
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ค ำรับรองกำรปฏิบัติรำชกำร 
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

 
 
 
 

ระหว่ำง 

ปลัดกระทรวงศึกษำธิกำร 

และ 

หัวหน้ำส ำนักงำนรัฐมนตรี  
 
 
 
 

 
 
 
 



 
 
 
 

 
             

ค ำรับรองกำรปฏิบัติรำชกำร  
ส ำนักงำนรัฐมนตรี กระทรวงศึกษำธิกำร 

ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

๑. ค ำรับรองระหว่ำง 
      นำยชัยพฤกษ์  เสรีรักษ์                    ปลัดกระทรวงศึกษำธิกำร                  ผู้รับค ำรับรอง 

           และ 

      นำงรักขณำ  ตัณฑวุฑโฒ                  หัวหน้ำส ำนักงำนรัฐมนตรี                    ผู้ท ำค ำรับรอง 

๒. ค ำรับรองนี้เป็นค ำรับรองฝ่ำยเดียว มิใช่สัญญำและใช้ส ำหรับระยะเวลำ ๑ ปี เริ่มตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลำคม ๒๕๕๙       
ถึงวันที่ ๓๐ กันยำยน ๒๕๖๐ 

๓. รำยละเอียดของค ำรับรอง  ได้แก่  แผนปฏิบัติรำชกำรของ ส ำนักงำนรัฐมนตรี  กระทรวงศึกษำธิกำร ตัวชี้วัด       
ผลกำรปฏิบัติรำชกำร น้ ำหนัก ข้อมูลพื้นฐำน  เป้ำหมำย/เกณฑ์กำรให้คะแนนและรำยละเอียดอื่นๆ ตำมที่ปรำกฏ
อยู่ในเอกสำรประกอบท้ำยค ำรับรองนี้ 

๔. ข้ำพเจ้ำ นำยชัยพฤกษ์  เสรีรักษ์ ในฐำนะผู้บังคับบัญชำของ ส ำนักงำนรัฐมนตรี กระทรวงศึกษำธิกำร ได้พิจำรณำ
และเห็นชอบกับแผนปฏิบัติรำชกำรของ ส ำนักงำนรัฐมนตรี กระทรวงศึกษำธิกำร ตัวชี้วัดผลกำรปฏิบัติรำชกำร 
น้ ำหนัก ข้อมูลพื้นฐำน เป้ำหมำย เกณฑ์กำรให้คะแนนและรำยละเอียดอื่นๆตำมที่ก ำหนดในเอกสำรประกอบ     
ท้ำยค ำรับรองนี้ และข้ำพเจ้ำยินดีจะให้ค ำแนะน ำ ก ำกับ และตรวจสอบผลกำรปฏิบัติรำชกำรของ นำงรักขณำ 
ตัณฑวุฑโฒ ให้เป็นไปตำมค ำรับรองที่จัดท ำขึ้นนี้ 

๕. ข้ำพเจ้ำ นำงรักขณำ  ตัณฑวุฑโฒ หัวหน้ำส ำนักงำนรัฐมนตรี ได้ท ำควำมเข้ำใจค ำรับรองตำมข้อ ๓ แล้ว ขอให้ 
ค ำรับรองกับปลัดกระทรวงศึกษำธิกำรว่ำจะมุ่งมั่นปฏิบัติรำชกำรให้เกิดผลงำนที่ดีตำมเป้ำหมำยของตัวชี้วัด     
แต่ละตัวในระดับสูงสุด เพื่อให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประชำชนตำมที่ให้ค ำรับรองไว้ 

๖. ผู้รับค ำรับรองและผู้ท ำค ำรับรองได้เข้ำใจค ำรับรองกำรปฏิบัติรำชกำรและเห็นพ้องกันแล้ว จึงได้ลงลำยมือชื่อไว้
เป็นส ำคัญ 

 
  ...........................................................                     .............................................................. 
                  (นำยชัยพฤกษ์  เสรีรักษ์)                                      (นำงรักขณำ  ตัณฑวุฑโฒ) 
                 ปลัดกระทรวงศึกษำธิกำร                                      หัวหน้ำส ำนักงำนรัฐมนตรี 
  วันที่..…......เดือน.......…….............พ.ศ...….........       วันที่...….....เดือน.........……...........พ.ศ...............                                                 
                                                                                                                                   



กรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการระดับส านัก  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐  

ส านักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ 
 

ประเด็นการ
ประเมิน 

 
ตัวชี้วัด น้ าหนัก 

(ร้อยละ) 

การประเมินประสิทธิผล (น ้ำหนัก ร้อยละ ๔๐)  
 ตัวชี้วัดที่ ๑ ความส าเร็จในการบรรลุเป้าหมายตามนโยบายส าคัญ/แผนปฏิบัติ

ราชการ/ตัวชี้วัดตามค ารับรองการปฏิบัติราชการของกระทรวง/ส านักงานปลัด 
กระทรวงและแผนปฏิบัติราชการของหน่วยงาน 

๔๐ 

 ตัวชี วัดที่ ๑.๑ ร้อยละควำมส้ำเร็จของโครงกำรที่มีผลสัมฤทธิ์ตำมเป้ำหมำยของ
โครงกำรตำมแผนปฏิบัติรำชกำรของหน่วยงำน ประจ้ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๐  

๑๐ 

 ตัวชี วัดที่ ๑.๒ จ้ำนวนฐำนข้อมูล (Data base) ที่มีกำรปรับปรุงให้ถูกต้อง 
ทันสมัย ของ สร.ศธ. 

๑๐ 

 ตัวชี วัดที่ ๑.๓ ร้อยละควำมพึงพอใจขององค์กรหลักและองค์กรในก้ำกับ ต่อกำร
ด้ำเนินงำนของส้ำนักงำนรัฐมนตรี 

๑๐ 

 ตัวชี วัดที่ ๑.๔ ระดับควำมส้ำเร็จของกำรจัดท้ำคู่มือกำรด้ำเนินงำนกำรเสนอขอ
พระรำชทำนเครื่องรำชอิสริยำภรณ์ ของ สร.ศธ. 

๑๐ 

การประเมินประสิทธิภาพ (น ้ำหนักร้อยละ ๒๐)  
 ตัวชี้วัดที่ ๒ ความส าเร็จในการสนับสนุนการด าเนินงานตามค ารับรองการ

ปฏิบัติราชการของส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 
๒๐ 

 ตัวชี วัดที่ ๒.๑ กำรเบิกจ่ำยเงินงบประมำณรำยจ่ำยภำพรวม ๒๐ 
การพัฒนาองค์การ (น ้ำหนักร้อยละ ๔๐)  
 ตัวชี้วัดที่ ๓ ร้อยละของกระบวนการหลักที่มีการจัดท าคู่มือการปฏิบัติงาน ๑๐ 
 ตัวชี้วัดที่ ๔ ร้อยละผลสัมฤทธิ์ของการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดการ

สารสนเทศของหน่วยงาน (Web site) 
๑๐ 

 ตัวชี้วัดที่ ๕ ระดับความส าเร็จในการบูรณาการการจัดการกระบวนการหลัก/
โครงการที่ส าคัญของหน่วยงาน 

๒๐ 

รวม ๑๐๐ 
 



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) 



ตัวช้ีวัดและเป้าหมายตามแผนปฏิบัติการ  ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
หน่วยงาน ส านักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ 

ตัวช้ีวัด 
น้ าหนัก
(ร้อยละ) 

เป้าหมาย
๒๕๖๐ 

ข้อมูลพื้นฐาน 
(Baseline data) 

เกณฑ์การให้คะแนน 
ข้อสังเกต 

๒๕๕๗ ๒๕๕๘ ๒๕๕๙ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 
การประเมินประสิทธิผลตามแผนปฏิบัติราชการของส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการและหน่วยงาน (น้ าหนักร้อยละ ๔๐) 
ตัวช้ีวัดที่ ๑ ความส าเร็จในการบรรลุ
เป้าหมายตามนโยบายส าคัญ/
แผนปฏิบัติราชการ/ตัวช้ีวัดตามค า
รับรองการปฏิบัติราชการของกระทรวง/
ส านักงานปลัดกระทรวงและแผนปฏิบัติ
ราชการของหน่วยงาน 

๔๐           

  ตัวชี้วัดที่๑.๑ ร้อยละความส าเร็จของ
โครงการที่มีผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมาย
ของโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ
ของหน่วยงาน ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๐ 

๑๐ ๓   ๑๐๐ ร้อยละ
๖๐ 

ร้อยละ 
๗๐ 

ร้อยละ 
๘๐ 

ร้อยละ 
๙๐ 

ร้อยละ
๑๐๐ 

 

  ตัวชี้วัดที่ ๑.๒ จ านวนฐานขอ้มูล (Data 
base) ทีมี่การปรับปรุงให้ถูกต้อง ทันสมัย 
ของ สร.ศธ. 
ฐานข้อมูล ๕ ฐานข้อมูล คือ  
๑. กฎหมาย/ค าสั่งที่เกี่ยวข้อง 
๒. ผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรอง

การปฏิบัติราชการ สร.ศธ. 
๓. มติคณะรัฐมนตรี (ครม.) ในส่วนของ

ศธ. 
 

๑๐ ๓    ๑ ๒ ๓ ๔ ๕  



ตัวช้ีวัด 
น้ าหนัก
(ร้อยละ) 

เป้าหมาย
๒๕๖๐ 

ข้อมูลพื้นฐาน 
(Baseline data) 

เกณฑ์การให้คะแนน 
ข้อสังเกต 

๒๕๕๗ ๒๕๕๘ ๒๕๕๙ ๑ ๒ ๓ ๔ 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
ขององค์กรหลักและองค์กรในก ากับ     
ต่อการด าเนินงานของส านักงานรัฐมนตรี 
 
 
 

๑๐ ๓    ร้อยละ
๖๕ 

ร้อยละ
๗๐ 

ร้อยละ
๗๕ 

ร้อยละ
๘๐ 

ร้อยละ
๘๕ 

 



ตัวช้ีวัด 
น้ าหนัก
(ร้อยละ) 

เป้าหมาย
๒๕๖๐ 

ข้อมูลพื้นฐาน 
(Baseline data) 

เกณฑ์การให้คะแนน 
ข้อสังเกต 

๒๕๕๗ ๒๕๕๘ ๒๕๕๙ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 
   ตัวชี้วัดที่๑.๔ ระดับความส าเร็จของ
การจัดท าคู่มือการด าเนินงานการเสนอ
ขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ 
ของ สร.ศธ. 
ระดับคะแนนที่ ๑ 
- แต่งตั้งคณะท างานการพัฒนาปรับปรุง
วิธีการเสนอขอพระราชทาน
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ ของสร.ศธ. 
 - รวบรวม ทบทวนเอกสารที่เกี่ยวข้อง 
ระดับคะแนนที่ ๒ ประมวล วิเคราะห์
สภาพปัญหาการด าเนินงานที่ผ่านมา 
ระดับคะแนนที่ ๓   
- ประชุมปฏิบัติการคณะท างาน ฯ และ
ผู้เกี่ยวข้อง เพ่ือก าหนดแนวทางการพัฒนา  
๒ ครั้ง 
 - จัดท าโครงร่างเอกสารการด าเนินงาน
เสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ 
ของ สร.ศธ. 
ระดับคะแนนที่ ๔  จัดพิมพ์ต้นฉบับ
เอกสารการด าเนินงาน และตรวจร่าง
ความถูกต้อง เป็นปัจจุบัน 
ระดับคะแนนที่ ๕  จัดพิมพ์เอกสารฉบับ
สมบูรณ์ และเผยแพร่ 
 
 
 
 

๑๐ ๓    ๑ ๒ ๓ ๔ ๕  



ตัวช้ีวัด 
น้ าหนัก
(ร้อยละ) 

เป้าหมาย
๒๕๖๐ 

ข้อมูลพื้นฐาน 
(Baseline data) 

เกณฑ์การให้คะแนน 
ข้อสังเกต 

๒๕๕๗ ๒๕๕๘ ๒๕๕๙ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 
การประเมินประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการ (น้ าหนักร้อยละ ๒๐) 

ตั ว ชี้ วั ด ที่  ๒  ค ว าม ส า เร็ จ ใน ก า ร
สนับสนุนการด าเนินงานตามค ารับรอง
การปฏิบั ติ ราชการของส านั ก งาน
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 

๒๐           

ตั ว ชี้ วั ด ที่  ๒ .๑  ก า  ร เบิ ก จ่ า ย เงิ น
งบประมาณรายจ่ายภาพรวม 

๒๐ ๓   ๙๗.๖๔ ร้อยละ
๘๘ 

ร้อยละ 
๙๐ 

ร้อยละ 
๙๒ 

ร้อยละ 
๙๔ 

ร้อยละ
๙๖ 

 

การพัฒนาองค์การ (น้ าหนักร้อยละ ๔๐) 

ตัวช้ีวัดที่ ๓ ร้อยละของกระบวนการ
หลักท่ีมีการจัดท าคู่มือการปฏิบัติงาน 

๑๐ ๓   ๑๐๐ ร้อยละ
๖๐ 

ร้อยละ 
๗๐ 

ร้อยละ 
๘๐ 

ร้อยละ 
๙๐ 

ร้อยละ
๑๐๐ 

 

ตัวช้ีวัดที่ ๔ ร้อยละผลสัมฤทธิ์ของการ
พัฒนาประสิทธิภาพการจัดการ
สารสนเทศของหน่วยงาน (Web site) 

๑๐     ร้อยละ
๖๐ 

ร้อยละ 
๗๐ 

ร้อยละ 
๘๐ 

ร้อยละ 
๙๐ 

ร้อยละ
๑๐๐ 

 

ตัวช้ีวัดที่ ๕ ระดับความส าเร็จในการ 
บูรณาการการจัดการกระบวนการหลัก/
โครงการที่ส าคัญของหน่วยงาน 
เกณฑ์การให้คะแนน 
ระดับคะแนนที่ ๑ 
- คัดเลือกกระบวนการหลัก/โครงการที่
ส าคัญของหน่ วยงาน  ๑ กระบวนการ/
โครงการและแจ้งให้ กพร.สป.ทราบ ภายใน
เดือนมกราคม ๒๕๖๐ 
 - มีการวิเคราะห์ความเสี่ยงของ
กระบวนการ/โครงการ และจัดท า
แนวทางในการป้องกัน/แก้ไขความเสี่ยง 

๒๐ ๓    ๑ ๒ ๓ ๔ ๕  



ตัวช้ีวัด 
น้ าหนัก
(ร้อยละ) 

เป้าหมาย
๒๕๖๐ 

ข้อมูลพื้นฐาน 
(Baseline data) 

เกณฑ์การให้คะแนน 
ข้อสังเกต 

๒๕๕๗ ๒๕๕๘ ๒๕๕๙ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 
ระดับคะแนนที่ ๒ 
- ด าเนินการตามกระบวนการหลัก/
โครงการได้ครบถ้วน 
- มีผลการจัดการความเสี่ยงจากการ
ด าเนินการตามแนวทางในการป้องกัน/แก้ไข
ความเสี่ยง 
ระดับคะแนนที่ ๓มีการส ารวจความพึง
พอใจและความไม่พึงพอใจของ
ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและ
จัดท าแนวทางในการปรับปรุงการ
ให้บริการตามกระบวนการหลัก/โครงการ 
ระดับคะแนนที่ ๔ผู้รับบริการและผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสีย มีความพึงพอใจต่อการ
ให้บริการตามกระบวนการหลัก/โครงการ 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ 
ระดับคะแนนที่ ๕มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
และสรุปแนวทางในการพัฒนา/ปรับปรุง
การด าเนินงานตามกระบวนการหลัก/
โครงการ 

น้ าหนักรวม ๑๐๐           
 
 


