data base) ที่มีการ
ปรับปรุงให้ถูกต้อง ทันสมัย ของ สร.ศธ. 

๑๕ ๕ ๕.๐๐๐๐ ๗.๕๐๐๐ 

หมายเหตุ : ปรับค่าน้ าหนักจากร้อยละ ๑๐ เป็นร้อยละ ๑๕ ตามผลการพิจารณาการขออุทธรณ์ตัวชี้วัดตามค า
รับรองการปฏิบัติราชการระดับส านัก ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ของส านักงานรัฐมนตรี (ตามบันทึกข้อความ
ที่ ศธ ๐๒๑๒/๑๕๖๓ ลงวันที่ ๓๑ ส.ค. ๒๕๖๐) 

ค าชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ด าเนินการ 
          -แต่งตั้งคณะท างานด าเนินงานตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ สร.ศธ.ประจ าปีงบประมาณพ.ศ.๒๕๖๐ 
         -ประชุมคณะท างานฯ ตัวชี้วัดที่ ๑.๒ เพ่ือมอบหมายหน้าที่ให้บุคลากรสนับสนุนข้อมูลทั้ง ๕ ฐานข้อมูล 

 

ปัจจัยสนับสนุนต่อการด าเนินงาน  : 
บุคลากรของ สร.ศธ.มีความรับผิดชอบ และให้ความร่วมมือในการสนับสนุนข้อมูล 
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อุปสรรคต่อการด าเนินงาน  : 
บุคลากรของ สร.ศธ.มีภารกิจหลากหลาย ต้องแยกกันท างานในแต่ละวัน โอกาสที่จะประชุมระดม

ความเห็นโดยพร้อมเพรียงกันเป็นเรื่องที่ยาก 

ข้อเสนอแนะส าหรับการด าเนินงานในปีต่อไป  : 

- 
หลักฐานอ้างอิง  : 

-ค าสั่งส านักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ ที่ ๑/๒๕๖๐เรื่องแต่งตั้งคณะท างานด าเนินงานตามค า
รับรองการปฏิบัติราชการ สร.ศธ.ประจ าปีงบประมาณพ.ศ.๒๕๖๐ ลงวันที่ ๑๓ ม.ค. ๒๕๖๐ 

-รายงานการประชุมคณะท างานฯ 
-เมนูหลัก ในฐานข้อมูลเดิม และฐานข้อมูลใหม่ ที่ปรากฏบนเว็ปไซต์ ส านักงานรัฐมนตรี 

 



 
รายงานผลการประเมินผลการปฏบิัติราชการตามค ารับรองการปฏิบตัิราชการระดับส านัก ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด)           รอบ   ๙ เดือน 
                                                                                                     รอบ ๑๒ เดือน 
ชื่อตัวชี้วัด  :ตัวช้ีวัดที่ ๑.๓ ร้อยละความพึงพอใจขององค์กรหลักและองค์กรในก ากับ ต่อการด าเนินงาน
ของส านักงานรัฐมนตรี 
ผู้ก ากับดูแลตัวช้ีวัด  : 
         ๑. หัวหน้าส านักงานรัฐมนตรี 
         ๒. นางสาวศิริรัตน์  ทิวะศิริ  
 

ผู้จัดเก็บข้อมูล  : 
                ๑. นายก าพล  พลาอุไรกุล 
                ๒. นางสาวเอมอร  ชัยพล  
                ๓. นางทัศนี  นิมิตสมานจิตต์ 
                ๔. นางสาวบุษยากรกิตติวานิช  
                ๕. นายชัยวัฒน ์ เดชรักษา  
                ๖. นางสาววันจนัทร์จงโวหาร  
                ๗. นางสาวอรพรรณ  ฤทธิ์มั่น 
                ๘. นางสาวประภัสสร   ราชม ี
                ๙. นางปิยาธร  อินทเกตุ 
 

โทรศัพท์  :๐ ๒๒๘๐ ๐๓๐๙ โทรศัพท์  :๐ ๒๒๘๐ ๐๓๐๙ 
ค าอธิบาย  : 

ส านักงานรัฐมนตรี มีภารกิจเกี่ยวกับราชการทางการเมือง เพ่ือสนับสนุนภารกิจของรัฐมนตรี 
กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการ ส านักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546 ได้ก าหนดให้มีอ านาจ
หน้าที่ในการรวบรวม ข้อมูล วิเคราะห์ กลั่นกรองเรื่ องเพ่ือเสนอต่อรัฐมนตรี ซึ่งในการด าเนินงานต้อง
ประสานงาน ติดตามอย่างใกล้ชิดกับองค์กรหลัก และองค์กรในก ากับ เพ่ือให้ภารกิจของรัฐมนตรีบรรลุ
เป้าหมายในภาพรวมกล่าวคือ ราบรื่น และมีประสิทธิภาพ 

ในการด าเนินงาน เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด มีความถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา เจ้าหน้าที่
ส านักงานรัฐมนตรี จึงจ าเป็นต้องประสานงานอย่างละเอียด รอบคอบต่อเนื่องใกล้ชิดกับองค์กรที่เสนอเรื่องต่อ
รัฐมนตรี ทั้งในเรื่องการประสานนโยบายระหว่างกระทรวง การสนับสนุนการท างานของรัฐมนตรีในการ
ด าเนินงานทางการเมืองระหว่างรัฐมนตรี คณะรัฐมนตรี รัฐสภา และประชาชน การประสานงานการตอบกระทู้ 
ชี้แจงญัตติ ร่างพระราชบัญญัติ รวมทั้งการพิจารณาเรื่องร้องทุกข์ ร้องเรียน ร้องขอความช่วยเหลือต่อรัฐมนตรี 

โดยมีประเด็นส าคัญที่ใช้ในการส ารวจความพึงพอใจจากเจ้าหน้าที่จากองค์กรหลัก องค์กรใน
ก ากับ ที่ได้ประสานการท างานกับส านักงานรัฐมนตรี ดังนี้ 

๑. ด้านกระบวนการ ขั้นตอนการให้บริการ 
๒. ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ 
๓. ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก 
๔. ด้านคุณภาพการให้บริการ 
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ข้อมูลผลการด าเนินงาน  : 

ตัวชี้วัด/ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด 
ผลการด าเนินงาน 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 

ร้อยละท่ีเพ่ิมขึ้น 
(ร้อยละ) 

๒๕๕๗ ๒๕๕๘ ๒๕๕๙ ๒๕๕๘ ๒๕๕๙ 
ร้อยละความพึงพอใจขององค์กรหลักและองค์กรใน
ก ากับ ต่อการด าเนินงานของส านักงานรัฐมนตรี 

- - - - - 

 
เกณฑ์การให้คะแนน  : 
 

ระดับ ๑ ระดับ ๒ ระดับ ๓ ระดับ ๔ ระดับ ๕ 
ร้อยละ ๖๕ ร้อยละ ๗๐ ร้อยละ ๗๕ ร้อยละ ๘๐ ร้อยละ ๘๕  

การค านวณคะแนนจากผลการด าเนินงาน  : 
ตัวช้ีวัด/ข้อมูลพื้นฐาน 

ประกอบตัวชี้วัด 
น้ าหนัก 
(ร้อยละ) 

ผลการ 
ด าเนินงาน 

ค่าคะแนนที่ได ้
ค่าคะแนน 
ถ่วงน้ าหนัก 

ร้อยละความพึงพอใจขององค์กรหลักและ
องค์กรในก ากับ ต่อการด าเนินงานของ
ส านักงานรัฐมนตรี 

๑๐ ร้อยละ 
๘๔.๐๘ 

๔.๘๑๖๐ ๐.๔๘๑๖ 

 

ค าชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ด าเนินการ 
             ๑. คณะท างานตัวชี้วัดที่ ๑.๓ ร้อยละความพึงพอใจขององค์กรหลักและองค์กรในก ากับ ต่อการ
ด าเนินงานของส านักงานรัฐมนตรี ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๐ได้
ร่วมกันจัดท าแบบส ารวจความพึงพอใจฯ  

   ๒. บุคลากรส านักงานรัฐมนตรี ได้จัดส่งแบบส ารวจความพึงพอใจฯ ช่วงระยะเวลา ๒ เดือน 
ตั้งแตว่ันที่ ๑ กรกฎาคม – ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ 

   ๓. ฝ่ายเลขานุการฯ ได้น าแบบสอบถามที่ได้รับมาประมวลและสรุปผลค่าคะแนนที่ได้รับ 
 

ปัจจัยสนับสนุนต่อการด าเนินงาน  : 
             ๑. บุคลากรส านักงานรัฐมนตรี มีความรู้ความสามารถ ทักษะ ประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน  

   ๒. ส านักงานรัฐมนตรีมีการให้บริการแก่องค์กรหลัก/องค์กรในก ากับ  
   ๓. องค์กรหลัก/องค์กรในก ากับให้ความร่วมมือในการตอบแบบส ารวจ 
 

อุปสรรคต่อการด าเนินงาน  : 
   - 
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ข้อเสนอแนะส าหรับการด าเนินงานในปีต่อไป  : 
- 

 
หลักฐานอ้างอิง  : 

๑. ค าสั่งส านักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ ที่ ๑/๒๕๖๐ เรื่อง แต่งตั้งคณะท างานด าเนินงานตาม
ค ารับรองการปฏิบัติราชการส านักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ลงวันที่ 
๑๓ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๐ 

    ๒. รายงานการประชุมคณะท างานตัวชี้วัดที่ ๑.๓ เมื่อวันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๐ 
    ๓. บันทึกแจ้งเวียนรายงานการประชุมคณะท างานตัวชี้วัดที่ ๑.๓  
    ๔. แบบส ารวจความพึงพอใจฯ จ านวน ๕๐ ชุด 
    ๕. ข้อมูลประเมินผลความพึงพอใจจากแบบส ารวจ 
    ๖. แบบสรุปการประเมินผลค่าคะแนนที่ได้รับ 
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด)           รอบ   ๙ เดือน 
                                                                                                      รอบ ๑๒ เดือน 
ชื่อตัวชี้วัด  :  ตัวชี้วัดที่ ๑.๔ ระดับความส าเร็จของการจัดท าคู่มือการด าเนินงานการเสนอขอพระราชทาน
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ ของ สร.ศธ. 
ผู้ก ากับดูแลตัวช้ีวัด  : 
         ๑. หัวหน้าส านักงานรัฐมนตรี 
         ๒. นางสาวศิริรัตน์  ทิวะศิริ  
 

ผู้จัดเก็บข้อมูล  : 
                ๑. นายญาณทัธ  สิริวัฒน ์
                ๒. นางแจ่มจิตต์  สุคนธสาร 
                ๓. นางสาวจงดี  ห่วงทรัพย์ 
                ๔. นายสุรศักดิ์  สุวรรณไฉไล 
                ๕. นายธิติกาญจน์  ยิ้มสงวน 

โทรศัพท์  :  ๐ ๒๒๘๐ ๐๓๐๙ โทรศัพท์  :  ๐ ๒๒๘๐ ๐๓๐๙ 
ค าอธิบาย  :  
   

  การจัดท าคู่มือการด าเนินงานเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ของส านักงานรัฐมนตรี    
เป็นการรวบรวมแนวทาง กฎหมาย และแบบฟอร์มการด าเนินงาน รวมทั้งเทคนิค วิธีการและช่วงเวลา             
เพ่ือเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ให้กับผู้เกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นสิทธิประโยชน์ตามต าแหน่งหน้าที่ ของ
บุคคล มีระเบียบ กฎหมาย เงื่อนไขก าหนดไว้ชัดเจน และมีช่วงเวลาการด าเนินงานก าหนดไว้แน่นอน 
  ในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่  จึงต้องมีความรับผิดชอบสูง มีความละเอียดรอบคอบ    
ด าเนินการตามระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง และเงื่อนไขระยะเวลาที่ก าหนด โดยมีรายละเอียด วิ ธีการ           
และองค์ประกอบที่ก าหนดไว้แล้ว และเจ้าหน้าที่ต้องมีเทคนิคในการวิเคราะห์ เพ่ือด าเนินการให้ถูกต้อง ทันเวลา 
  การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์เป็นสิทธิประโยชน์ ซึ่งพระมหากษัตริย์ทรง     
พระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานแก่ผู้กระท าความดีความชอบ เป็นประโยชน์แก่ราชการและสาธารณะ ดังนั้น  
ในการเสนอขอพระราชทานแก่บุคคลใด จึงต้องพิจารณาอย่างรอบคอบ และเนื่องด้วยเครื่องราชอิสริยาภรณ์             
เป็นเครื่องหมายเชิดชูเกียรติอย่างสูง เพ่ือให้บุคคลที่ได้รับพระราชทานมีความภาคภูมิใจ   

ใ นก า รด า เ นิ น ง านขอ งส า นั ก ง า น รั ฐ มน ตรี  จ ะด า เ นิ น ก า ร เ สนอขอ พระร าชทา น
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ ให้กับข้าราชการการเมือง ซึ่งหมายถึงผู้รับราชการในต าแหน่งทางการเมือง ประกอบด้วย 
รัฐมนตรี ,ที่ปรึกษารัฐมนตรี ,เลขานุการรัฐมนตรี และผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรี พร้อมคู่สมรส และในส่วนของ
ข้าราชการพลเรือนในส านักงานรัฐมนตรี 

 

ข้อมูลผลการด าเนินงาน  : 
ขั้นตอนที่ 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 และเผยแพร ่ 
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เกณฑ์การให้คะแนน  :  
ระดับคะแนน ๑ ระดับคะแนน ๒ ระดับคะแนน ๓ ระดับคะแนน ๔ ระดับคะแนน ๕ 

๑  ๒  ๓  ๔  ๕  
 

การค านวณคะแนนจากผลการด าเนินงาน  : 
ตัวช้ีวัด/ข้อมูลพื้นฐาน 

ประกอบตัวชี้วัด 
น้ าหนัก 
(ร้อยละ) 

ผลการ 
ด าเนินงาน 

ค่าคะแนนที่ได ้
ค่าคะแนน 
ถ่วงน้ าหนัก 

ระดับความส าเร็จของการจัดท าคู่มือการ
ด าเนินงานการเสนอขอพระราชทาน
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ ของ สร.ศธ. 

๑๕ ๕ ๕.๐๐๐๐ ๐.๗๕๐๐ 

 

หมายเหตุ : ปรับค่าน้ าหนักจากร้อยละ ๑๐ เป็นร้อยละ ๑๕ ตามผลการพิจารณาการขออุทธรณ์ตัวชี้วัดตามค า
รับรองการปฏิบัติราชการระดับส านัก ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ของส านักงานรัฐมนตรี (ตามบันทึกข้อความที่ 
ศธ ๐๒๑๒/๑๕๖๓ ลงวันที่ ๓๑ ส.ค. ๒๕๖๐) 
ค าชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ด าเนินการ 

ส านักงานรัฐมนตรีได้ด าเนินการตามตัวชี้วัดที่ ๑.๔ ระดับความส าเร็จของการจัดท าคู่มือการด าเนินงาน
การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ของ สร.ศธ. รายละเอียดดังนี้ 

๑. แต่งตั้งคณะท างานด าเนินงานตามค ารับรองการปฏิบัติราชการส านักงานรัฐมนตรี กระทรวง 
ศึกษาธิการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยให้มีคณะท างานรับผิดชอบรายตัวชี้วัด ตามค าสั่งส านักงาน
รัฐมนตรี ที่ ๑/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๐ 

๒. แต่งตั้งคณะท างานจัดท าคู่มือการด าเนินงานการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ของ
ส านักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ รายละเอียดตามค าสั่ง สร.ศธ. ที่ ๖/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๐ 

๓. ประชุมคณะท างานจัดท าคู่มือฯ ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๖๐ เพ่ือชี้แจงแนวทางการ
ด าเนินการ ดังนี้ 

๓.๑ ขั้นตอนการด าเนินงาน , เกณฑ์การให้คะแนน และแหล่งข้อมูล/วิธีการจัดเก็บข้อมูล 
๓.๒ วิเคราะห์ ทบทวน เอกสาร กฎ ระเบียบ ที่เกี่ยวข้องในการเสนอขอพระราชทาน

เครื่องราชอิสริยาภรณ์ 
๓.๓ ประมวล วิเคราะห์สภาพปัญหาการด าเนินงานการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ 

จากการด าเนินงานที่ผ่านมา พร้อมก าหนดแนวทางป้องกันและแก้ไขปัญหา 
๔. สรุปรายงานการประชุมคณะท างานฯ ครั้งที่ ๑ เสนอผู้บังคับบัญชาทราบ 
๕. จัดท าร่างคูมือการปฏิบัติงาน (Work Manual) การด าเนินงานการเสนอขอพระราชทาน

เครื่องราชอิสริยาภรณ์ ของ สร.ศธ. 
๖. ประชุมคณะท างานจัดท าคู่มือฯ ครั้งที่ ๒ ในวันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๐ เพ่ือร่วมวิเคราะห์ แก้ไขร่าง

คู่มือการด าเนินงานฯ 
๗. สรุปรายงานการประชุมคณะท างานฯ ครั้งที่ ๒ และร่างคู่มือการด าเนินงานฯ (ผ่านการพิจารณาแก้ไข  

จากคณะท างาน) เสนอผู้บังคับบัญชาทราบและพิจารณา 
๘. จัดพิมพ์คู่มือคู่มือการปฏิบัติงาน (Work Manual) การด าเนินงานการเสนอขอพระราชทาน

เครื่องราชอิสริยาภรณ์ ของส านักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ 
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๙. จัดท าหนังสือแจ้งเวียนภายในสังกัด 
๑๐. ลงเว็บไซต์ส านักงานรัฐมนตรี http://www.moe-news.net/ ในหัวข้อ DATABASE - คลังความรู้         

- คู่มือการปฏิบัติงาน – คู่มือการปฏิบัติงาน “การด าเนินงานการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์” 
ปัจจัยสนับสนุนต่อการด าเนินงาน  :  

๑. คณะท างานให้การสนับสนุนในการเข้าร่วม โครงการ/กิจกรรม 
๒. เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบการด าเนินงานการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ให้ความร่วมมือ

ในการให้ข้อมูลประกอบการจัดท าคู่มือฯ 
อุปสรรคต่อการด าเนินงาน  :  - 
ข้อเสนอแนะส าหรับการด าเนินงานในปีต่อไป  :  - 
หลักฐานอ้างอิง  : 

๑. ค าสั่งส านักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ ที่ ๑/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๑๓ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๐      
เรื่อง แต่งตั้งคณะท างานด าเนินงานตามค ารับรองการปฏิบัติราชการส านักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

๒. ค าสั่งส านักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ ที่ ๖/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๐ เรื่อง แต่งตั้ง
คณะท างานจัดท าคู่มือการด าเนินงานการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ของ ส านักงานรัฐมนตรี 
กระทรวงศึกษาธิการ  

  ๓. บันทึกส านักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ ที่ ศธ ๐๑๐๐/- ลงวันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๐       
เรื่อง เชิญประชุมคณะท างานจัดท าคู่มือการด าเนินงานการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์            
ของ ส านักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ ครั้งที่ ๑ 

๔. รายงานการประชุมคณะท างานจัดท าคู่มือการด าเนินการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ 
ส านักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๖๐ 

๕. บันทึกส านักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ ที่ ศธ ๐๑๐๐/- ลงวันที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๐      
เรื่อง ขอจัดส่งรายงานการประชุม 

๖. บันทึกส านักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ ที่ ศธ ๐๑๐๐/- ลงวันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๐      
เรื่อง เชิญประชุมคณะท างานจัดท าคู่มือการด าเนินงานการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์            
ของ ส านักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ ครั้งที่ ๒ 

๗. รายงานการประชุมคณะท างานจัดท าคู่มือการด าเนินการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ 
ส านักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ ครั้งที่ ๒ เมื่อวันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๐ 

๘. บันทึกส านักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ ที่ ศธ ๐๑๐๐/- ลงวันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๐       
เรื่อง ขอจัดส่งรายงานการประชุม 

๙. คู่มือการปฏิบัติงาน (Work Manual) การด าเนินงานการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ 
ของส านักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ 

๑๐. บันทึกส านักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ ที่ ศธ ๐๑๐๐/- ลงวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๐       
เรื่อง คู่มือการด าเนินงานการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ของส านักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ 
(แจ้งเวียน) 

๑๑. Print Screen หน้าเว็บไซต์ http://www.moe-news.net/ ในหัวข้อ DATABASE - คลังความรู้         
- คู่มือการปฏิบัติงาน – คู่มือการปฏิบัติงาน “การด าเนินงานการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์” 
 

http://www.moe-news.net/%20ใน
http://www.moe-news.net/%20ใน


รายงานผลการประเมินผลการปฏบิัติราชการตามค ารับรองการปฏิบตัิราชการระดับส านักประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐  
ส านักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ 
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด)           รอบ   ๙ เดือน 
                                                                                                     รอบ ๑๒ เดือน 
ชื่อตัวชี้วัด  :๒.๑ร้อยละความส าเร็จของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวม 
ผู้ก ากับดูแลตัวช้ีวัด  : 
         ๑. หัวหน้าส านักงานรัฐมนตรี 
         ๒. นางสาวศิริรัตน์  ทิวะศิริ  
 

ผู้จัดเก็บข้อมูล  : 
                ๑. นายญาณทัธ  สิริวัฒน ์
                ๒. นางแจ่มจิตต์  สุคนธสาร 
                ๓. นางวีระวัลย์  พรหมมานุวัติ 
                ๔. นายชาญชัย  เตียวัฒนรัฐติกาล 
                 

โทรศัพท์  :๐ ๒๒๘๐ ๐๓๐๙ โทรศัพท์  :๐ ๒๒๘๐ ๐๓๐๙ 
ค าอธิบาย : 

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) 

 
สูตรการค านวณ :  
 
 
 
 
 
ข้อมูลผลการด าเนินงาน  : 
       ส านักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ ได้รับเงินงบประมาณ ๙,๗๑๒,๑๐๐ บาท ดังนี้  
       งบด าเนินงาน(ยกเว้นค่าสาธารณูปโภค) จ านวน ๙,๖๘๗,๑๐๐ บาท  
      ตั้งแต่เดือนตุลาคม ๒๕๕๙ ถึงเดือนกันยายน ๒๕๖๐ เบิกจ่ายไปแล้ว  จ านวน ๙,๕๖๐,๘๐๗.๑๔ บาท    
คิดเป็นร้อยละ๙๘.๗๐ 

ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด 
ผลการด าเนินงาน 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 

ร้อยละที่เพิ่มขึ้น 
(ร้อยละ) 

๒๕๕๗ ๒๕๕๘ ๒๕๕๙ ๒๕๕๘ ๒๕๕๙ 
การเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวม 
 

๙๕.๔๓ ๙๘.๓๐ ๙๗.๖๔ - - 

 

 
เงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวมที่ส านักเบิกจ่าย 
วงเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวมที่ส านักได้รับ 

 
 

x ๑๐๐ 



รายงานผลการประเมินผลการปฏบิัติราชการตามค ารับรองการปฏิบตัิราชการระดับส านักประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐  
ส านักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ 
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เกณฑก์ารให้คะแนน  : 

ระดับ ๑ ระดับ ๒ ระดับ ๓ ระดับ ๔ ระดับ ๕ 
ร้อยละ ๘๘ ร้อยละ ๙๐ ร้อยละ ๙๒ ร้อยละ ๙๔ ร้อยละ ๙๖ 

 
 

การค านวณคะแนนจากผลการด าเนินงาน  : 

ตัวช้ีวัด 
 

น้ าหนัก 
(ร้อยละ) 

ผลการ 
ด าเนินงาน 

ค่าคะแนนที่ได ้
ค่าคะแนน 
ถ่วงน้ าหนัก 

ร้อยละความส าเร็จของการเบิกจ่ายเงิน
งบประมาณรายจ่ายภาพรวม 

๒๐ ๙๘.๗๐ ๕.๐๐๐๐ ๑.๐๐๐๐ 

 

ค าชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ด าเนินการ 
ส านักงานรัฐมนตรี ได้ด าเนินการตามตัวชี้วัดนี้ โดยมีรายละเอียดการด าเนินการ ประกอบด้วย 
๑. แต่ งตั้ งคณะท างานด าเนินงานตามค ารับรองการปฏิบัติ ราชการส านักงานรัฐมนตรี 

กระทรวงศึกษาธิการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ ตามค าสั่งส านักงานรัฐมนตรี ที่ ๑/๒๕๖๐ ลงวันที่    
๑๓ มกราคม ๒๕๖๐             
            ๒. เบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายของส านักงานรัฐมนตรี 
ปัจจัยสนับสนุนต่อการด าเนินงาน  : 
 
อุปสรรคต่อการด าเนินงาน  :  - 
 
ข้อเสนอแนะส าหรับการด าเนินงานในปีต่อไป  :  - 
 
หลักฐานอ้างอิง  : 

๑. ค าสั่งส านักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ ที่ ๑/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๐   
เรื่อง แต่งตั้งคณะท างานด าเนินงานตามค ารับรองการปฏิบัติราชการส านักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ 

๒. บัญชี GFMIS ส่วนของส านักงานรัฐมนตรี ในระบบผูกพันงบประมาณของส านักงานปลัด 
กระทรวงศึกษาธิการ 
 



รายงานผลการประเมินผลการปฏบิัติราชการตามค ารับรองการปฏิบตัิราชการระดับส านักประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐  
ส านักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ 
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด)           รอบ   ๙ เดือน 
                                                                                                     รอบ ๑๒ เดือน 
ตัวช้ีวัดที่ ๓ ร้อยละของกระบวนการหลักท่ีมีการจัดท าคู่มือการปฏิบัติงาน 
ผู้ก ากับดูแลตัวช้ีวัด  : 
        หัวหน้าส านักงานรัฐมนตรี 
           
 

ผู้จัดเก็บข้อมูล  : 
                ๑. นางสาวศิริรตัน์  ทิวะศิริ 
                ๒. นางดวงรัตน์  นิรัตติวงศกรณ์ 
                ๓. นางสาววิริยา  ไชยคุปต์ 
                ๔. นายบัลลังก์  โรหิตเสถียร 
                ๕. นายก าพล  พลาอุไรกุล  
                ๖. นางสาวบุษยากร  กิตติวานิช  
                ๗. นางสาวอิสรยี์  ฤทธิ์นิ่ม  
 

โทรศัพท์  :๐ ๒๒๘๐ ๐๓๐๙ โทรศัพท์  :๐ ๒๖๒๘ ๖๐๒๐ 
ค าอธิบาย :  

ร้อยละของกระบวนการหลักที่มีการจัดท าคู่มือการปฏิบัติงานพิจารณาจากจ านวนกระบวนการหลัก
ของส านักที่มีการจัดท าคู่มือการปฏิบัติงาน (Work Manual) คิดเทียบเป็นร้อยละจากจ านวนกระบวนการหลัก
ทั้งหมด 

 
ข้อมูลผลการด าเนินงาน  : 

ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด 
ผลการด าเนินงาน 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 

ร้อยละที่เพิ่มขึ้น 
(ร้อยละ) 

๒๕๕๗ ๒๕๕๘ ๒๕๕๙ ๒๕๕๘ ๒๕๕๙ 
ร้อยละของกระบวนการหลักที่มีการจัดท าคู่มือการ
ปฏิบัติงาน 

- - ๑๐๐ - - 

 

เกณฑ์การให้คะแนน  : 
ระดับ ๑ ระดับ ๒ ระดับ ๓ ระดับ ๔ ระดับ ๕ 

ร้อยละ ๖๐ ร้อยละ ๗๐ ร้อยละ ๘๐ ร้อยละ ๙๐ ร้อยละ ๑๐๐  

การค านวณคะแนนจากผลการด าเนินงาน  : 
 

ตัวช้ีวัด 
 

น้ าหนัก 
(ร้อยละ) 

ผลการ 
ด าเนินงาน 

ค่าคะแนนที่ได ้
ค่าคะแนน 
ถ่วงน้ าหนัก 

ร้อยละของกระบวนการหลักที่มีการจัดท า
คู่มือการปฏิบัติงาน 
 
 

๑๐ ร้อยละ 
๑๐๐ 

๕.๐๐๐๐ ๐.๕๐๐๐ 

 



รายงานผลการประเมินผลการปฏบิัติราชการตามค ารับรองการปฏิบตัิราชการระดับส านักประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐  
ส านักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ 
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ค าชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ด าเนินการ 
ใช้ผลการด าเนินงานการปฏิบัติราชการตามค ารับรองปฏิบัติราชการระดับส านัก ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ตัวชี้วัดที่ ๓ ร้อยละของกระบวนการหลักที่มีการจัดท าคู่มือการปฏิบัติงาน ซึ่งได้
จัดท าคู่มือการปฏิบัติงานตามกระบวนการหลักครบถ้วนถูกต้องแล้ว ทั้ง ๔ กระบวนการหลัก และผลการ
ประเมินอยู่ระดับ  ๕ ร้อยละ ๑๐๐ 

 
ปัจจัยสนับสนุนต่อการด าเนินงาน  : 

 
 

อุปสรรคต่อการด าเนินงาน  : 
 
 

ข้อเสนอแนะส าหรับการด าเนินงานในปีต่อไป  : 
  
 

หลักฐานอ้างอิง  : 
 
 
 

 

 



รายงานผลการประเมินผลการปฏบิัติราชการตามค ารับรองการปฏิบตัิราชการระดับส านักประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐  
ส านักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ 
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด)          รอบ  ๙  เดือน 
                                                                                                    รอบ ๑๒ เดือน 
ตัวชี้วัดที่ ๔ ร้อยละผลสัมฤทธิ์ของการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดการสารสนเทศของหน่วยงาน (Web 
site) 
ผู้ก ากับดูแลตัวช้ีวัด  : 
         ๑. หัวหน้าส านักงานรัฐมนตรี 
         ๒. นางสาวศิริรัตน์  ทิวะศิริ  
 

ผู้จัดเก็บข้อมูล  : 
                ๑. นายบัลลังก์  โรหิตเสถียร 
                ๒. นางอาศิรา  สุสันห กนก 
                ๓. นางดุรณี  ไรเปี่ยม 
                ๔. นางทัศนี  นิมิตสมานจิตต์ 
                ๕. ว่าที่ร้อยตรีนรินทร์  ก้อนแก้ว  
                ๖. นางสาวประภัสสร  ราชม ี
                ๗. นางปิยาธร  อินทเกตุ  

โทรศัพท์  :๐ ๒๒๘๐ ๐๓๐๙ โทรศัพท์  :๐ ๒๖๒๘ ๖๐๒๐ 
ค าอธิบาย : 
 เพ่ือยกระดับการให้บริการประชาชน โดยการพัฒนาประสิทธิภาพระบบสารสนเทศของหน่วยงาน 
 เป็นการส ารวจเว็บไซต์ของหน่วยงานตามขอบเขตการส ารวจ ประกอบด้วย ข้อมูลพ้ืนฐานและการสร้าง
ปฏิสัมพันธ์กับผู้ใช้บริการ 
ข้อมูลผลการด าเนินงาน  : 
 ส านักงานรัฐมนตรี ได้ส ารวจเว็บไซต์ของหน่วยงานแล้ว พบว่า มีรายการตามหมวดหมู่ข้อมูลพื้นฐาน
และการสร้างปฏิสัมพันธ์กับผู้รับบริการ  รวม   100    คะแนน คิดเป็นร้อยละ 100          

 

ตัวชี้วัด/ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด 
ผลการด าเนินงาน 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 

ร้อยละท่ีเพ่ิมขึ้น 
(ร้อยละ) 

๒๕๕๗ ๒๕๕๘ ๒๕๕๙ ๒๕๕๘ ๒๕๕๙ 
ร้อยละผลสัมฤทธิ์ของการพัฒนาประสิทธิภาพการ
จัดการสารสนเทศของหน่วยงาน (Web site) 

- - - - - 

 
เกณฑ์การให้คะแนน  : 

 
 
 
 

ระดับ ๑ ระดับ ๒ ระดับ ๓ ระดับ ๔ ระดับ ๕ 
ร้อยละ ๖๐ ร้อยละ ๗๐ ร้อยละ ๘๐ ร้อยละ ๙๐ ร้อยละ ๑๐๐ 
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การค านวณคะแนนจากผลการด าเนินงาน  : 
ตัวช้ีวัด 

 
น้ าหนัก 
(ร้อยละ) 

ผลการ 
ด าเนินงาน 

ค่าคะแนนที่ได ้
ค่าคะแนน 
ถ่วงน้ าหนัก 

ร้อยละผลสัมฤทธิ์ของการพัฒนา
ประสิทธิภาพการจัดการสารสนเทศของ
หน่วยงาน (Web site) 

๑๐ ร้อยละ  5.๐๐๐๐ 0.500๐ 

 

ค าชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ด าเนินการ 
๑. ประชุมคณะท างานตัวชี้วัดที่ 4 เพ่ือหารือ และมอบหมายงาน 
๒. มีข้อมูล “ประวัติความเป็นมา” บนเว็บไซต์ www.moe-news.net  เมนู  Our Office เมนูย่อย  

ประวัติความเป็นมา 
๓. มีข้อมูล “โครงสร้างองค์กร ผู้บริหาร อ านาจหน้าที่” บนเว็บไซต์ www.moe-news.net  ๐.๐๐๐ 

เมน ู Our Office เมนูย่อย โครงสร้างองค์กร ผู้บริหาร อ านาจหน้าที่ 
๔. มีข้อมูล “วิสัยทัศน์ พันธกิจ” บนเว็บไซต์ www.moe-news.net  เมน ู Our Office เมนูย่อย วิสัยทัศน์ 

พันธกิจ ยุทธศาสตร์ 
๕. มีข้อมูล “ภารกิจและหน้าที่รับผิดชอบของหน่วยงาน” บนเว็บไซต์ www.moe-news.net   

เมน ู Our Office เมนูย่อย ภารกิจ และหน้าที่รับผิดชอบ 
๖. มีข้อมูล “ยุทธศาสตร์” บนเว็บไซต์ www.moe-news.net  เมน ู Our Office เมนูย่อย วิสัยทัศน์ พันธกิจ 

ยุทธศาสตร์ 
๗. มีข้อมูล “แผนปฏิบัติราชการ” บนเว็บไซต์ www.moe-news.net  เมน ู Database เมนูย่อย แผนปฏิบัติ

ราชการ สร.ศธ 
๘. มีข้อมูล “แผนงาน/โครงการ และงบประมาณรายจ่ายประจ าปี” บนเว็บไซต์ www.moe-news.net  เมน ู 

Database เมนูย่อย แผนปฏิบัติราชการ สร.ศธ 
๙. มีข้อมูล “ค ารับรองและรายงานผลการปฏิบัติราชการ” บนเว็บไซต์ www.moe-news.net  เมน ู 

Database เมนูย่อย ผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ สร. 
๑๐. มีข้อมูล “ข้อมูลการติดต่อ” บนเว็บไซต์ www.moe-news.net  เมน ู Contact us 
๑๑. มีข้อมูล “อีเมลของผู้ดูแลเว็บไซต์” บริเวณด้านล่างของเว็บไซต์ www.moe-news.net   
๑๒. มีข้อมูล “ข่าวสารประชาสัมพันธ์ทั่วไป” บนเว็บไซต์ www.moe-news.net  เมน ู Our Office เมนูย่อย 

ข่าวสารประชาสัมพันธ์และประกาศท่ัวไป 
๑๓. มีหัวข้อ “ข่าวสารและประกาศของหน่วยงาน” บนเว็บไซต์ www.moe-news.net  เมน ู Our Office 

เมนูย่อย ข่าวสารประชาสัมพันธ์และประกาศท่ัวไป   เพ่ือรองรับการประชาสัมพันธ์ข่าวและประกาศของ
หน่วยงานในโอกาสต่อไป 

๑๔. มีข้อมูล “ปฏิทินกิจกรรมของหน่วยงาน” บนเว็บไซต์ www.moe-news.net  เมน ู Our Office เมนู
ย่อย ปฏิทินกิจกรรม 

๑๕. มีลิงค์ไปยัง “ส่วนงานภายใน” คือ เว็บหน้าข่าวส านักงานรัฐมนตรี www.moe.go.th/websm/ เมนู 
NEWS เมนูย่อย ข่าว สร.  
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๑๖. มีลิงค์ไปยัง “หน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้องโดยตรง” ได้แก่ แบนเนอร์ (banner) อยู่ด้านล่างของเว็บไซต์ 
www.moe-news.net  สามารถลิงค์ไปยัง เว็บไซต์ของส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ และองค์กร
หลักท่ีอยู่ในสังกัด กระทรวงศึกษาธิการ 

๑๗. มีลิงค์ไปยัง “เว็บไซต์อ่ืน ๆ ที่น่าสนใจ” ได้แก่ แบนเนอร์ (banner) อยู่ด้านล่างของเว็บไซต์  
 www.moe-news.net  สามารถลิงค์ไปยังเว็บไซต์ของรัฐบาลไทย 
๑๘. มีข้อมูล “กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ” บนเว็บไซต์ www.moe-news.net  เมนู  Our Office เมนูย่อย 

ปฏิทินกิจกรรม 
๑๙. มีข้อมูล “ข้อมูลบริการ” บนเว็บไซต์ www.moe-news.net  เมน ู Our Office เมนูย่อย ภารกิจและ

หน้าที่รับผิดชอบ โดยแสดงแผนผังขั้นตอนการให้บริการ 
๒๐. มีข้อมูล “แบบฟอร์มที่ดาวน์โหลดได้” บนเว็บไซต์ www.moe-news.net  เมน ู Database เมนูย่อย 

คลังความรู้ หัวข้อ แบบฟอร์ม โดยมีข้อมูลแบบฟอร์มที่ให้บริการประชาชน และแบบฟอร์มต่าง ๆ ของ
หน่วยงาน  

๒๑. มีข้อมูล “คลังความรู้” บนเว็บไซต์ www.moe-news.net  เมน ู Database เมนูย่อย คลังความรู้  
๒๒. มีข้อมูล “ค าถามที่พบบ่อย (FAQ)” บนเว็บไซต์ www.moe-news.net  เมน ู Our Office เมนูย่อย 

ค าถามที่พบบ่อย (FAQ) 
๒๓. มีข้อมูล “ผังเว็บไซต์ (Sitemap)” บนเว็บไซต์ www.moe-news.net  เมน ู Sitemap 
๒๔. มีส่วน “ถาม-ตอบ (Q & A)” บนเว็บไซต์ www.moe-news.net  เมนู  Contact us 
๒๕. มีระบบสืบค้นข้อมูล (Search Engine) บนเว็บไซต์ www.moe-news.net  เมน ูSitemap  

เมนูย่อย ค้นหา 
๒๖. มีช่องทางการติดต่อหน่วยงานในรูปแบบ Social Network บนเว็บไซต์ www.moe-news.net   
๒๗. มีช่องทางแสดงความคิดเห็น หรือข้อเสนอแนะ บนเว็บไซต์ www.moe-news.net  เมนู Our Office 

เมนูย่อย เว็บบอร์ด 
๒๘. มีช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน บนเว็บไซต์ www.moe-news.net  เมนู Complain 
๒๙. ระบบรับเรื่องราวร้องทุกข์ บนเว็บไซต์ www.moe-news.net  ผู้ร้องสามารถติดตามสถานะเรื่องร้องเรียนได้ 
๓๐. มี “แบบส ารวจออนไลน์ (Online Survey)” บนเว็บไซต์ www.moe-news.net  เมนู Our office  

เมนูย่อย แบบส ารวจความพึงพอใจ  
ปัจจัยสนับสนุนต่อการด าเนินงาน  : 

-  ได้รับการสนับสนุน และให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีจากคณะท างานฯ และบุคลากรส านักงานรัฐมนตรี  
ในการให้ข้อมูล และชี้แนะข้อบกพร่อง พร้อมให้ข้อเสนอแนะ เพ่ือให้การท างานส าเร็จลุล่วงอย่างราบรื่น 

 
อุปสรรคต่อการด าเนินงาน  : 

- เว็บไซต์มีข้อจ ากัดบางประการ ในการเพิ่มข้อมูล  
- รายการส ารวจเว็บไซต์ตามตัวชี้วัดบางข้อ เช่น ระบบสืบค้นข้อมูล (ค้นหาข้อมูลทั่วไป) ไม่มีความจ าเป็น

ต่อผู้ใช้บริการเว็บไซต์, ถาม-ตอบ และ web board มีหน้าที่คล้ายกัน 
 

ข้อเสนอแนะส าหรับการด าเนินงานในปีต่อไป  : 
- การน าเสนอข้อมูลบนเว็บไซต์ ควรเสนอข้อมูลที่จ าเป็นต่อ ผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย รวมถึง

ต้องท าข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน 
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- ควรพิจารณาตัดรายการส ารวจเว็บไซต์ตามตัวชี้วัดที่มีหน้าที่คล้ายกัน และที่ไม่มีความจ าเป็นต่อ
ผู้ใช้บริการเว็บไซต์ 
หลักฐานอ้างอิง  : 
๑. ส าเนาหนังสือเชิญประชุม ลงวันที่ 21 มีนาคม 2560 
๒. เอกสารแสดงข้อมูล “ประวัติความเป็นมา”  
๓. เอกสารแสดงข้อมูล “โครงสร้างองค์กร ผู้บริหาร อ านาจหน้าที่”  
๔. เอกสารแสดงข้อมูล “วิสัยทัศน์ พันธกิจ”  
๕. เอกสารแสดงข้อมูล “ภารกิจและหน้าที่รับผิดชอบของหน่วยงาน”  
๖. เอกสารแสดงข้อมูล “ยุทธศาสตร์”  
๗. เอกสารแสดงข้อมูล “แผนปฏิบัติราชการ”  
๘. เอกสารแสดงข้อมูล “แผนงาน/โครงการ และงบประมาณรายจ่ายประจ าปี”  
๙. เอกสารแสดงข้อมูล “ค ารับรองและรายงานผลการปฏิบัติราชการ”  
๑๐. เอกสารแสดงข้อมูล “ข้อมูลการติดต่อ”  
๑๑. เอกสารแสดงข้อมูล “อีเมลของผู้ดูแลเว็บไซต์”  
๑๒. เอกสารแสดงข้อมูล “ข่าวสารประชาสัมพันธ์ทั่วไป”  
๑๓. เอกสารแสดงข้อมูล “ข่าวสารและประกาศของหน่วยงาน”  
๑๔. เอกสารแสดงข้อมูล “ปฏิทินกิจกรรมของหน่วยงาน”  
๑๕. เอกสารแสดงว่า มีลิงค์ไปยัง “ส่วนงานภายใน”  
๑๖. เอกสารแสดงว่า มีลิงค์ไปยัง “หน่วยงานภายนอกที่เก่ียวข้องโดยตรง”  
๑๗. เอกสารแสดงว่า มีลิงค์ไปยัง “เว็บไซต์อ่ืน ๆ ที่น่าสนใจ”  
๑๘. เอกสารแสดงข้อมูล “กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ”  
๑๙. เอกสารแสดงข้อมูล “ข้อมูลบริการ”  
๒๐. เอกสารแสดงข้อมูล “แบบฟอร์มที่ดาวน์โหลดได้” 
๒๑. เอกสารแสดงข้อมูล “คลังความรู้” 
๒๒. เอกสารแสดงข้อมูล “ค าถามที่พบบ่อย (FAQ)”  
๒๓. เอกสารแสดงขอ้มูล “ผังเว็บไซต์ (Sitemap)”  
๒๔. เอกสารแสดงว่า มีส่วนของ “ถาม – ตอบ (Q & A)” 
๒๕. เอกสารแสดงว่า มีระบบสืบค้นข้อมูล (Search Engine)  
๒๖. เอกสารแสดงว่า มีช่องทางการติดต่อหน่วยงานในรูปแบบ Social Network  
๒๗. เอกสารแสดงว่า มีช่องทางแสดงความคิดเห็น หรือข้อเสนอแนะ เช่น webboard 
๒๘. เอกสารแสดงว่า มีช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน  
๒๙. เอกสารแสดงว่า ระบบรับเรื่องราวร้องทุกข์ บนเว็บไซต์ www.moe-news.net  ผู้ร้องสามารถติดตาม

สถานะเรื่องร้องเรียนได้ 
๓๐. เอกสารแสดงว่ามี “แบบส ารวจออนไลน์ (Online Survey)” 
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ตารางแสดงรายการส ารวจเว็บไซต์ของหน่วยงาน 
หมวดหมู ่ คะแนน รายการหลัก รายการย่อย 

 1 ข้อมูลพ้ืนฐาน 70   

เกี่ยวกับหน่วยงาน 20 

2 ประวัติความเป็นมา มีประวัติความเป็นมา 

3 
โครงสร้างองค์กร ผู้บริหาร อ านาจ
หน้าท่ี 

มีโครงสร้างองค์กร ผู้บริหาร อ านาจหน้าท่ี 

2 วิสัยทัศน์ พันธกิจ มีวิสัยทัศน์ พันธกิจ 

2 
ภารกิ จและหน้ าที่ รั บผิ ดชอบของ
หน่วยงาน 

มีภารกิจและหน้าท่ีรับผิดชอบของหน่วยงาน 

2 ยุทธศาสตร์ แผนปฏิบัติราชการ มียุทธศาสตร์ แผนปฏิบัติราชการ 

2 
แผนงาน/โครงการ และงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี 

แผนงาน/โครงการ และงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี 

2 
ค ารับรองและรายงานผลการปฏิบัติ
ราชการ 

มีค ารับรองและรายงานผลการปฏิบัติราชการ 

2 
ข้อมูลการติดต่อ  ข้อมูลการติดต่อ เช่น ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์โทรสาร 

และแผนที่ตั้ง 

3 
e-Mail ของบุคลากรภายในองค์กรที่
รับผิดชอบข้อมูลขององค์กร 

มี e-Mail ของบุคลากรภายในองค์กรที่รับผิดชอบ
ข้อมูลขององค์กร เช่น ผู้ดูแลเว็บไซต์ เป็นต้น 

ข่าวประชาสัมพันธ์ 

10 

3 ข่าวสารประชาสัมพันธ์ทั่วไป มีข่าวสารประชาสัมพันธ์ทั่วไป 

4 
ข่าวสารและประกาศของหน่วยงาน เช่น ประกาศรับสมัครงาน การจัดซื้อจัดจ้าง การ

จัดฝึกอบรม เป็นต้น 
3 ปฏิทินกิจกรรมของหน่วยงาน มีปฏิทินกิจกรรมต่างๆ ของหน่วยงาน 

เว็บลิงค์ (web link) 

5 

3 ส่วนงานภายใน มีการลิงค์ไปยังหน่วยงานภายใน หรือภายใต้สังกัด 

1 
หน่วยงานภายนอกท่ีเกี่ยวข้องโดยตรง มีการลิงค์ไปยังเว็บไซต์ที่มีภารกิจที่เกี่ยวข้องกันกับ

หน่วยงาน 
1 เว็บไซต์อื่นๆ ท่ีน่าสนใจ มีการลิงค์ไปยังเว็บไซต์อื่นๆ  

กฎ ระเบยีบ 
ข้อบังคับ 

4 

- มีการน าเสนอกฎหมาย พระราชบัญญัติ พระราช
กฤษฎีก า  กฎกระทรวง  ประกาศ ระ เบี ยบ 
มาตรฐาน คู่มือ แนวปฏิบัติ และมติคณะรัฐมนตรีที่
เกี่ยวข้องกับหน่วยงาน 

ข้อมูลบริการ 

10 

- แสดงข้อมูลการบริการตามภารกิจของหน่วยงาน 
พร้อมค าอธิบายขั้นตอนการบริการ โดยจะแสดง
ขั้นตอนการ ให้บริ การต่ างๆ  แก่ประชาชน/
ผู้รับบริการอื่นๆ ทั้งนี้ ควรระบุระยะเวลาในแต่ละ
ขั้นตอนของการให้บริการนั้นๆ 
 

แบบฟอร์มที ่
ดาวน์โหลดได้
(Download 

Forms) 

5 

- ส่วนที่ ให้บริการประชาชนส าหรับ Download 
แบบฟอร์มต่างๆ ของหน่วยงาน 

คลังความรู ้
10 

- เช่น ผลงานวิจัย บทความ กรณีศึกษา ข้อมูลสถิติต่างๆ 
ข้อมูล GIS และ e-book เป็นต้น ตลอดจนต้องมีการ
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หมวดหมู ่ คะแนน รายการหลัก รายการย่อย 

อ้างอิงถึงแหล่งที่มา (Reference) และวัน เวลา ก ากับ
เพื่อประโยชน์ในการน าข้อมูลไปใช้ต่อ 

ค าถามที่พบบ่อย 
(FAQ) 

3 
- เป็นส่วนแสดงค าถามและค าตอบที่มีผู้นิยมสอบถาม 

ผังเว็บไซต ์
(Sitemap) 

3 
- มีการน าเสนอผังเว็บไซต์ของหน่วยงาน 

2  การสร้าง
ปฏิสัมพนัธ์กับ
ผู้ใช้บริการ 

30 
  

ถาม – ตอบ  
(Q & A) 

5 
- ส่วนที่ผู้ใช้บริการสามารถสอบถามข้อมูล/ข้อสงสัย 

ข้อเสนอแนะต่างๆ มายังหน่วยงาน 
ระบบสบืค้นข้อมูล  
(Search Engine) 

5 
- มี Search engine ที่สามารถค้นหาข้อมูลทั่วไป 

และข้อมูลภายในหน่วยงานได้ 
ช่องทางการสื่อสาร

กับผู้ใช้บริการ 

15 

3 
- ช่องทางการติดต่อหน่วยงานในรูปแบบ Social 

Network เช่น Facebook, Twitter เป็นต้น 

4 
- ช่องทางแสดงความคิดเห็น หรือข้อเสนอแนะ เช่น 

web board, Blog เป็นต้น 
3 - ช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน 
5 - สามารถติดตามสถานะเรื่องร้องเรียนได้ 

แบบส ารวจ
ออนไลน์ (Online 

Survey) 
5 

- เช่น การส ารวจความพึงพอใจการใช้บริการเว็บไซต์  
การส ารวจความคิดเห็นของประชาชน(Online Poll)  
การออกเสียงลงคะแนนต่างๆ (Online Voting) เป็นต้น 

รวม 100   
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด)           รอบ   ๙ เดือน 
                                                                                                     รอบ ๑๒ เดือน 
ตัวช้ีวัดที่ ๕  ระดับความส าเร็จในการบูรณาการการจัดการกระบวนการหลัก/โครงการที่ส าคัญของ 
                หน่วยงาน 
ผู้ก ากับดูแลตัวชี้วัด  : 
หัวหน้าส านักงานรัฐมนตรี 

ผู้จัดเก็บข้อมูล  : 
๑. นางสาวศิริรัตน์  ทิวะศิริ 
๒. นางทัศนี  นิมิตสมานจิตต์ 
๓. ว่าที่ร้อยตรีนรินทร์  ก้อนแก้ว 
๔. นายวีระ  ด่านพณิชย์สกุล 

โทรศัพท์  :๐ ๒๒๘๐ ๐๓๐๙ โทรศัพท์  :๐ ๒๖๒๘ ๖๓๕๓ 
ค าอธิบาย :  

  ระดับความส าเร็จในการด าเนินงานของกระบวนการหลักพิจารณาจากผลการด าเนินงานของส านัก  
ในแต่ละกระบวนการที่คัดเลือกเข้ารับการประเมินตามตัวชี้วัดว่า สามารถด าเนินการตามกิจกรรม/ขั้นตอน 
ข้อก าหนดที่ส าคัญ ตัวชี้วัดภายในกระบวนการ ตัวชี้วัดผลลัพธ์ของกระบวนการ และมาตรฐานการปฏิบัติงานได้
อย่างครบถ้วน ถูกต้อง สมบูรณ์ จ านวนกี่กระบวนการคิดเทียบเป็นร้อยละจากจ านวนกระบวนการหลักที่รับการ
ประเมินทั้งหมด 
ข้อมูลผลการด าเนินงาน  : 
ส านักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ ได้คดัเลือกกระบวนงานกระบวนการหลัก “การรับเรื่องร้องทุกข์ ร้องเรียน ร้องขอความ
ช่วยเหลือต่อรัฐมนตรี” และแจ้งให้ กพร.สป. ทราบ เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2560 และได้วิเคราะห์ความเสี่ยงของกระบวนงานรับ
เรื่องร้องทุกข์ฯ และจดัท าแนวทางในการป้องกัน/ แก้ไขความเสี่ยงของกระบวนงานฯ ตลอดจนมีการควบคุมการด าเนินงานตาม
ตัวช้ีวัดภายในของกระบวนการใหเ้ป็นไปตามมาตรฐานการด าเนินงานอย่างสม่ าเสมอ ทั้งนี้ไดด้ าเนินการออกแบบส ารวจ และ
จัดเก็บข้อมลูความพึงพอใจ/ ไม่พงึพอใจของผู้รับบริการและผูม้ีส่วนได้ส่วนเสีย เพื่อจัดท าแนวทางในการปรับปรุง พัฒนาการ
ให้บริการของกระบวนงานการรับเรื่องร้องทุกข์ฯ เพื่อให้สามารถตอบสนองความต้องการได้มากข้ึนอนึ่งกลุ่มรับเรื่องราวร้องทุกข์ 
สร. ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และสรุปแนวทางในการพัฒนา/ ปรับปรุงการด าเนินงานตามกระบวนการ “การรับเรื่องร้องทุกข์ฯ”เพื่อน าสู่
การปฏิบัติงานท่ีมคีุณภาพ มาตรฐานต่อไป 
 
 
เกณฑ์การให้คะแนน  : 

ระดับ ๑ ระดับ ๒ ระดับ ๓ ระดับ ๔ ระดับ ๕ 
๑ คะแนน ๒ คะแนน ๓ คะแนน ๔ คะแนน ๕ คะแนน 

 
ขั้นตอนที่ รายละเอียดการด าเนินงาน 

๑ - คัดเลือกกระบวนการหลัก/โครงการที่ส าคัญของหน่วยงาน  ๑ กระบวนการ/โครงการและแจ้งให้ กพร.สป.ทราบ ภายใน
เดือนมกราคม ๒๕๖๐  

- มีการวิเคราะห์ความเส่ียงของกระบวนการ/โครงการ และจัดท าแนวทางในการป้องกัน/แก้ไขความเส่ียง 
๒ - ด าเนินการตามกระบวนการหลัก/โครงการได้ครบถ้วน 

- มีผลการจัดการความเสี่ยงจากการด าเนินการตามแนวทางในการป้องกัน/แก้ไขความเสี่ยง 
๓ มีการส ารวจความพึงพอใจและความไม่พึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและจัดท าแนวทางในการปรับปรุงการ

ให้บริการตามกระบวนการหลัก/โครงการ 
๔ ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มีความพึงพอใจต่อการให้บริการตามกระบวนการหลัก/โครงการ ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ 
๕ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และสรุปแนวทางในการพัฒนา/ปรับปรุงการด าเนินงานตามกระบวนการหลัก/โครงการ  
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การค านวณคะแนนจากผลการด าเนินงาน  : 
ตัวช้ีวัด 

 
น้ าหนัก 
(ร้อยละ) 

ผลการ 
ด าเนินงาน 

ค่าคะแนนที่ได้ 
ค่าคะแนน 
ถ่วงน้ าหนัก 

ระดับความส าเร็จในการบูรณาการการ
จัดการกระบวนการหลัก/โครงการที่ส าคัญ
ของหน่วยงาน 

๒๐ 5 5.0000 1.0000 

 
 
ค าชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ด าเนินการ 

1. สร.ได้แต่งตั้งคณะท างานการด าเนินงานตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ ส านักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560เพ่ือมอบหมายผู้รับผิดชอบตัวชี้วัดของส านักงานรัฐมนตรี (ค าสั่ง สร ที่ 1/2560) 

2. คณะท างานตัวชี้วัด สร. ได้ประชุม หารือ เพื่อคัดเลือกกระบวนงาน/ โครงการ ของหน่วยงานและได้คัดเลือก 
“กระบวนการการรับเรื่องร้องทุกข์ ร้องเรียน ร้องขอความช่วยเหลือต่อรัฐมนตรี” และเสนอหัวหน้าส านักงาน
รัฐมนตรีทราบ(บันทึก สร. ที่ ศธ 0100/-ลว. 13 ม.ค. 60) 

3. สร. ได้จัดท าบันทึก แจ้งชื่อกระบวนการ “การรับเรื่องร้องทุกข์ฯ” เพ่ือด าเนินการตามตัวชี้วัดที่ 5 ระดับ
ความส าเร็จในการบูรณาการการจัดการกระบวนการหลัก/โครงการที่ส าคัญของหน่วยงาน ให้ กพร.สป. ทราบ
(บันทึก สร. ที่ ศธ 0100/284ลว. 23 ม.ค. 60) 

4. คณะท างานตัวชี้วัดที่ 5 ได้ประชุมหารือ วางแผน และก าหนดแนวทางการด าเนินงานตามองค์ประกอบ/ 
เกณฑ์การให้คะแนนของตัวชี้วัด และฝ่ายเลขานุการฯ ได้น าเสนอข้อมูลการวิเคราะห์เบื้องต้นเกี่ยวกับการวิเคราะห์
ความเสี่ยงของกระบวนงานรับเรื่องร้องทุกข์ฯ และจัดท าแนวทางในการป้องกัน/แก้ไขความเสี่ยง เพ่ือคณะท างาน
ร่วมกันพิจารณา แก้ไข เพ่ิมเติมในรายละเอียดให้ครบถ้วน(บันทึก สร. ที่ศธ 0100/-    ลว. 29 มี.ค. 60) 

5. จัดท าแบบส ารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ/ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในงานรับเรื่องร้องทุกข์ฯ ของ สร. และ
เสนอหัวหน้าคณะท างานตัวชี้วัดที่ 5 พิจารณาความเที่ยงตรง ครบถ้วน ถูกต้องของข้อค าถาม และได้ปรับปรุงแบบ
ส ารวจ และแจกแบบส ารวจ เพ่ือเก็บข้อมูลจากผู้รับบริการ/ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

6. สรุปผลการส ารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ/ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในงานรับเรื่องร้องทุกข์ฯ และจัดท า
แนวทางการปรับปรุงการให้บริการ 

7. คณะท างานตัวชี้วัดที่ 5ได้ประชุม ติดตามการด าเนินงาน แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการด าเนินงาน และสรุป
แนวทางในการพัฒนา/ ปรับปรุงการด าเนินงานตามกระบวนงานรับเรื่องราวร้องทุกข์ ร้องเรียน ร้องขอความ
ช่วยเหลือต่อรัฐมนตรี (บันทึก สร. ที่ศธ 0100/-    ลว. 29 ส.ค. 60) 

8. จัดกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และสรุปแนวทางการในการพัฒนาปรับปรุงการด าเนินงานตาม
กระบวนงานการรับเรื่องราวร้องทุกข์ ร้องเรียน ร้องขอความช่วยเหลือต่อรัฐมนตรี 

 
ปัจจัยสนับสนุนต่อการด าเนินงาน  : 

1. เอกสารเชิงวิชาการเก่ียวกับการบริหารจัดการความเสี่ยง/ การประเมินความเสี่ยง 
2. ความรู้ ความเข้าใจ ในหลักการวิเคราะห์/ ประเมินความเสี่ยงรวมทั้งความรู้ที่ครอบคลุมในกระบวนงาน/ 

โครงการ ที่ได้คัดเลือกมาด าเนินการ 
3. การเล็งเห็นถึงความส าคัญในการจัดท าตัวชี้วัดของหน่วยงาน ผู้บริหาร และบุคลากร ซึ่งจะเป็นปัจจัย

สนับสนุนงานให้ขับเคลื่อนการด าเนินงาน และประสบความส าเร็จ 



รายงานผลการประเมินผลการปฏบิัติราชการตามค ารับรองการปฏิบตัิราชการระดับส านักประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐  
ส านักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ 
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อุปสรรคต่อการด าเนินงาน  : 
1. ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัดขาดทักษะ ความรู้ความเข้าใจในเรื่องเกี่ยวกับการวิเคราะห์ความเสี่ยงอย่างถ่องแท้      

ซึ่งอาจท าให้การวิเคราะห์การด าเนินงานตามตัวชี้วัดคลาดเคลื่อน 
2. มีการปรับเปลี่ยนบุคลากร ผู้ปฏิบัติงานโดยตรง รวมทั้งผู้บริหารของหน่วยงาน ประกอบกับมีภารงาน

เร่งด่วน และมีปริมาณงานจ านวนมาก ท าให้การด าเนินงานไม่ราบรื่น ต่อเนื่อง  
3. การประสานงานกับหน่วยงานที่เก่ียวข้องในการด าเนินงานรับเรื่องร้องทุกข์ฯ เช่น การประสานขอข้อมูล, 

การติดตามเรื่อง 
ข้อเสนอแนะส าหรับการด าเนินงานในปีต่อไป  : 

1. กพร.สป. ในฐานะหน่วยงานประสานเรื่องค ารับรอง/ ตัวชี้วัด ควรมีการนิเทศ ชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับ
ตัวชี้วัดให้กับหน่วยงาน เพ่ือให้ค าแนะน า ให้ความรู้ สร้างความเข้าใจที่ถูกต้องให้กับหน่วยงานในแต่ละตัวชี้วัด ซึ่งมี
ความซับซ้อน หรือเป็นตัวชี้วัดใหม่ ที่ไม่เคยด าเนินการมาก่อนโดยมีรูปแบบการนิเทศทั้งที่เป็นทางการ และไม่เป็นทางการ 

2. ตัวชี้วัดส าคัญที่มีผลต่อการพัฒนางานในภาพรวมของ สป. ควรมีการด าเนินงานอย่างต่อเนื่อง  
3. หน่วยงานมีการวางแผนการด าเนินงาน ให้สอดคล้องกับระยะเวลา ภายหลังค ารับรองการปฏิบัติราชการ

ของส านักงานที่ได้รับความเห็นชอบ และมีการก ากับติดตามการด าเนินงานเป็นระยะ เพื่อติดตามความคืบหน้าใน
การด าเนินงาน 
หลักฐานอ้างอิง  : 

1. ค าสั่ง ส านักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ ที่ 1/2560 ลงวันที่ 13 มกราคม 2560เรื่อง แต่งตั้ง
คณะท างานด าเนินงานตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ ส านักงานรัฐมนตรี ศธ. ประจ าปีงบประมาณ 2560 

2. บันทึกส านักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ ที่ ศธ 0100/ - ลงวันที่ 13 มกราคม 2560 เรื่อง การ
คัดเลือกกระบวนการหลัก/ โครงการที่ส าคัญของหน่วยงาน 1 กระบวนการ (ตัวชี้วัดที่ 5) 

3. บันทึกส านักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ ที่ ศธ 0100/284 ลงวันที่ 23 มกราคม 2560 เรื่อง การ
คัดเลือกกระบวนการหลัก 1 กระบวนการ ตามตัวชี้วัดที่ 5 ของส านักงานรัฐมนตรี 

4. บันทึกส านักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ ที่ ศธ 0100/ - ลงวันที่ 29 มีนาคม 2560 เรื่องเชิญ
ประชุมคณะท างานตามค ารับรอง ตัวชี้วัดที่ 5(ติดตามการด าเนินงานครั้งที่ 1, หารือ วางแผน ก าหนดแนวทางการ
ด าเนินงาน) 

5. ตารางการวิเคราะห์และจัดท าแนวทางในการป้องกัน/ แก้ไขความเสี่ยงตามมิติธรรมาภิบาลในกระบวนงานรับ
เรื่องร้องทุกข์ฯ 

6. ตารางการประเมินความเสีย่ง แนวทางการป้องกัน/แก้ไข และผลการด าเนินการ ในกระบวนงานรับเรื่องร้องทุกข์ฯ 
7. แบบส ารวจความพึงพอใจ/ ไม่พึงพอใจของผู้รับบริการ/ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ต่องานบริการ การรับเรื่องร้องทุกข์ 

ร้องเรียน ร้องขอความช่วยเหลือต่อรัฐมนตรี 
8. สรุปผลการส ารวจความพึงพอใจ/ ไม่พึงพอใจของผู้รับบริการ/ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ต่องานบริการ การรับเรื่อง

ร้องทุกข ์ร้องเรียน ร้องขอความช่วยเหลือต่อรัฐมนตรี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 
9. บันทึกส านักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ ที่ ศธ 0100/ - ลงวันที่ 29 สิงหาคม 2560 เรื่องเชิญ

ประชุมคณะท างานตามค ารับรอง ตัวชี้วัดที่ 5 (ติดตามการด าเนินงาน ครั้งที่ 2/ จัดกิจการแลกเปลี่ยนเรียนรู้/ 
สรุปแนวทางการพัฒนา/ปรับปรุงการด าเนินงานกระบวนงานการรับเรื่องร้องทุกข์ฯ) 

10. สรุปแนวทางการพัฒนา/ปรับปรุงการด าเนินงานกระบวนงานการรับเรื่องร้องทุกข์ฯ 
11. บันทึกส านักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ ที่ ศธ 0100/- ลงวันที่ 4กันยายน 2560 เรื่องสรุปผล

การแลกเปลี่ยนเรียนรู้และแนวทางในการปรับปรุงการด าเนินงานตามกระบวนงานรับเรื่องร้องทุกข์ฯ 
 



รายงานผลการปฏิบัตริาชการตามค ารับรองการปฏิบัตริาชการระดับส านักประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
ส านักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ 

 

 

 

ตารางสรุปผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
ส านักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ        

                                   รอบ  ๙ เดือน 
                             รอบ ๑๒ เดือน 

 

ตัวช้ีวัดผล 
การปฏิบัติราชการ 

หน่วยวัด 
น้ าหนัก 
(ร้อยละ) 

เกณฑ์การให้คะแนน ผลการด าเนินงาน 

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ผลการ
ด าเนินงาน 

ค่าคะแนน
ที่ได้ 

คะแนน
ถ่วง

น้ าหนัก 
 การประเมินประสิทธิผล (ร้อยละ ๔๐)    
ตัวช้ีวัดที่ ๑ ความส าเร็จในการบรรลุ
เป้าหมายตามนโยบายส าคัญ/
แผนปฏิบัติราชการ/ตัวช้ีวัดตามค า
รับรองการปฏิบัติราชการของกระทรวง/
ส านักงานปลัด กระทรวงและแผนปฏิบัติ
ราชการของหน่วยงาน 

 ๔๐         

  ตัวชี้วัดที่ ๑.๑ร้อยละความส าเร็จของ
โครงการที่มีผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายของ
โครงการตามแผนปฏิบัติราชการของ
หน่วยงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๐ 

ร้อยละ - 

ร้อ
ยล

ะ๖
๐ 

ร้อ
ยล

ะ๗
๐ 

ร้อ
ยล

ะ๘
๐ 

ร้อ
ยล

ะ๙
๐ 

ร้อ
ยล

ะ๑
๐๐

 - - - 

  ตัวชี้วัดที่๑.๒ จ านวนฐานข้อมูล (Data 
base) ที่มีการปรับปรุงให้ถูกต้อง ทันสมัย 
ของ สร.ศธ. 

จ านวน
ฐาน 

ข้อมูล 

๑๕ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๕ ๕.๐๐๐๐ ๐.๗๕๐๐ 

  ตัวชี้วัดที่ ๑.๓ ร้อยละความพึงพอใจของ
องค์กรหลักและองค์กรในก ากับต่อการ
ด าเนินงานของส านักงานรัฐมนตรี 
 

ร้อยละ ๑๐ 

ร้อ
ยล

ะ๖
๕ 

ร้อ
ยล

ะ๗
๐ 

ร้อ
ยล

ะ๗
๕ 

ร้อ
ยล

ะ๘
๐ 

ร้อ
ยล

ะ๘
๕ ๘๔.๐๘ ๔.๘๑๖๐ ๐.๔๘๑๖ 

  ตัวชี้วัดที่ ๑.๔ ระดับความส าเร็จของการ
จัดท าคู่มือการด าเนินงานการเสนอขอ
พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์     
ของ สร.ศธ. 

ระดับ
ความ 
ส าเรจ็ 

๑๕ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๕ ๕.๐๐๐๐ ๐.๗๕๐๐ 

การประเมินประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการ (ร้อยละ ๒๐)    
ตั ว ชี้ วั ด ที่  ๒  ค ว า ม ส า เ ร็ จ ใ น ก า ร
สนับสนุนการด าเนินงานตามค ารับรอง 
การปฏิบัติราชการของส านักงาน
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 
 

 ๒๐         



รายงานผลการปฏิบัตริาชการตามค ารับรองการปฏิบัตริาชการระดับส านักประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
ส านักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ 

 

 

 

ตัวช้ีวัดผล 
การปฏิบัติราชการ 

หน่วยวัด 
น้ าหนัก 
(ร้อยละ) 

เกณฑ์การให้คะแนน ผลการด าเนินงาน 

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ผลการ
ด าเนินงาน 

ค่าคะแนน
ที่ได้ 

คะแนน
ถ่วง

น้ าหนัก 
    ตัวชีว้ัดที่ ๒.๑ การเบิกจ่ายเงิน
งบประมาณรายจ่ายภาพรวม 
 

ร้อยละ ๒๐ 
 

ร้อ
ยล

ะ 
๘๘

 

ร้อ
ยล

ะ 
๙๐

 

ร้อ
ยล

ะ 
๙๒

 

ร้อ
ยล

ะ 
๙๔

 

ร้อ
ยล

ะ 
๙๖

 ๙๘.๗๐ ๕.๐๐๐๐ ๑.๐๐๐๐ 

การพัฒนาองค์การ (ร้อยละ ๔๐)    
ตัวช้ีวัดที่ ๓ ร้อยละของกระบวนการ
หลักท่ีมีการจัดท าคู่มือการปฏิบัติงาน 

ร้อยละ ๑๐ 

ร้อ
ยล

ะ๖
๐ 

ร้อ
ยล

ะ๗
๐ 

ร้อ
ยล

ะ๘
๐ 

ร้อ
ยล

ะ๙
๐ 

ร้อ
ยล

ะ๑
๐๐

 ร้อยละ 
๑๐๐ 

๕.๐๐๐๐ ๐.๕๐๐๐ 

ตัวช้ีวัดที่ ๔ ร้อยละผลสัมฤทธิ์ของการ
พัฒนาประสิทธิภาพการจัดการ
สารสนเทศของหน่วยงาน (Web site) 

ร้อยละ ๑๐ 
ร้อ

ยล
ะ๖

๐ 

ร้อ
ยล

ะ๗
๐ 

ร้อ
ยล

ะ๘
๐ 

ร้อ
ยล

ะ๙
๐ 

ร้อ
ยล

ะ๑
๐๐

 ร้อยละ 
๑๐๐ 

๕.๐๐๐๐ ๐.๕๐๐๐ 

ตัวช้ีวัดที่ ๕ ระดับความส าเร็จในการ 
บูรณาการการจัดการกระบวนการหลัก/
โครงการที่ส าคัญของหน่วยงาน 

ระดับ
ความ 
ส าเรจ็ 

๒๐ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๕ ๕.๐๐๐๐ ๑.๐๐๐๐ 

รวม ๑๐๐  ๔.๙๘๑๖ 
 
รายงาน ณ วันที่  ๑๐  เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ 
ผู้รายงาน นายชาญชัย  เตียวฒันรัฐติกาล          หน่วยงาน ส านักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ 
ต าแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ              โทรศัพท์ ๐ ๒๒๘๐ ๐๓๐๙ 


