
 

  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

คู่มือรายละเอียดตัวชี้วัด 
ประกอบค ารับรองการปฏิบัตริาชการ 

ส านักงานรัฐมนตรี  กระทรวงศึกษาธิการ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

ส านักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ 
มีนาคม  ๒๕๕๗ 

 
 



 

  

 

 

 
 
 

ค าน า 
  

ส ำนักงำนรัฐมนตรี กระทรวงศึกษำธิกำร ได้จัดท ำคู่มือรำยละเอียดตัวชี้วัดประกอบค ำรับรอง
กำรปฏิบัติรำชกำร ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๕๗ โดยมีเนื้อหำสำระประกอบด้วย กรอบกำรประเมินผล
กำรปฏิบัติรำชกำรตำมค ำรับรองกำรปฏิบัติรำชกำร ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.  ๒๕๕๗ และเกณฑ์กำรให้
คะแนนตัวชี้วัดตำมค ำรับรองกำรปฏิบัติรำชกำร   

ส ำนักงำนรัฐมนตรี กระทรวงศึกษำธิกำร จะใช้คู่มือฉบับนี้เป็นแนวทำงในกำรด ำเนินกำร 
ตำมค ำรับรองกำรปฏิบัติรำชกำรในปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๕๗ โดยมุ่งหวังให้กำรด ำเนินงำนในปีงบประมำณ 
พ.ศ. ๒๕๕๗ บรรลุผลส ำเร็จตำมเป้ำหมำยที่ได้ก ำหนดไว้   
 

   ส ำนักงำนรัฐมนตรี กระทรวงศึกษำธิกำร 
มีนำคม ๒๕๕๗ 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 

 
 

 
  

 
 กรอบกำรประเมินผลกำรปฏิบัติรำชกำรตำมค ำรับรองกำรปฏิบัติรำชกำร ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๕๗ 
 แผนปฏิบัติรำชกำรส ำนักงำนรัฐมนตรี กระทรวงศึกษำธิกำร  
 แผนที่ยุทธศำสตร์ของส ำนักงำนรัฐมนตรี กระทรวงศึกษำธิกำร 
 

หน้ำ 
 

การประเมินประสิทธิผล   
๑. ความส าเร็จในการบรรลุเป้าหมายตามนโยบายส าคัญ/แผนปฏิบัติราชการ/ตัวชี้วัดตาม

ค ารับรองการปฏิบัติราชการของกระทรวง/ส านักงานปลัดกระทรวง  และแผนปฏิบัติ
ราชการของหน่วยงาน 

 

 ๑.๑ ระดับควำมส ำเร็จในกำรติดตำมกำรด ำเนินงำนตำมนโยบำยของรัฐมนตรี ๑ 
 ๑.๒ ระดับควำมส ำเร็จของกำรจัดกำรเรื่องร้องทุกข์ ร้องเรียน หรือร้องขอควำมช่วยเหลือ ๓ 
 ๑.๓ ร้อยละควำมพึงพอใจของฝ่ำยกำรเมืองที่มีต่อกำรด ำเนินงำนของส ำนักงำนรัฐมนตรี ๕ 
 ๑.๔ จ ำนวนผู้ เข้ำใช้บริกำรข้อมูลข่ำวนโยบำยและภำรกิจของรัฐมนตรี  ในเว็บไซต์ 

ของส ำนักงำนรัฐมนตรี 
๗ 

การประเมินประสิทธิภาพ  
๒. ร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ าหนักผลสัมฤทธิ์การสนับสนุนการด าเนินงานมิติภายในตามค ารับรอง

การปฏิบัติราชการของส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 
 

 ๒.๑ ร้อยละควำมส ำเร็จของกำรเบิกจ่ำยเงินงบประมำณรำยจ่ำยภำพรวม ๑๐ 
 ๒.๒ ระดับควำมส ำเร็จของกำรด ำเนินงำนตำมมำตรกำรประหยัดพลังงำนของส่วน

รำชกำร 
๑๒ 

 ๒.๓ ระดับควำมส ำเร็จของกำรพัฒนำสมรรถนะองค์กำร (ทุนมนุษย์ ทุนสำรสนเทศ  
ทุนองค์กำร) 

๑๔ 

  ๒.๓.๑ ระดับควำมส ำเร็จของกำรจัดท ำรำยงำนลักษณะส ำคัญขององค์กำร ๑๔ 
  ๒.๓.๒ ระดับควำมส ำเร็จของกำรพัฒนำองค์กำร ๑๖ 
การพัฒนาองค์การ  
๓. ระดับความส าเร็จในการสนับสนุนการน าองค์กรของส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ๑๙ 
๔. ระดับความส าเร็จในการสนับสนุนการวางแผนเชิงยุทธศาสตร์ของส านักงาน 

ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 
๒๓ 

๕. ระดับความส าเร็จในการจัดการความสัมพันธ์กับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย     ๒๖ 
๖. ระดับความส าเร็จในการพัฒนาปรับปรุงสารสนเทศและการจัดการความรู้           ๒๙ 
๗. ระดับความส าเร็จในการพัฒนาบุคลากร ๓๓ 
๘. ระดับความส าเร็จในการพัฒนาการจัดการกระบวนการ ๓๖ 

 

สารบัญ 



ค ำรับรองกำรปฏิบัติรำชกำร ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๕๗  ส ำนักงำนรัฐมนตรี  กระทรวงศึกษำธิกำร 
 

แผนปฏิบัติราชการส านักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ 
 

 วิสัยทัศน์ 
เป็นองค์กรน ำในกำรสนับสนุนภำรกิจ และประสำนรำชกำรทำงกำรเมืองของรัฐมนตรี 

 พันธกิจ 
1. สนับสนุนภำรกิจของรัฐมนตรี และประสำนรำชกำรทำงกำรเมือง 
2. พัฒนำองค์กำรให้มีประสิทธิภำพ ตำมหลักธรรมำภิบำล 
3. พัฒนำบุคลำกรให้มีศักยภำพในกำรปฏิบัติงำนอย่ำงมีคุณภำพ 

 
 ยุทธศาสตร์ 

1. เสริมสร้ำงควำมเข้มแข็งในภำรกิจกำรประสำนรำชกำรทำงกำรเมือง 
2. พัฒนำคุณภำพกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐให้มีประสิทธิภำพ 
3. ยกระดับและพัฒนำสมรรถนะบุคลำกรเพ่ือกำรพัฒนำงำนอย่ำงต่อเนื่อง 

 



 

 

  

แผนที่ยุทธศาสตร์ของส านักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ 

 วิสัยทัศน์ สป. เป็นองค์กรต้นแบบในการบริหารการปฏิบัติราชการที่มีหลักธรรมาภิบาล จัดและส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต ให้ผู้เรียนสามารถคิดวิเคราะห์ เรียนรู้ได้ด้วยตนเอง มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์และทักษะที่จ าเป็นส าหรับศตวรรษที่ ๒๑ 

ยุทธศาสตร์ สป. 

ด้านประสิทธิผล
ตามแผนปฏิบตัิ
ราชการ 

ด้านประสิทธิภาพ
การปฏบิัติราชการ 

ด้านการพัฒนา
องค์การ 

พัฒนาระบบบริหาร
จัดการศึกษา 

สร้างโอกาสทางการศึกษา 
และการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาในระบบ 
นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 

เสริมสร้างความเข้มแข็งระบบบริหารงานบุคคล พัฒนา
และสร้างความก้าวหน้าของข้าราชการ ครู คณาจารย์ 

และบุคลากรทางการศึกษา 

ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารให้เป็น
กลไกการขับเคลื่อนการบริหาร การบริการและ

การเรียนรู้ 

 

ยุทธศาสตร์ สร. 

 

วิสัยทัศน์ สร. เป็นองค์กรน ำในกำรสนับสนนุภำรกิจ และประสำนรำชกำรทำงกำรเมืองของรัฐมนตรี 

 

เสรมิสร้างความเขม้แข็งในภารกิจการประสาน
ราชการทางการเมือง 

พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 
ให้มีประสิทธิภาพ 

ยกระดับและพัฒนาสมรรถนะบุคลากร 
เพื่อการพัฒนางานอย่างต่อเนื่อง 

สนับสนุนการด าเนินงานมิติภายในตามค ารับรองการปฏิบัติราชการของ สป.ศธ. 

 

ความส าเร็จในการติดตามการ
ด าเนินงานตามนโยบายของรัฐมนตร ี

 

ความพึงพอใจของฝ่ายการเมืองทีม่ีต่อ
การด าเนินงานของส านักงานรัฐมนตร ี

 

ความส าเร็จของการจดัการเรื่องรอ้งทุกข์ 
ร้องเรียนหรือร้องขอความช่วยเหลอื 

 

การบริการข้อมูลข่าวนโยบายและภารกิจของ
รัฐมนตร ีในเว็บไซต์ของส านักงานรัฐมนตร ี

การจัดการความสัมพันธ์
กับผู้รับบริการและผู้มี

ส่วนไดส้่วนเสีย 

การพัฒนาปรับปรุง
สารสนเทศและการ

จัดการความรู ้

การสนับสนุน
การวางแผนเชิง

ยุทธศาสตร ์

 

การสนับสนุน
การน าองค์กร 

 

การพัฒนาการ
จัดการกระบวนการ 

 
การพัฒนาบุคลากร 



รายละเอียดตัวช้ีวัดเพื่อประกอบค ารับรองการปฏิบัติราชการระดับส านัก ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ 
 

๑ 
 

ประเด็นการประเมิน : การประเมินประสิทธิผลตามแผนปฏิบัติราชการของส านักงาน 
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการและหน่วยงาน  

 

ตัวช้ีวัดที่ ๑ ความส าเร็จในการบรรลุเป้าหมายตามนโยบายส าคัญ/แผนปฏิบัติราชการ/ตัวชี้ วัด 
ตามค ารับรองการปฏิบัติราชการของกระทรวง/ส านักงานปลัดกระทรวง  และแผน 
ปฏิบัติราชการของหน่วยงาน 

น้ าหนัก : ร้อยละ ๔๐ 

ค าอธิบาย :  
ความส าเร็จในการบรรลุเป้าหมายตามนโยบายส าคัญ/แผนปฏิบัติราชการของส านักงาน

ปลัดกระทรวงศึกษาธิการและหน่วยงาน พิจารณาจากความส าเร็จของการบรรลุเป้าหมายแต่ละตัวชี้วัด 
ตามค ารับรองการปฏิบัติราชการของหน่วยงานที่ก าหนดขึ้นเพ่ือวัดผลสัมฤทธิ์ของภารกิจหลักตามนโยบาย
ส าคัญ ตัวชี้วัดตามค ารับรองการปฏิบัติราชการของกระทรวง/ส านักงานปลัดกระทรวง (มิติภายนอก)  
และโครงการ/กิจกรรมส าคัญที่ก าหนดไว้ในแผนปฏิบัติราชการประจ าปีที่ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมาย 
ตามประเด็นยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน และ/หรือของส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ยกเว้น โครงการ 
ที่เก่ียวข้องกับการจัดซื้อวัสดุครุภัณฑ์ 
 
ตัวช้ีวัดที ่๑.๑ ระดับความส าเร็จในการติดตามการด าเนินงานตามนโยบายของรัฐมนตรี 
 

หน่วยวัด  :  ระดับความส าเร็จ 
 

น้้ำหนัก  :  ร้อยละ ๑๐ 
 

ค้ำอธิบำย  :   
  รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ หมวด ๙ คณะรัฐมนตรี มาตรา ๑๗๖ 
คณะรัฐมนตรีที่จะเข้าบริหารราชการแผ่นดินจะต้องแถลงนโยบายต่อรัฐสภา เมื่อแถลงนโยบายต่อรัฐสภาแล้ว
ต้องจัดท าแผนบริหารราชการแผ่นดิน เพ่ือก าหนดแนวทางการปฏิบัติราชการแต่ละปี การบริหารราชการ 
รฐัมนตรีผู้เข้ารับต าแหน่งก็จะมีนโยบายทิศทางการด าเนินงานของกระทรวงมอบให้กับหน่วยงานน าไปปฏิบัติ 

การติดตามการด าเนินงานตามนโยบายของรัฐมนตรี เพื่อให้มีข้อมูลรายงานผลการด าเนินงาน
ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ว่ามีผลการด าเนินงานตามนโยบายอย่างไร มีปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะอย่างไร 
เพ่ือให้ผู้บริหารได้รับทราบ สามารถก าหนดแนวทางการปฏิบัติเชิงนโยบายให้สอดคล้องกับสภาพการณ์ 

ส านักงานรัฐมนตรี  จึ งเห็นสมควรติดตามการด าเนินงานนโยบายรัฐมนตรีว่ าการ
กระทรวงศึกษาธิการ ทีไ่ด้ให้นโยบายแนวทางการจัดการศึกษาแก่องค์กรหลักและองค์กรในก ากับ  
  ความส าเร็จในการติดตามการด าเนินงานตามนโยบายของรัฐมนตรี พิจารณาจากความ         
สามารถติดตามรายงานการด าเนินงานตามนโยบายรัฐมนตรี ได้ครบถ้วนตามเกณฑ์ที่ก าหนด 
 
 
 
 
 
 
 



รายละเอียดตัวช้ีวัดเพื่อประกอบค ารับรองการปฏิบัติราชการระดับส านัก ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ 
 

๒ 
 

เกณฑ์กำรให้คะแนน  : 
  ก าหนดเป็นระดับความส าเร็จ (Milestone) แบ่งเกณฑ์การให้คะแนนเป็น 5 ระดับ พิจารณา
จากความก้าวหน้าของขั้นตอนการด าเนินงานตามเป้าหมายแต่ละระดับ ดังนี้ 

ระดับคะแนน 
ระดับขั้นของควำมส้ำเร็จ (Milestone) 

ขั้นตอนที่ 1 ขั้นตอนที่ 2 ขั้นตอนที่ 3 ขั้นตอนที่ 4 ขั้นตอนที่ 5 
1      
2      
3      
4      
5      

 

โดยท่ี 
ขั้นตอนที่ รำยละเอียดกำรด้ำเนินงำน 

1 วิเคราะห์ก าหนดกรอบในการรายงาน (ประเด็น/เรื่องต่างๆตามนโยบายที่ต้องรายงาน) 
2 ติดตามการด าเนินงานตามนโยบายของรัฐมนตรีได้ร้อยละ ๘๐ 
3 ติดตามการด าเนินงานตามนโยบายของรัฐมนตรีได้ร้อยละ ๙๐ 
4 ติดตามการด าเนินงานตามนโยบายของรัฐมนตรีได้ร้อยละ ๑๐๐ 
5 รายงานผลการติดตามการด าเนินงานตามนโยบายรัฐมนตรี พร้อมสรุปวิเคราะห์และจัดท า

ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายเสนอรัฐมนตรีภายใน ๑๕ วันท าการหลังสิ้นปีงบประมาณ 
 

รำยละเอียดข้อมูลพื้นฐำน  : 

ข้อมูลพื้นฐำนประกอบตัวชี้วัด หน่วยวัด 
ผลกำรด้ำเนินงำนในอดีต ปีงบประมำณ พ.ศ. 

255๔ 255๕ 255๖ 
ระดับความส าเร็จในการติดตามการ
ด าเนินงานตามนโยบายของรัฐมนตรี 

ระดับ
ความส าเร็จ 

- - - 

 

แหล่งข้อมูล/วิธีกำรจัดเก็บข้อมูล  :  
 1. กลุ่มงานสนับสนุนวิชาการเป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบในการรวบรวมข้อมูล/สรุปรายงาน 
 2. ความถี่ในการด าเนินการ รวบรวมข้อมูล/สรุป เป็นราย ๖ เดือน ๙ เดือน และ ๑๒ เดือน 

ผู้ก้ำกับดูแลตัวชี้วัด : ๑. หัวหน้าส านักงานรัฐมนตรี  เบอร์ติดต่อ 0 2628 6335 
๒. นางสาวนงศิลินี  โมสิกะ  เบอร์ติดต่อ 0 2280 0309 

 

ผู้จัดเก็บข้อมูล  :   ๑. นายก าพล  พลาอุไรกุล  เบอร์ติดต่อ : ๐ ๒๒๘๐ ๐๓๐๙ 
๒. นายบัลลังก ์ โรหิตเสถียร  เบอร์ติดต่อ : ๐ ๒๒๘๑  ๗๘๕๙ 
๓. นางอาศิรา  สุสันหกนก  เบอร์ติดต่อ : ๐ ๒๒๘๐ ๐๓๐๙ 
๔. นางสาวอิสรีย์  ฤทธิ์นิ่ม           เบอร์ติดต่อ : ๐ ๒๒๘๐ ๐๓๐๙ 
๕. นางสาววันจันทร ์ จงโวหาร    เบอร์ติดต่อ : ๐ ๒๒๘๐  ๐๓๐๙ 

 
 
 
 



รายละเอียดตัวช้ีวัดเพื่อประกอบค ารับรองการปฏิบัติราชการระดับส านัก ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ 
 

๓ 
 

ตัวช้ีวัดที ่๑.๒ ระดับความส าเร็จของการจัดการเรื่องร้องทุกข์ ร้องเรียน หรือขอความช่วยเหลือต่อรัฐมนตรี 
 

หน่วยวัด  :  ระดับความส าเร็จ 
 

น้้ำหนัก  :  ร้อยละ ๑๐ 
 

ค้ำอธิบำย  :   
  กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการส านักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 ก าหนด
อ านาจหน้าที่ในการด าเนินการรับเรื่องร้องทุกข์ ร้องเรียน ไว้ใน (5) ด าเนินการพิจารณาเรื่องร้องทุกข์ ร้องเรียน 
หรือร้องขอความช่วยเหลือต่อรัฐมนตรี 

 กลุ่มงานรับเรื่องราวร้องทุกข์ได้ก าหนดกระบวนงานเพ่ือเป็นกรอบแนวทางในการจัดการ 
และรายงานเรื่องร้องทุกข์ ร้องเรียน หรือร้องขอความช่วยเหลือไว้ ดังนี้ 

(1) รับเรื่องร้องทุกข์ ร้องเรียน หรือร้องขอความช่วยเหลือ ที่มีการลงทะเบียนรับจากงาน
สารบรรณ ส านักงานรัฐมนตรี 

(2) จัดท าบันทึกสรุปเรื่อง พร้อมเสนอข้อพิจารณา และข้อเสนอ เพ่ือการวินิจฉัยสั่งการ  
ของผู้มีอ านาจ (ภายใน 2 วันท าการ) เสนอผู้บังคับบัญชาตามล าดับชั้น 

(3) ด าเนินการตามค าสั่งการของผู้มีอ านาจ ส่งหน่วยงาน/บุคคลที่เกี่ยวข้อง (ภายใน 2 วัน
ท าการ) จัดเก็บส าเนาเรื่องในระบบบริหารจัดการเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ 

(4) แจ้งผลการพิจารณาเบื้องต้นให้ผู้ร้องทราบ ภายใน ๗ วัน 
(5) รายงานความก้าวหน้าการติดตามเรื่องร้องทุกข์ร้องเรียนหรือร้องขอความช่วยเหลือ 

ต่อรัฐมนตรี รายเดือน 
(6) รายงานผลการด าเนินงานเรื่องร้องทุกข์ ร้องเรียน หรือร้องขอความช่วยเหลือ  

ต่อรัฐมนตรีภายใน 30 กันยายน 2557 
  ระดับความส าเร็จในการจัดการเรื่องร้องทุกข์ ร้องเรียน หรือขอความช่วยเหลือต่อรัฐมนตรี
พิจารณาจากการด าเนินงานตามกระบวนงานรับเรื่องร้องทุกข์ ร้องเรียน หรือร้องขอความช่วยเหลือต่อรัฐมนตรี 
ซึ่งได้ก าหนดไว้แล้ว 
 

เกณฑ์กำรให้คะแนน  : 
  ก าหนดเป็นระดับความส าเร็จ (Milestone) แบ่งเกณฑ์การให้คะแนนเป็น 5 ระดับ พิจารณา
จากความก้าวหน้าของขั้นตอนการด าเนินงานตามเป้าหมายแต่ละระดับ ดังนี้ 

ระดับคะแนน 
ระดับขั้นของควำมส้ำเร็จ (Milestone) 

ขั้นตอนที่ 1 ขั้นตอนที่ 2 ขั้นตอนที่ 3 ขั้นตอนที่ 4 ขั้นตอนที่ 5 
1      
2      
3      
4      
5      

 

 
 
 
 



รายละเอียดตัวช้ีวัดเพื่อประกอบค ารับรองการปฏิบัติราชการระดับส านัก ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ 
 

๔ 
 

โดยท่ี 
ขั้นตอนที่ รำยละเอียดกำรด้ำเนินงำน 

1 ก าหนดกรอบแนวทางในการจัดการและรายงานเรื่องร้องทุกข์ ร้องเรียนหรือร้องขอความ 
ช่วยเหลือ 

2 สรุปวิเคราะห์เรื่องร้องทุกข์ ร้องเรียน หรือร้องขอความช่วยเหลือ  ภายใน ๒ วันท าการ 
3 รายงานความก้าวหน้าการติดตามเรื่องร้องทุกข์ ร้องเรียนหรือร้องขอความช่วยเหลือ  

ให้รัฐมนตรีทราบ ภายใน ๗ วันท าการของแต่ละเดือน 
4 รายงานความก้าวหน้าการติดตามเรื่องร้องทุกข์ ร้องเรียนหรือร้องขอความช่วยเหลือ  

ให้รัฐมนตรีทราบ ภายใน ๕ วันท าการของแต่ละเดือน 
5 รายงานผลการด าเนินงานจัดการข้อร้องทุกข์ ร้องเรียน หรือร้องขอความช่วยเหลือ  

เสนอรัฐมนตรี ภายใน ๓๐ กันยายน ๒๕๕๗ 
 

หมำยเหตุ การก าหนดความส าเร็จในขั้นตอนที่ ๒ เป็นการก าหนดตามเงื่อนไขเอกสารที่ครบถ้วน สมบูรณ์  
จึงยกเว้นกรณีเรื่องร้องเรียนบางเรื่องที่ต้องขอข้อมูลเพิ่มเติมจากผู้ร้อง หรือเป็นกรณีเรื่องที่ไม่ได้
ด าเนินการตามขั้นตอนปกติ เช่น กรณีผู้ร้องยื่นเรื่องถึงผู้มีอ านาจฝ่ายการเมืองโดยตรง เป็นต้น 

 

รำยละเอียดข้อมูลพื้นฐำน  : 

ข้อมูลพื้นฐำนประกอบตัวชี้วัด หน่วยวัด 
ผลกำรด้ำเนินงำนในอดีต  

ปีงบประมำณ พ.ศ. 
255๔ 255๕ 255๖ 

ระดับความส าเร็จของการจัดการเรื่องร้องทุกข์ 
ร้องเรียน หรือขอความช่วยเหลือต่อรัฐมนตรี 

ระดับ 
ความส าเร็จ 

- - - 

 

แหล่งข้อมูล/วิธีกำรเก็บข้อมูล : 
1. คู่มือการด าเนินงานเรื่องร้องทุกข์ ร้องเรียน หรือร้องขอความช่วยเหลือต่อรัฐมนตรี 
2. แบบฟอร์ม/แบบรายงานการด าเนินงาน 

 

ผู้ก้ำกับดูแลตัวชี้วัด : ๑. หัวหน้าส านักงานรัฐมนตรี  เบอร์ติดต่อ  :  0 2628 6335 
๒. นางสาวนงศิลินี โมสิกะ  เบอร์ติดต่อ  :  0 2280 0309 

 

ผู้จัดเก็บข้อมูล :  ๑. นางสาวศิริรัตน์ ทิวะศิริ  เบอร์ติดต่อ  :  0 2628 6364 
๒. นางทัศนี นิมิตสมานจิตต์  เบอร์ติดต่อ  :  0 2628 6353 
๓. ว่าทีร่้อยตร ีนรินทร์ ก้อนแก้ว  เบอร์ติดต่อ  :  0 2628 6353 
๔. นางสมบัติ ศิริมาตย์   เบอร์ติดต่อ  :  0 2628 6353 

 
 
 
 
 
 
 



รายละเอียดตัวช้ีวัดเพื่อประกอบค ารับรองการปฏิบัติราชการระดับส านัก ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ 
 

๕ 
 

ตัวช้ีวัดที ่๑.๓ ร้อยละความพึงพอใจของฝ่ายการเมืองที่มีต่อการด าเนินงานของส านักงานรัฐมนตรี 
 

หน่วยวัด  :  ร้อยละ 
 

น้้ำหนัก  :  ร้อยละ ๑๐ 
 

ค้ำอธิบำย  :   
  ฝ่ายการเมือง หมายถึง ข้าราชการการการเมืองสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ผู้ช่วยรัฐมนตรี  
ที่ปรึกษา คณะท างานและข้าราชการที่มาช่วยราชการในส่วนงานของข้าราชการการเมืองและผู้ช่วยรัฐมนตรี 
  การด าเนินงานของส านักงานรัฐมนตรี หมายถึง การด าเนินงานตามกฎกระทรวงแบ่งส่วน
ราชการส านักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ เพ่ือสนับสนุนภารกิจของรัฐมนตรี  
  ประเด็นส าคัญที่ใช้ในการส ารวจ ประกอบด้วย 

๑. ความพึงพอใจด้านกระบวนการ ขั้นตอนการให้บริการ 
๒. ความพึงพอใจด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ 
๓. ความพึงพอใจด้านสิ่งอ านวยความสะดวก 
๔. ความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการ 
 

เกณฑ์กำรให้คะแนน  : 
       ช่วงการปรับเกณฑ์การให้คะแนน +/- ๕ หน่วย ต่อ 1 คะแนน โดยก าหนดเกณฑ์การให้คะแนน 
ดังนี้ 

ระดับคะแนน เกณฑ์กำรให้คะแนน 
1 ร้อยละ ๖๕ 
2 ร้อยละ ๗๐ 
3 ร้อยละ ๗๕ 
4 ร้อยละ ๘๐ 
5 ร้อยละ ๘๕ 

 
 

รำยละเอียดข้อมูลพื้นฐำน  : 

ข้อมูลพื้นฐำนประกอบตัวชี้วัด หน่วยวัด 
ผลกำรด้ำเนินงำนในอดีต ปีงบประมำณ พ.ศ. 

255๔ 255๕ 255๖ 
ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการ ร้อยละ ๗๖.๕๙ ๘๐.๑๐  

 
 

แหล่งข้อมูล/วิธีกำรจัดเก็บข้อมูล  :  
 1. คณะท างานตัวชี้วัดที่ ๑.๓ รับผิดชอบในการเก็บข้อมูล โดยใช้แบบสอบถาม 
 2. จัดเก็บข้อมูล รวบรวม และรายงานรอบ ๙ เดือน และ ๑๒ เดือน 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายละเอียดตัวช้ีวัดเพื่อประกอบค ารับรองการปฏิบัติราชการระดับส านัก ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ 
 

๖ 
 

ผู้ก้ำกับดูแลตัวชี้วัด  : ๑. หัวหน้าส านักงานรัฐมนตรี  เบอร์ติดต่อ  :  0 ๒๖๒๘ ๖๓๓๕ 
   ๒. นางสาวนงศิลินี  โมสิกะ  เบอร์ติดต่อ  :  0 ๒๖๒๘ ๖๓๓๕ 
 

ผู้จัดเก็บข้อมูล :  ๑. นายญาณทัธ  สิริวัฒน ์  เบอร์ติดต่อ  :  0 2628 6364 
๒. นางแจ่มจิตต์  สุคนธสาร  เบอร์ติดต่อ  :  0 2628 6364 
๓. นางวีระวัลย์  พรหมมานุวัติ  เบอร์ติดต่อ  :  0 2628 6353 
๔. นางสาวทิวะดี  ทองดี   เบอร์ติดต่อ  :  0 2628 6353 
๕. นายชัยวัฒน์  เดชรักษา  เบอร์ติดต่อ  :  0 2628 6353 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายละเอียดตัวช้ีวัดเพื่อประกอบค ารับรองการปฏิบัติราชการระดับส านัก ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ 
 

๗ 
 

ตัวช้ีวัดที ่๑.๔ จ านวนผู้เข้าใช้บริการข้อมูลข่าวนโยบายและภารกิจของรัฐมนตรี ในเว็บไซต์ของส านักงาน  
รัฐมนตรี  

หน่วยวัด :  จ านวน 

น้ าหนัก :  ร้อยละ ๑๐ 

ค าอธิบาย : 
การเผยแพร่ข่าวภารกิจของรัฐมนตรี เป็นบทบาทหน้าที่ของส านักงานรัฐมนตรีในการ

ปฏิบัติงานสนับสนุนภารกิจของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ด้านการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์นโยบาย
ภารกิจของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการทางเว็บไซต์ส านักงานรัฐมนตรี (www.moe.go.th/websm) 
เพ่ือให้ข้าราชการ ครู บุคลากรกรทางการศึกษา นักเรียนนักศึกษา ผู้ปกครอง และผู้มีส่วนได้เสีย รวมทั้ง
สาธารณชนในวงกว้างได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารด้านการศึกษาได้อย่างถูกต้องและรวดเร็ว โดยมีขั้นตอนในการดูแล 
พัฒนา ปรับปรุงเว็บไซต์ข่าวส านักงานรัฐมนตรี (www.moe.go.th/websm) ตามขั้นตอน ดังนี้ ๑) จัดแบ่ง
หมวดหมู่ข้อมูลบนเว็บไซต์ส านักงานรัฐมนตรีเป็นรายปีและรายเดือน ตามยุทธศาสตร์การท างานและภารกิจ
ของรัฐมนตรีในต่างจังหวัดและต่างประเทศ ตามภารกิจของ ๕ องค์กรหลักและส านักงานรัฐมนตรี รวมทั้ง 
มติคณะรัฐมนตรีด้านการศึกษาด้วย ๒) มีการเฝ้าระวังเว็บไซต์  ๓) มีระบบตรวจนับผู้ เข้าชมเว็บไซต์  
และ ๔) ปรับปรุงข้อมูล ข่าวสารที่ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน รวมทั้งเชื่อมโยงข้อมูลและข่าวสารนโยบายภารกิจ
ของรัฐมนตรีไปยังเว็บไซต์กระทรวงศึกษาธิการ www.moe.go.th/websm  

ความส าเร็จก าหนดจากจ านวนของผู้ ใช้บริการข้อมูลข่าวนโยบายและภารกิจของ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการที่เผยแพร่ทางเว็บไซต์ส านักงานรัฐมนตรี www.moe.go.th/websm 

เกณฑ์การให้คะแนน : 
  ก าหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้ 

ระดับคะแนน เกณฑ์การให้คะแนน 
๑ ๓๐๐,๐๐๐  คน 
๒ ๓๒๕,๐๐๐  คน 
๓ ๓๕๐,๐๐๐  คน 
๔ ๓๗๕,๐๐๐  คน    
๕ ๔๐๐,๐๐๐  คน 

 

รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน :  

ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด หน่วยวัด 
ผลการด าเนินการในอดีต   

ปีงบประมาณ  พ.ศ. 
๒๕๕๔ ๒๕๕๕ ๒๕๕๖ 

จ านวนผู้เข้าใช้บริการข้อมูลข่าวนโยบายและ
ภารกิจของรัฐมนตรี ในเว็บไซต์ของส านักงาน
รัฐมนตรี  

จ านวน 
(คน) 

๓๒๐,๕๐๐ ๓๔๘,๐๐๐ ๓๕๐,๐๐๐ 

 

แหล่งข้อมูล / วิธีการเก็บข้อมูล : 
 - ระบบตรวจนับผู้เข้าใช้บริการเว็บไซต์ส านักงานรัฐมนตรี 
 - การ print out สถิติผู้เข้าใช้บริการเว็บไซต์ส านักงานรัฐมนตรีจากระบบตรวจนับ 
 

http://www.moe.go.th/websm


รายละเอียดตัวช้ีวัดเพื่อประกอบค ารับรองการปฏิบัติราชการระดับส านัก ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ 
 

๘ 
 

ผู้ก ากับดูแลตัวช้ีวัด : ๑. หัวหน้าส านักงานรัฐมนตรี  เบอร์ติดต่อ : ๐ ๒๖๒๘ ๖๓๓๕ 
   ๒. นางสาวนงศิลินี  โมสิกะ  เบอร์ติดต่อ : ๐ ๒๒๘๐ ๐๓๐๙ 
 

ผู้จัดเก็บข้อมูล :  ๑. นายบัลลังก์  โรหิตเสถียร  เบอร์ติดต่อ : ๐ ๒๒๘๑ ๗๘๕๙ 
   ๒. นางสาวนวรัตน์  รามสูต  เบอร์ติดต่อ : ๐ ๒๒๘๑ ๗๘๕๙ 
   ๓. นางสาวกุณฑิกา  พัชรชานนท์  เบอร์ติดต่อ : ๐ ๒๒๘๑ ๗๘๕๙ 
 
 



รายละเอียดตัวช้ีวัดเพื่อประกอบค ารับรองการปฏิบัติราชการระดับส านัก ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------- 
 

๙ 
 

ประเด็นการประเมิน : การประเมินประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการ (น ้าหนักร้อยละ ๒๐) 

ตัวชี วัดที่ ๒ ความส้าเร็จในการบรรลุเป้าหมายของผลลัพธ์การด้าเนินงานสนับสนุนตัวชี วัดตามค้ารับรอง
การปฏิบัติราชการของส้านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 

น ้าหนัก : ร้อยละ ๒๐ 

ค้าอธิบาย :  
ความส าเร็จในการบรรลุเป้าหมายของผลสัมฤทธิ์การสนับสนุนการด าเนินงานมิติภายใน  

ตามค ารับรองการปฏิบัติราชการของส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการพิจารณาจากความส าเร็จของการ
บรรลุเป้าหมายแต่ละตัวชี้วัดที่ส านักต้องรับผิดชอบด าเนินการ/ร่วมรับผิดชอบด าเนินการสนับสนุนตัวชี้วัด 
ของมิติภายในตามค ารับรองการปฏิบัติราชการของส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ โดยมีแนวทาง 
การประเมินความส าเร็จ ดังนี้ 

 ๑. ตัวชี้วัดที่ เกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายงบด าเนินงาน/งบประมาณ 
ในภาพรวมทุกงบรายจ่าย คะแนนการประเมินที่ส านักจะได้รับนั้นจะพิจารณาข้อมูลการเบิกจ่ายเงิน
งบประมาณของส านัก จากระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) เทียบกับ
เกณฑ์การให้คะแนนของตัวชี้วัดที่เกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินงบประมาณตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ  
ของส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ 

๒. ตัวชี้วัดอ่ืนๆ นอกจากข้อ ๑ ข้างต้น จะประเมินความส าเร็จโดยพิจารณาจากการด าเนินการ
ตัวชี้วัดนั้นๆ ตามเกณฑ์การให้คะแนนตัวชี้วัดของส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ โดยผลคะแนนที่แต่ละ
ส านักจะได้รับ จะพิจารณาจากผลคะแนนประเมินของตัวชี้วัดนั้นที่ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการได้รับ
เป็นตัวตั้ง และพิจารณาปรับลดค่าคะแนนของแต่ละส านักจากค่าคะแนนตัวตั้ง เป็นผลการด าเนินการของ 
แต่ละส านัก โดยมีเงื่อนไข ๒ กรณี คือ 

      กรณีที่  ๑ หากหน่วยงานที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบเป็นเจ้าภาพหลักในการ
ด าเนินงานตามเกณฑ์การให้คะแนนตามค ารับรองการปฏิบัติราชการของส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 
ไม่มีหลักฐานที่แสดงให้เห็นถึงการประสานให้ส านักต่างๆ เข้ามามีส่วนร่วมในการด าเนินการในตัวชี้วัดนั้นๆ 
หน่วยงานเจ้าภาพหลักจะถูกปรับลดคะแนน ๐.๒ ของตัวชี้วัดนั้นๆ 

      กรณีที่ ๒ หากหน่วยงานที่เป็นหน่วยงานสนับสนุน ไม่มีหลักฐานการให้ความร่วมมือ/
สนับสนุน/การให้ข้อมูลตามที่หน่วยงานเจ้าภาพหลักก าหนดหรือร้องขอในตัวชี้วัดนั้นๆ หน่วยงานสนับสนุนจะ
ถูกปรับลดคะแนน ๐.๒ ของตัวชี้วัดนั้นๆ 

 

 

 

 

 

 



รายละเอียดตัวช้ีวัดเพื่อประกอบค ารับรองการปฏิบัติราชการระดับส านัก ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------- 
 

๑๐ 
 

ตัวชี วัดที่ ๒.๑ ร้อยละความส้าเร็จของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวม 

หน่วยวัด : ร้อยละ 

น ้าหนัก: ร้อยละ ๕ 

ค้าอธิบาย :  
 การพิจารณาผลส าเร็จของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวม จะใช้อัตราการ  

เบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวมของส านัก/หน่วยงาน ทั้งที่เบิกจ่ายในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค  
เป็นตัวชี้วัดความสามารถในการเบิกจ่ายเงินภาพรวมของส านัก/หน่วยงาน  โดยจะใช้ข้อมูลการเบิกจ่ายดังกล่าว
จากระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) 
   การให้คะแนนจะพิจารณาตามความสามารถในการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวม
ของส านัก/หน่วยงาน เทียบกับวงเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวมที่ส านัก/หน่วยงานได้รับ ตั้งแต่เดือนตุลาคม 
๒๕๕๖ ถึงเดือนกันยายน ๒๕๕๗ หากมีการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณระหว่างปี (รายจ่ายประจ าไปรายจ่าย
ลงทุน หรือรายจ่ายลงทุนไปรายจ่ายประจ า) จะน ายอดงบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลงแล้วมาเป็นฐานในการ
ค านวณ 

 รายจ่ายภาพรวม หมายถึง ๔ งบรายจ่าย คือ งบด าเนินงาน(ยกเว้นค่าสาธารณูปโภค)         
งบลงทุน งบเงินอุดหนุน และ งบรายจ่ายอื่น  

 

สูตรการค้านวณ :  
 
 
 
 
 
 

เกณฑ์การให้คะแนน : 
 

ระดับคะแนน เกณฑ์การให้คะแนน 
๑ ร้อยละ ๘๗ 
๒ ร้อยละ ๘๙ 
๓ ร้อยละ ๙๑ 
๔ ร้อยละ ๙๓ 
๕ ร้อยละ ๙๕ 

   

รายละเอียดข้อมูลพื นฐาน :  

ข้อมูลพื นฐานประกอบตัวชี วัด หน่วยวัด 
ผลการด้าเนินงานในอดีต ปีงบประมาณ 

พ.ศ. 
๒๕๕๔ ๒๕๕๕ ๒๕๕๖ 

ร้อยละความส าเร็จของการเบิกจ่ายเงิน
งบประมาณรายจ่ายภาพรวม 

ร้อยละ - ๙๙.๔๑ ๙๕.๔๓ 

                  เงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวมที่ส านัก/หน่วยงานเบิกจ่าย 
                       ตั้งแต่เดือนตุลาคม ๒๕๕๖ ถึงกันยายน ๒๕๕๗ 
                   วงเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวมที่ส านัก/หน่วยงานได้รับ 
                         
 

x ๑๐๐ 



รายละเอียดตัวช้ีวัดเพื่อประกอบค ารับรองการปฏิบัติราชการระดับส านัก ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------- 
 

๑๑ 
 

แหล่งข้อมูล/วิธีการจัดเก็บข้อมูล : 
แหล่งข้อมูล :    บัญชี GFMIS ส่วนของส านักงานรัฐมนตรีในระบบผูกพันงบประมาณของส านักงาน 
                    ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 
การจัดเก็บข้อมูล :   ความถี่ในการจัดเก็บข้อมูลรายงานผลในรอบ ๙ เดือน และ ๑๒ เดือน 

ผู้ก ำกับดูแลตัวชี้วัด : ๑. หัวหน้าส านักงานรัฐมนตรี  เบอร์ติดต่อ : 0 2628 6335 
๒. นางสาวนงศิลินี  โมสิกะ  เบอร์ติดต่อ : 0 2280 0309 
 

ผู้จัดเก็บข้อมูล  :   ๑. นายญาณทัธ  สิริวัฒน ์  เบอร์ติดต่อ : 0 2280 0309 
๒. นายชาญชัย  เตียวัฒนรัฐตกิาล  เบอร์ติดต่อ : 0 2280 0309 
๓. นางสาวปานัดดา  พลวิเศษ  เบอร์ติดต่อ : 0 2280 0309 
๔. นางสาวปิยาธร  สืบต่อ   เบอร์ติดต่อ : 0 2280 0309 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



รายละเอียดตัวช้ีวัดเพื่อประกอบค ารับรองการปฏิบัติราชการระดับส านัก ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------- 
 

๑๒ 
 

ตัวชี วัดที่ ๒.๒ ระดับความส้าเร็จของการด้าเนินงานตามมาตรการประหยัดพลังงานของส่วนราชการ 

หน่วยวัด : ระดับความส าเร็จ 

น ้าหนัก: ร้อยละ ๓ 

ค้าอธิบาย :  
 ความส าเร็จของการด าเนินการตามมาตรการประหยัดพลังงาน หมายถึง การที่ส่วนราชการ

สามารถจัดการใช้ไฟฟ้าและน้ ามันเชื้อเพลิงภายในส่วนราชการได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมีผลการใช้ไฟฟ้า  
และน้ ามันเชื้อเพลิงลดลงได้อย่างน้อยร้อยละ ๑๐ จากค่ามาตรฐาน 
 
เกณฑ์การให้คะแนน : 

ก าหนดเป็นระดับขั้นของความส าเร็จ (Milestone) แบ่งเกณฑ์การให้คะแนนเป็น ๕ ระดับ 
พิจารณาจากความก้าวหน้าของขั้นตอนการด าเนินงานตามเป้าหมายแต่ละระดับ ดังนี้ 
 

ระดับคะแนน 
ระดับข้ันของความส าเร็จ (Milestone) 

ขั้นตอนที่ ๑ ขั้นตอนที่ ๒ ขั้นตอนที่ ๓ ขั้นตอนที่ ๔ ขั้นตอนที่ ๕ 

๑      
๒      
๓      
๔      
๕      

 
โดยท่ี: 

ขั้นตอนที่ รายละเอียดการด าเนินงาน 
๑ มีการติดตามและรายงานผลการด าเนินการตามมาตรการประหยัดไฟฟ้า 

รอบ ๖ เดือน (ตุลาคม ๒๕๕๖ – มีนาคม ๒๕๕๗) 
รอบ ๑๒ เดือน (เมษายน ๒๕๕๗ – กันยายน ๒๕๕๗) 

๒ ๒.๑ รายงานข้อมูลพ้ืนฐานส าหรับการประเมินปริมาณการใช้ไฟฟ้ามาตรฐาน
และค่าดัชนีการใช้ไฟฟ้าประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๗ ครบถ้วน ๑๒ เดือน 
๒.๒ รายงานข้อมูลปริมาณการใช้ไฟฟ้าที่ใช้จริง (kWh; กิโลวัตต์ – ชั่วโมง) 
ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๗ ครบถ้วน ๑๒ เดือน 

๓ ผลการค านวณ EUI ด้านการใช้ไฟฟ้า อยู่ในช่วง -๐.๒๐๐ถึง -๐.๓๓๓ 
๔ ผลการค านวณ EUI ด้านการใช้ไฟฟ้า อยู่ในช่วง -๐.๐๙๑ถึง -๐.๑๙๙ 
๕ ผลการค านวณ EUI ด้านการใช้ไฟฟ้า อยู่ในช่วง -๐.๐๐๐ ถึง -๐.๐๙๐ 

หมายเหตุ : การประเมินผลประหยัดพลังงาน ด้านการใช้ไฟฟ้า และน้ ามันใช้หลักการเดียวกัน         
โดยปริมาณการใช้ไฟฟ้า (kWh) จะเปลี่ยนเป็นปริมาณการใช้น้ ามันเชื้อเพลิง (ลิตร) 

 

 



รายละเอียดตัวช้ีวัดเพื่อประกอบค ารับรองการปฏิบัติราชการระดับส านัก ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------- 
 

๑๓ 
 

รายละเอียดข้อมูลพื นฐาน :  

ข้อมูลพื นฐานประกอบตัวชี วัด หน่วยวัด 
ผลการด้าเนินงานในอดีต ปีงบประมาณ 

พ.ศ. 
๒๕๕๔ ๒๕๕๕ ๒๕๕๖ 

ระดับความส าเร็จของการด าเนินงานตาม
มาตรการประหยัดพลังงานของส่วนราชการ 

ระดับ
ความส าเร็จ 

   

 
แหล่งข้อมูล / วิธีการจัดเก็บข้อมูล : 
แหล่งข้อมูล :  แบบรายงานสรุปผลความก้าวหน้าตามมาตรการประหยัดพลังงาน 

การจัดเก็บข้อมูล  :  จัดเก็บข้อมูลรายงานผลในรอบ ๙ เดือน และ ๑๒ เดือน 

ผู้ก ำกับดูแลตัวชี้วัด : ๑. หัวหน้าส านักงานรัฐมนตรี  เบอร์ติดต่อ : 0 2628 6335 
๒. นางสาวนงศิลินี  โมสิกะ  เบอร์ติดต่อ : 0 2280 0309 
 

ผู้จัดเก็บข้อมูล  :   ๑. นายญาณทัธ  สิริวัฒน ์  เบอร์ติดต่อ : 0 2280 0309 
๒. นางสาวจงดี  ห่วงทรัพย์  เบอร์ติดต่อ : 0 2280 0309 
๓. นางสาวทิวะดี  ทองดี   เบอร์ติดต่อ : 0 2280 0309 
๔. นางวีระวัลย์  พรหมมานุวัติ  เบอร์ติดต่อ : 0 2280 0309 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายละเอียดตัวช้ีวัดเพื่อประกอบค ารับรองการปฏิบัติราชการระดับส านัก ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------- 
 

๑๔ 
 

ตัวชี วัดที่ ๒.๓ ระดับความส้าเร็จของการพัฒนาสมรรถนะองค์การ  (ทุนมนุษย์ ทุนสารสนเทศ ทุนองค์การ) 

หน่วยวัด : ระดับความส าเร็จ 

น ้าหนัก: ร้อยละ ๑๒ 

ค้าอธิบาย :  
ความส าเร็จของการพัฒนาสมรรถนะองค์การ  หมายถึง การด าเนินการพัฒนาสมรรถนะ 

การบริหารจัดการขององค์การ ในด้านทุนมนุษย์ ทุนสารสนเทศ ทุนองค์การ ดังนี้ 
  ทุนมนุษย์ : การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ การบริหารทรัพยากรมนุษย์ 
  ทุนสารสนเทศ : ความพึงพอใจของผู้ใช้สารสนเทศ 
  ทุนองคก์าร :  ความสอดคล้องเชื่อมโยงกันในองค์การ ความส าเร็จขององค์การ การสร้างสิ่งใหม ่

             
       ตัวชี วัดที่ ๒.๓.๑ ระดับความส้าเร็จของการจัดท้ารายงานลักษณะส้าคัญขององค์การ 

       หน่วยวัด : ระดับความส าเร็จ 

       น ้าหนัก: ร้อยละ ๕ 

 
                เจ้าภาพหลักในการด าเนินการ : กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร สป.  

                 หน่วยงานสนับสนุน : ทุกส านักในสังกัด สป. 

 
เกณฑ์การให้คะแนน : 

ก าหนดเป็นระดับขั้นของความส าเร็จ (Milestone) แบ่งเกณฑ์การให้คะแนนเป็น ๕ ระดับ 
พิจารณาจากความก้าวหน้าของขั้นตอนการด าเนินงานตามเป้าหมายแต่ละระดับ ดังนี้ 

 

ระดับ
คะแนน 

ระดับข้ันของความส าเร็จ (Milestone) 
ขั้นตอนที่ ๑ ขั้นตอนที่ ๒ ขั้นตอนที่ ๓ ขั้นตอนที่ ๔ ขั้นตอนที่ ๕ 

๑      
๒      
๓      
๔      
๕      

 
 
 
 
 
 
 



รายละเอียดตัวช้ีวัดเพื่อประกอบค ารับรองการปฏิบัติราชการระดับส านัก ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------- 
 

๑๕ 
 

      โดยท่ี: 
 

ขั้นตอนที่ รายละเอียดการด าเนินงาน 
๑ จัดส่งรายงานลักษณะส าคัญขององค์การผ่านระบบ e-SAR ภายหลังระยะเวลา

การรายงานรอบ ๖ เดือน 
๒ - 
๓ จัดส่งรายงานลักษณะส าคัญขององค์การผ่านระบบ e-SAR ภายในระยะเวลา

การรายงานรอบ ๖ เดือน 
๔ - 
๕ จัดส่งรายงานลักษณะส าคัญขององค์การผ่านระบบ e-SAR ภายในระยะเวลา

การรายงานรอบ ๖ เดือน และรายงานมีความครบถ้วนและทันสมัย 
 

รายละเอียดข้อมูลพื นฐาน :  

ข้อมูลพื นฐานประกอบตัวชี วัด หน่วยวัด 
ผลการด้าเนินงานในอดีต ปีงบประมาณ 

พ.ศ. 
๒๕๕๔ ๒๕๕๕ ๒๕๕๖ 

ระดับความส าเร็จของการจัดท ารายงาน
ลักษณะส าคัญขององค์การ 

ระดับ
ความส าเร็จ 

   

 
แหล่งข้อมูล/วิธีการจัดเก็บข้อมูล : 
แหล่งข้อมูล :   คณะท างานที่รับผิดชอบตัวชี้วัด และกลุ่มงาน/งาน ที่เกี่ยวข้อง 
การจัดเก็บข้อมูล  :   จัดเก็บข้อมูลรายงานผลในรอบ ๙ เดือน และ ๑๒ เดือน 
 

ผู้ก ำกับดูแลตัวชี้วัด : ๑. หัวหน้าส านักงานรัฐมนตรี  เบอร์ติดต่อ : 0 2628 6335 
๒. นางสาวนงศิลินี  โมสิกะ  เบอร์ติดต่อ : 0 2280 0309 
 

ผู้จัดเก็บข้อมูล  :   ๑. นายญาณทัธ  สิริวัฒน ์  เบอร์ติดต่อ : 0 2280 0309 
๒. นายธิติกาญจน์  ยิ้มสงวน  เบอร์ติดต่อ : 0 2280 0309 
๓. นายชาญชัย  เตียวัฒนรัฐตกิาล  เบอร์ติดต่อ : 0 2280 0309 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายละเอียดตัวช้ีวัดเพื่อประกอบค ารับรองการปฏิบัติราชการระดับส านัก ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------- 
 

๑๖ 
 

ตัวชี วัดที่ ๒.๓.๒ ระดับความส้าเร็จของการพัฒนาองค์การ 

หน่วยวัด : ระดับความส าเร็จ 

น ้าหนัก: ร้อยละ ๗ 
เจ้าภาพหลักในการด าเนินการ 

ทุนมนุษย์       : กลุ่มบริหารงานบุคคล สอ.สป. 
ทุนสารสนเทศ : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
ทุนองค์การ    : กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร สป. 

หน่วยงานสนับสนุน : ทุกส านักในสังกัด สป. 
 

สูตรการค้านวณ : 
 
 
 

 

X = ค่าคะแนนตามระดับการด าเนินการในการจัดส่งแผนพัฒนาสมรรถนะองค์การ  
และค่าเฉลี่ยส่วนต่างระหว่างความเห็นและความส าคัญต่อความพึงพอใจในการพัฒนา 

      องค์การ ครั้งที่ ๒ 
Y = จ านวนข้อค าถามในแผนพัฒนาสมรรถนะองค์การ ที่มีส่วนต่างระหว่างความเห็น 

และความส าคัญต่อความพึงพอใจในการพัฒนาองค์การ ครั้งที่ ๒ น้อยกว่าหรือเท่ากับ      
ครั้งที่ ๑ โดยมีน้ าหนักข้อละ ๐.๒ 

            

     โดยท่ี: 
  

X ระดับการด าเนินการ 
๑ จัดส่งแผนพัฒนาสมรรถนะองค์การ ผ่านระบบ e-SAR ภายหลังระยะเวลา 

การรายงานรอบ ๖ เดือน และ ค่าเฉลี่ย gap โดยรวม ครั้งที่ ๒ มากกว่า ครั้งที่ ๑ 
๒ จัดส่งแผนพัฒนาสมรรถนะองค์การ ผ่านระบบ e-SAR ภายหลังระยะเวลา 

การรายงานรอบ ๖ เดือน และ ค่าเฉลี่ย gap โดยรวม ครั้งที่ ๒ น้อยกว่าหรือ
เท่ากับ ครั้งที่ ๑ 

๓ จัดส่งแผนพัฒนาสมรรถนะองค์การ ผ่านระบบ e-SAR ภายในระยะเวลา 
การรายงานรอบ ๖ เดือน และ ค่าเฉลี่ย gap โดยรวม ครั้งที่ ๒ มากกว่า ครั้งที่ ๑ 

๔ จัดส่งแผนพัฒนาสมรรถนะองค์การ ผ่านระบบ e-SAR ภายในระยะเวลา 
การรายงานรอบ ๖ เดือน และ ค่าเฉลี่ย gap โดยรวม ครั้งที่ ๒ น้อยกว่าหรือ
เท่ากับ ครั้งที่ ๑ 

 

 

 

 

คะแนนตัวชี้วัด  =  X + (0.2 x Y) 



รายละเอียดตัวช้ีวัดเพื่อประกอบค ารับรองการปฏิบัติราชการระดับส านัก ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------- 
 

๑๗ 
 

รายละเอียดข้อมูลพื นฐาน :  

ข้อมูลพื นฐานประกอบตัวชี วัด หน่วยวัด 
ผลการด้าเนินงานในอดีต ปีงบประมาณ 

พ.ศ. 
๒๕๕๔ ๒๕๕๕ ๒๕๕๖ 

ระดับความส าเร็จของการพัฒนาองค์การ ระดับ
ความส าเร็จ 

   

 
แหล่งข้อมูล/วิธีการจัดเก็บข้อมูล : 
แหล่งข้อมูล :   คณะท างานที่รับผิดชอบตัวชี้วัด และกลุ่มงาน/งาน ที่เกี่ยวข้อง 
การจัดเก็บข้อมูล  :   จัดเก็บข้อมูลรายงานผลในรอบ ๙ เดือน และ ๑๒ เดือน 
 

ผู้ก ำกับดูแลตัวชี้วัด : ๑. หัวหน้าส านักงานรัฐมนตรี  เบอร์ติดต่อ : 0 2628 6335 
๒. นางสาวนงศิลินี  โมสิกะ  เบอร์ติดต่อ : 0 2280 0309 
 

ผู้จัดเก็บข้อมูล  :   ๑. นายญาณทัธ  สิริวัฒน ์  เบอร์ติดต่อ : 0 2280 0309 
๒. นายชาญชัย  เตียวัฒนรัฐตกิาล  เบอร์ติดต่อ : 0 2280 0309 
๓. นางสาวปานัดดา  พลวิเศษ  เบอร์ติดต่อ : 0 2280 0309 
๔. นางสาวปิยาธร  สืบต่อ   เบอร์ติดต่อ : 0 2280 0309 
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----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------ 
 

๑๘ 

 

ประเด็นการประเมิน : การพัฒนาองค์การ 
น ้าหนัก : ร้อยละ ๔๐ 

ค้าอธิบาย :  
การพัฒนาองค์การ หมายถึง การที่ ส่ วนราชการน าเกณฑ์คุณภาพการบริหาร 

จัดการภาครัฐ ไปใช้เป็นกรอบแนวทางในการประเมินองค์กรด้วยตนเอง (Self – Assessment) และเป็น
บรรทัดฐานการติดตาม และประเมินผลการบริหารจัดการของส่วนราชการ เพ่ือปรับปรุงองค์กร 
และยกระดับคุณภาพการบริหารจัดการของส่วนราชการต่อไป 

การด าเนินการตามตัวชี้วัดในประเด็นการประเมินการพัฒนาองค์การนี้ ให้ส านัก
ด าเนินการเพ่ือสนับสนุนการด าเนินงานในภาพของส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ โดยมีตัวชี้วัด
จ านวน ๖ ตัวชี้วัด คือ 

ล ำดับ 
ที ่

ตัวช้ีวัดที่ 
น้ ำหนัก 
ร้อยละ 

๑ ตัวชี้วัดที่ ๓  ระดับความส าเร็จในการสนับสนุนการน าองค์กรของส านักงาน 
                ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  

๔ 

๒ ตัวชี้วัดที่ ๔  ระดับความส าเร็จในการสนับสนุนการวางแผนเชิงยุทธศาสตร์ 
                ของส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 

๔ 

๓ ตัวชี้วัดที่ ๕  ระดับความส าเร็จในการจัดการความสัมพันธ์กับผู้รับบริการและ 
                ผู้มีสว่นได้ส่วนเสีย     

๔ 

๔ ตัวชี้วัดที่ ๖  ระดับความส าเร็จในการพัฒนาปรับปรุงสารสนเทศและการจัดการ 
                ความรู้           

๘ 

๕ ตัวชี้วัดที่ ๗  ระดับความส าเร็จในการพัฒนาบุคลากร  ๕ 
๖ ตัวชี้วัดที่ ๘  ระดับความส าเร็จในการพัฒนาการจัดการกระบวนการ ๑๕ 
 รวม ๔๐ 

 
  ซึ่ งจะมีรายละเอียดการด าเนินงานของเจ้าภาพหลักและหน่วยงานสนับสนุน 
ของตัวชี้วัดที่ ๓ – ๘ ดังปรากฏตามตารางรายละเอียดการด าเนินงานประเด็นการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการ ด้านการพัฒนาองค์การ 
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๑๙ 

 

ตัวช้ีวัดที ่3 ระดับควำมส ำเร็จในกำรสนับสนุนกำรน ำองคก์รของส ำนักงำนปลัดกระทรวงศึกษำธิกำร 
 

หน่วยวัด  :  ระดับควำมส ำเร็จ 
 

น้ ำหนัก  :  ร้อยละ 4 
 

ค ำอธิบำย  :   
  ระดับความส าเร็จในการสนับสนุนการน าองค์การของส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ           
เป็นการประเมินว่าส่วนราชการได้ด าเนินการอย่างไรในเรื่องการก าหนดทิศทางขององค์กร การมอบ
อ านาจในการตัดสินใจของผู้บริหาร การก าหนดตัวชี้วัดที่ส าคัญ การจัดการผลกระทบทางลบที่เกิดขึ้น 
ต่อสังคม การสนับสนุนและเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชนที่ส าคัญต่อส่วนราชการ และการทบทวน/
ปรับปรุงลักษณะส าคัญขององค์กร 
 

เกณฑ์กำรให้คะแนน  : 
  วัดความส าเร็จของการด าเนินการด้านการพัฒนาองค์การ ในการสนับสนุนการน าองค์กร
ของส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  
 

โดยท่ี : 
หน่วยงานด าเนินการตามรายละเอียดการด าเนินงานของเจ้าภาพหลักและหน่วยงานสนับสนุน

ตามตาราง “รายละเอียดการด าเนินงานประเด็นการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ด้านการพัฒนาองค์การ” 
ดังนี้ 

 

ตัวช้ีวัด/รายละเอียดการด าเนินงาน 
เจ้าภาพ

หลัก 
ค่าคะแนน
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
สนับสนุน 

ค่าคะแนน
ด าเนินการ 

ตัวชี้วัดที่ 3 ระดับควำมส ำเร็จในกำรสนับสนุนกำรน ำองค์กรของ สป.                                    น้ ำหนัก ร้อยละ 4 
3.1 ระดับความส าเร็จในการสนับสนุนการก าหนดทิศทางขององค์กร                                                   น้ าหนัก ร้อยละ 1 
     ๑ มีแนวทาง/วิธีการในการก าหนดทิศทางขององค์กรที่สอดคล้อง
กับความต้องการ/ความคาดหวังของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
เสนอให้ผู้บริหารของส่วนราชการใช้ประกอบการพิจารณาในการก าหนด
นโยบาย/ทิศทางขององค์กร ในเรื่องวิสัยทัศน์  พันธกิจ ค่านิยม 
เป้าประสงค์ระยะสัน้และระยะยาว และผลการด าเนินงานท่ีคาดหวังของ
องค์กร   

สนย. 1 ทุกส านัก 1 

     ๒ มีแนวทาง/ช่องทางการสื่อสารแบบ 2 ทิศทาง เช่น การจัดประชุม 
เพื่อสนับสนุนให้ผู้บริหารใช้ในการสื่อสารทิศทางขององค์กร ไปสู่
บุคลากร ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

สนย. 1 ทุกส านัก 1 

     ๓ มีการส ารวจการรับรู้ เข้าใจ และการน าทิศทางขององค์กรไปใช้
เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานของบุคลากร  

สนย. 2 ทุกส านัก 2 

     ๔ สรุปผลการด าเนินงานเสนอผู้บริหารส่วนราชการทราบ  สนย. 1 ทุกส านัก 1 
3.2 ระดับความส าเร็จในการสนับสนุนการด าเนินการในเรื่องการเพิ่ม/มอบอ านาจในการตัดสินใจของผู้บริหาร  น้ าหนัก ร้อยละ 1                                                                                                               
     ๑ วิเคราะห์และรวบรวมค าสั่ง/วิธีปฏิบัติ/แนวทางในการมอบ
อ านาจการตัดสินใจของผู้บริหารอย่างเป็นระบบ 

สน. 1   

     ๒ วิเคราะห์และจัดท าข้อคิดเห็นเกี่ยวกับความสอดคล้องของค าสั่ง/
วิธีปฏิบัติที่ผู้บริหารมอบอ านาจกับ พรบ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน 
พ.ศ.2534 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมตาม พรบ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน        

สน. 1   
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๒๐ 

 

ตัวช้ีวัด/รายละเอียดการด าเนินงาน 
เจ้าภาพ

หลัก 
ค่าคะแนน
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
สนับสนุน 

ค่าคะแนน
ด าเนินการ 

(ฉบับท่ี 7) พ.ศ.2550และ พรฎ.ว่าด้วยการมอบอ านาจ พ.ศ.2550 
     ๓ ติดตามและจัดท ารายงานผลการใช้อ านาจของผู้รับมอบอ านาจ 
ให้ผู้บริหารทราบเป็นรายไตรมาส 

สน. 2   

     ๔ จัดท ารายงานสรุปผลการติดตาม/ทบทวนการใช้อ านาจทั้งหมด
พร้อมข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุง เสนอให้ ผู้บริหารทราบภายใน    
30 กันยายน 2557 

สน. 1   

3.3 ระดับความส าเร็จในการก าหนดตัวช้ีวัดที่ส าคัญเพื่อติดตามประเมินผลและปรับปรุงการด าเนินงาน         น้ าหนัก ร้อยละ 1                                                                                                            
     ๑ จัดท าแนวทาง/วิธีการในการก าหนดตัวช้ีวัดที่ส าคัญเพื่อให้
ผู้บริหารใช้ในการติดตามประเมินผลการด าเนินงาน (ตามยุทธศาสตร์ 
พันธกิจ แผนงาน โครงการ กระบวนการหลัก) 

สนย. 1 กศน. , สช. 
ก.ค.ศ. , กพร. 

1 

     ๒ คัดเลือกตัวช้ีวัดส าคัญตามแนวทาง/วิธีการที่ก าหนด และน าไป
จัดท าแผนการติ ดตามประ เมิ นผลการปฏิ บั ติ งาน  โดยแผนฯ  
ต้องประกอบด้วยแนวทางในการประเมิน กรอบระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ
ในการประเมินผลและตัวช้ีวัดที่ส าคัญ และเสนอผู้บริหารให้ความ
เห็นชอบด าเนินการ 

สนย. 1 กศน. , สช. 
ก.ค.ศ. , กพร. 

1 

     ๓ ด าเนินการตามแผนการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงาน 
ได้ครบถ้วน 

สนย. 1 กศน. , สช. 
ก.ค.ศ. , กพร. 

1 

     ๔ จัดท ารายงานผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการ (ผลการ
ด าเนินการตามตัวช้ีวัดที่ส าคัญ) และเสนอให้ ผู้บริหารทราบ 

สนย. 1 กศน. , สช. 
ก.ค.ศ. , กพร. 

1 

     ๕ ด าเนินการทบทวนแนวทาง/วิธีการในการก าหนดตัวช้ีวัดที่ส าคัญ
เพื่อให้ผู้บริหารใช้ในการติดตามประเมนิผลการด าเนินงานและน าผลการ
ทบทวนไปปรับปรุงแนวทาง/วิธีการฯ เพื่อใช้ในครั้งต่อไป 

สนย. 1 กศน. , สช. 
ก.ค.ศ. , กพร. 

1 

3.4 ระดับความส าเร็จในการด าเนินการจัดการผลกระทบทางลบท่ีเกิดขึ้นต่อสังคม                                น้ าหนัก ร้อยละ 1  
     ๑ จัดท ามาตรการ/วิธีการในการป้องกัน/จัดการผลกระทบทางลบ 
ที่อาจจะเกิด/เกิดขึ้นกับสังคมอันเป็นผลมาจากการด าเนินการของ 
ส่ วน ราชการ  โดยมาต รการ/วิ ธี ก ารสาม ารถแสดงให้ เห็ น ถึ ง 
ความสอดคล้องกับพันธกิจของส่วนราชการ 

สอ.. 1 ศทก.,สคบศ.
,สกก.,สตผ.

,สต.,ตสน.ศธ, 
ตสน.สป.
,สสก.,สร.
,ศธภ1-13 

1 

     ๒ มีการก าหนดกระบวนการ ตัวช้ีวัด เป้าประสงค์หลัก ๆ และ
เป้าหมายในการจัดการความเสี่ยงท่ีเกี่ยวข้องกับผลกระทบทางลบ 

สอ.. 1 ศทก.,สคบศ.
,สกก.,สตผ.

,สต.,ตสน.ศธ, 
ตสน.สป.
,สสก.,สร.
,ศธภ1-13 

1 
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๒๑ 

 

ตัวช้ีวัด/รายละเอียดการด าเนินงาน 
เจ้าภาพ

หลัก 
ค่าคะแนน
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
สนับสนุน 

ค่าคะแนน
ด าเนินการ 

     ๓ น ามาตรการ/วิธีการในการป้องกัน/จัดการผลกระทบทางลบฯ
ไปสู่การปฏิบัติ 

สอ., 1 ศทก.,สคบศ.
,สกก.,สตผ.

,สต.,ตสน.ศธ, 
ตสน.สป.
,สสก.,สร.
,ศธภ1-13 

1 

     ๔ ติดตามผลการด าเนินการ และจัดท ารายงานผลการจัดการ
ผลกระทบทางลบที่เกิดขึ้นกับสังคม หรือรายงานผลการด าเนินการตาม
มาตรการ หรือวิธีการป้องกันผลกระทบทางลบ เสนอผู้บริหารส่วน
ราชการทราบ 

สอ., 1 ศทก.,สคบศ.
,สกก.,สตผ.

,สต.,ตสน.ศธ, 
ตสน.สป.
,สสก.,สร.
,ศธภ1-13 

1 

     ๕ มีหลักฐานหรือข้อเสนอแนะแก่ผู้บริหารส่วนราชการที่แสดงให้
เห็นถึงการคาดการณ์ล่วงหน้าถึงผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นต่อสังคม   
อันเนื่องจากการด าเนินการทั้งในปัจจุบันและอนาคต รวมถึงการ
เตรียมการเชิงรุก ในประเด็นดังกล่าว 

สอ. 1 ศทก.,สคบศ.
,สกก.,สตผ.

,สต.,ตสน.ศธ, 
ตสน.สป.
,สสก.,สร.
,ศธภ1-13 

1 

3.5 ระดับความส าเร็จในการสนับสนุนและเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชนที่ส าคัญต่อส่วนราชการ             น้ าหนัก ร้อยละ 1  
(เป็นภาพกรม) (หน่วยงานเจา้ภาพหลักด าเนินการ ,หน่วยงานสนับสนุนร่วมด าเนินการ)                                                                                                            

     ๑ จัดท าแนวทาง/วิธีการเลือกชุมชนที่ส าคัญกับส่วนราชการ 
และกิจกรรมที่จะสนับสนุนชุมชน 

กศน. 1 ทุกส านัก 1 

     ๒ คัดเลือกชุมชนที่ส าคัญกับส่วนราชการอย่างน้อย 1 ชุมชน 
และกิจกรรมที่จะสนับสนุนชุมชนนั้น 

กศน. 1 ทุกส านัก 1 

     ๓ จัดท าแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมสนับสนุนและเสริมสร้าง 
ความเข้มแข็งให้แก่ชุมชน เสนอผู้บริหารให้ความเห็นชอบ 

กศน. 1 ทุกส านัก 1 

     ๔  ด า เนิ นการตามแผนงาน/โครงการ/กิ จกรรมสนับสนุ น 
และเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชน โดยผู้บริหารของส่วนราชการ
และบุคลากรมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชน 

กศน. 1 ทุกส านัก 1 

     ๕ ประเมินผลการด าเนินงานและจัดท าสรุปผลการด าเนินงาน 
เสนอผู้บริหารทราบ 

กศน. 1 ทุกส านัก 1 

3.6 การทบทวน/ปรับปรุงลักษณะส าคัญขององค์กร                                                                   น้ าหนักร้อยละ 1 
      ๑ ทบทวน/ปรับปรุงลักษณะส าคัญของส านัก ได้ครบถ้วน 
เป็นปัจจุบัน โดยแสดงการเปรียบเทียบให้เห็น การทบทวน/ปรับปรุง
ระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ.2556 กับ 2557  

  ทุกส านัก 3 

     ๒  ส่ งลั กษณ ะส าคัญ ของอ งค์ ก รที่ ทบ ทวน /ป รับ ปรุ งแล้ ว 
ให้กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร สป. ภายในเดือนมิถุนายน 2557 

  ทุกส านัก 2 

หมายเหตุ :  หน่วยงานเจ้าภาพหลกัด าเนินการ ,หน่วยงานสนับสนุนร่วมด าเนินการ 

 



รายละเอียดตัวช้ีวัดเพื่อประกอบค ารับรองการปฏิบัติราชการระดับส านัก ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------ 
 

๒๒ 

 

รำยละเอียดข้อมูลพื้นฐำน  : 

ข้อมูลพื้นฐำนประกอบตัวชี้วัด หน่วยวัด 
ผลกำรด ำเนินงำนในอดีต ปีงบประมำณ พ.ศ. 

255๔ 255๕ 255๖ 
ระดับความส าเร็จในการสนับสนุนการ
น าองค์กรของส านักงานปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการ 

ระดับ
ความส าเร็จ 

   

 
 

แหล่งข้อมูล / วิธีการจัดเก็บข้อมูล : 
แหล่งข้อมูล :                                                                                                                                                           
  ๑. เจ้าภาพหลักตัวชี้วัดระดับความส าเร็จในการสนับสนุนการน าองค์กรของส านักงาน
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 
  ๒. การประชุมของส านักงานรัฐมนตรี 
การจัดเก็บข้อมูล  : 
  ๑. เอกสารตอบรับการเข้าร่วมประชุมกับส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 
  ๒. รายงานการประชุมของส านักงานรัฐมนตรี 

ผู้ก ำกับดูแลตัวชี้วัด : ๑. หัวหน้าส านักงานรัฐมนตรี  เบอร์ติดต่อ : 0 2628 6335 
๒. นางสาวนงศิลินี  โมสิกะ  เบอร์ติดต่อ : 0 2280 0309 

 

ผู้จัดเก็บข้อมูล  :   ๑. นางดวงรัตน์  นิรัตติวงศกรณ์  เบอร์ติดต่อ : ๐ ๒๖๒๘ ๖๓๖๔ 
๒. นายสุรศักดิ์  สุวรรณไฉไล  เบอร์ติดต่อ : ๐ ๒๖๒๘ ๖๓๖๔ 
๓. นางสาวชัญญากาญจน์  โคตรพัฒน์ เบอร์ติดต่อ : ๐ ๒๖๒๘ ๖๓๕๓ 
๔. นางสาวบุษยากร  กิตติวานิช           เบอร์ติดต่อ : ๐ ๒๒๘๐ ๐๓๐๙ 
๕. นายธิติกาญจน์  ยิ้มสงวน    เบอร์ติดต่อ : ๐ ๒๒๘๐  ๐๓๐๙ 

 



รายละเอียดตัวช้ีวัดเพื่อประกอบค ารับรองการปฏิบัติราชการระดับส านัก ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------ 
 

๒๓ 

 

ตัวช้ีวัดที ่4 ระดับความส าเร็จในการสนับสนุนการวางแผนเชิงยุทธศาสตร์ของส านักงาน
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 

 

หน่วยวัด  :  ระดับความส าเร็จ 
 

น้ าหนัก  :    ร้อยละ 4 
 

ค าอธิบาย  :   
  ระดับความส าเร็จในการสนับสนุนการวางแผนเชิงยุทธศาสตร์ของส านักงาน
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นการประเมินความส าเร็จของวิธีการด าเนินการเกี่ยวกับการจัดท า 
แผนยุทธศาสตร์ ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ และกลยุทธ์หลัก รวมถึงแผนปฏิบัติ
ราชการที่ได้จัดท าไว้ เพ่ือน าไปปฏิบัติและติดตามผลการด าเนินงาน 
 

เกณฑ์การให้คะแนน  : 
  วัดความส าเร็จของการด าเนินการด้านการพัฒนาองค์การ ในการสนับสนุนการวางแผน
เชิงยุทธศาสตร์ของส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  
 

โดยท่ี : 
หน่วยงานด าเนินการตามรายละเอียดการด าเนินงานของเจ้าภาพหลักและหน่วยงานสนับสนุน

ตามตาราง “รายละเอียดการด าเนินงานประเด็นการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ด้านการพัฒนาองค์การ” 
ดังนี้ 

ตัวช้ีวัด/รายละเอียดการด าเนินงาน 
เจ้าภาพ

หลัก 
ค่าคะแนน
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
สนับสนุน 

ค่าคะแนน
ด าเนินการ 

ตัวชี้วัดที่ 4 ระดับความส าเร็จในการสนับสนุนการวางแผนเชิงยุทธศาสตร์ของ สป.                       น้ าหนัก ร้อยละ 4  
     ๑ ศึกษา วิเคราะห์และจัดท าแนวทาง/ขั้นตอนในการน าปัจจัย
ภายในและภายนอกไปใช้ประกอบการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ 
และแผนปฏิบัติราชการ ของ สป. ซึ่งอย่างน้อยต้องประกอบด้วย 
ความต้องการของผู้รับบริการและผูม้ีสว่นไดส้่วนเสีย สภาพการแข่งขัน
และความสามารถ (Core competency) ของส่วนราชการนวัตกรรม
และเทคโนโลยีที่ส่งผลต่อการบริการและการปฏิบัติงาน จุดแข็ง
จุดอ่อนและทรัพยากรบุคคลโอกาสในการปรับเปลี่ยนทรัพยากรที่มีอยู่
ไปใช้กับบริการหรือกิจกรรมที่ส าคัญกว่า ความเสี่ยงในด้านการเงิน     
สังคม  และจริยธรรม  กฎหมาย การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ
ระดับประเทศหรือระดับโลก ลักษณะเฉพาะของส่วนราชการ  
(เช่น ข้อจ ากัดด้านพื้นที่ กฎระเบียบ) จุดแข็ง จุดอ่อนของส่วนราชการ
หรือองค์กรอื่นท่ีปฏิบัติงานเกี่ยวข้องกัน  

สนย. 1 ทุกส านัก 1 

     ๒ มีการจัดท าประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ 
และกลยุทธ์ที่ส าคัญ โดยก าหนดเป้าหมายระยะเวลา และล าดับ
ความส าคัญของเป้าประสงค์ รวมถึงมีการพิจารณาถึงความท้าทาย
และความได้เปรียบเชิงกลยุทธ์ขององค์กร ความสมดุลระหว่างโอกาส
กับความท้าทายทั้ งระยะสั้นและระยะยาวและความต้องการ 
ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งหมดของส่วนราชการ   

สนย. 1 ทุกส านัก 1 

     ๓ จัดท าแผนปฏิบัติราชการ ๔ ปี และแผนปฏิบัติราชการประจ าปี 
โดยมีแผนภาพ (Flow Chart) แสดงขั้นตอนของกระบวนการวางแผน

สนย. 1 ทุกส านัก 1 



รายละเอียดตัวช้ีวัดเพื่อประกอบค ารับรองการปฏิบัติราชการระดับส านัก ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------ 
 

๒๔ 

 

ตัวช้ีวัด/รายละเอียดการด าเนินงาน 
เจ้าภาพ

หลัก 
ค่าคะแนน
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
สนับสนุน 

ค่าคะแนน
ด าเนินการ 

อย่างชัดเจน โดยต้องแสดงให้เห็นกิจกรรมที่ส าคัญ  กรอบเวลาและ
ผู้รับผิดชอบในแต่ละขั้นตอนอย่างชัดเจน รวมถึงแสดงให้เห็นถึง 
ความเช่ือมโยงการถ่ายทอดเป้าประสงค์ กลยุทธ์ และค่าเป้าหมาย 
จากแผนการบริหารราชการแผ่นดิน แผนปฏิบัติราชการของกระทรวง 
แผนปฏิบัติราชการ ๔ ปี แผนปฏิบัติราชการประจ าปีของ สป. 
แผนงาน/โครงการต่างๆ ทั้งนี้ในกระบวนการวางแผนต้องมีหัวหน้า         
ส่วนราชการ รองหัวหน้าส่วนราชการ ผอ.ส านัก/กองเข้ามามีส่วนร่วม
แสดงให้เห็นว่ากลยุทธ์หลักที่ก าหนดในแผนฯรองรับ/เอาชนะความ 
ท้าทายที่ระบุในลักษณะส าคัญขององค์กรของส่วนราชการ และ
ตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการ (หน่วยงานเจ้าภาพหลัก
ด าเนินการ, หน่วยงานสนับสนุนร่วมด าเนินการ)                                               
     ๔ แสดงให้เห็นถึงวิธีการหรือช่องทางที่ผู้บริหารใช้ในการสื่อสาร
และสร้างความเข้าใจในการปฏิบัติตามแผนฯ ให้กับบุคลากร 
ที่เกี่ยวข้อง โดยต้องครอบคลุม 4 ประเด็น ดังนี้ การถ่ายทอดกลยุทธ์
องค์กรไปสู่การจัดท าแผนปฏิบัติการ การปฏิบัติตามแผนงาน/โครงการ 
ตัวช้ีวัดของแต่ละแผนปฏิบัติการ บทบาทหน้าที่ของบุคลากร ต่อการ
บรรลุเป้าหมายองค์กร (ทุกส านักต้องแสดงหลักฐานการถ่ายทอดฯ 
เช่น รายงานการประชุม ฯลฯ) 

สนย. 1 ทุกส านัก 1 

     ๕ มีการติดตามผลการด าเนินงานหลักที่ส าคัญผ่านตัวช้ีวัด 
เพื่อติดตามความคืบหน้าของแผนปฏิบัติราชการ โดยเปรียบเทียบกับ
เป้าประสงค์ที่ก าหนดไว้ ผลการด าเนินการที่ผ่านมา และสรุปผลการ
ด าเนินงานเสนอผู้บริหารส่วนราชการทราบ (ทุกส านักต้องแสดง
หลักฐานการติดตามผลการด าเนินงานและการส่งผลการติดตามผล
การด าเนินงานให้ ส านักนโยบายและยุทธศาสตร์) 

สนย. 1 ทุกส านัก 1 

หมายเหตุ : หน่วยงานเจ้าภาพหลกัด าเนินการ ,หน่วยงานสนับสนุนร่วมด าเนินการ 
 

รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน  : 

ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด หน่วยวัด 
ผลการด าเนินงานในอดีต ปีงบประมาณ พ.ศ. 

255๔ 255๕ 255๖ 
ระดับความส าเร็จในการสนับสนุนการ
วางแผนเชิงยุทธศาสตร์ของส านักงาน
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 

ระดับ
ความส าเร็จ 

- - - 

 

 
 
 
 
 
 
 



รายละเอียดตัวช้ีวัดเพื่อประกอบค ารับรองการปฏิบัติราชการระดับส านัก ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------ 
 

๒๕ 

 

แหล่งข้อมูล / วิธีการจัดเก็บข้อมูล : 
แหล่งข้อมูล : 
  ๑. จากการเข้าร่วมประชุมแผนของ สป. ศธ. 
  ๒. จากการประชุมกลุ่มต่างๆ ใน สร. ศธ. 
การจัดเก็บข้อมูล  : 
  ๑. การจัดท าแผนปฏิบัติราชการ ๔ ปี และแผนปฏิบัติราชการประจ าปีของ สร. ศธ. 
  ๒. การจัดท ารายงานผลการด าเนินการตามแผนปฏิบัติราชการ 

ผู้ก ากับดูแลตัวชี้วัด : ๑. หัวหน้าส านักงานรัฐมนตรี  เบอร์ติดต่อ : 0 2628 6335 
๒. นางสาวนงศิลินี  โมสิกะ  เบอร์ติดต่อ : 0 2280 0309 

 

ผู้จัดเก็บข้อมูล  :   ๑. นายก าพล  พลาอุไรกุล  เบอร์ติดต่อ : ๐ ๒๖๒๘ ๖๓๖๔ 
๒. นางแจ่มจิตต์  สุคนธสาร  เบอร์ติดต่อ : ๐ ๒๖๒๘ ๖๓๖๔ 
๓. นายชาญชัย  เตียวัฒนรัฐตกิาล  เบอร์ติดต่อ : ๐ ๒๖๒๘ ๖๓๕๓ 

 



รายละเอียดตัวช้ีวัดเพื่อประกอบค ารับรองการปฏิบัติราชการระดับส านัก ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

๒๖ 
 

ตัวช้ีวัดที ่๕ ระดับความส าเร็จในการจัดการความสัมพันธ์กับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
 

หน่วยวัด  :  ระดับความส าเร็จ 
 

น้ าหนัก  :  ร้อยละ ๔ 
 

ค าอธิบาย  :   
  ระดับความส าเร็จในการจัดการความสัมพันธ์กับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  
เป็นการประเมินว่าหน่วยงานมีการด าเนินการเกี่ยวกับความต้องการ ความคาดหวัง ของผู้รับบริการ  
และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างไร รวมถึงหน่วยงานมีการด าเนินการอย่างไรในการสร้างความสัมพันธ์  
กับผู้บริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย การก าหนดปัจจัยที่ส าคัญที่ท าให้ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
มีความพึงพอใจ และน าไปสู่การกล่าวถึงส่วนราชการในทางที่ดี 
 

เกณฑ์การให้คะแนน  : 
  วัดความส าเร็จของการด าเนินการในด้านการพัฒนาองค์การ ในการจัดการความสัมพันธ์
กับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  
 

โดยท่ี : 
หน่วยงานด าเนินการตามรายละเอียดการด าเนินงานของเจ้าภาพหลักและหน่วยงาน

สนับสนุนตามตาราง “รายละเอียดการด าเนินงานประเด็นการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ด้านการ
พัฒนาองค์การ” ดังนี้ 
  

ตัวช้ีวัด/รายละเอียดการด าเนินงาน 
เจ้าภาพ

หลัก 
ค่าคะแนน
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
สนับสนุน 

ค่าคะแนน
ด าเนินการ 

ตัวชี้วัดที่ 5 ระดับความส าเร็จในการจัดการความสัมพันธ์กับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย        น้ าหนัก ร้อยละ 4   
     ๑ มีการศึกษา วิเคราะห์ รวบรวมข้อมูลของผู้รับบริการและผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียของหน่วยงาน โดย 

กศน.    

          1.๑ การมีการก าหนด/จ าแนกกลุ่มผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ของหน่วยงานได้ครบถ้วนทุกกระบวนการหลัก 

  ทุกส านัก 0.5 

          ๑.๒ มีวิธีการ/ช่องทางในการรับฟังและมีผลการรับฟัง/ส ารวจ
ความต้องการของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในแต่ละกลุ่ม 

  ทุกส านัก 0.3 

          ๑.๓ มีการทบทวนและปรับปรุงวิธีการ/ช่องทางในการรับฟัง
ความต้องการของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียให้เหมาะสม 

  ทุกส านัก 0.2 

     ๒ ปรับปรุงงานบริการหรือการปฏิบัติงานให้สนองตอบความ
ต้องการของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดย  

    

          ๒.๑ น าข้อมูลความต้องการฯ ตามข้อที่  1 มาก าหนดแนวทาง/
โครงการปรับปรุงการปฏิบัติงาน 1 กระบวนการ หรือ 1 งานบริการ  

  ทุกส านัก 0.7 

          ๒.๒ สรุปผลการปรับปรุงการปฏิบัติงานให้ผู้บริหารทราบ   ทุกส านัก 0.3 
     ๓ มีการสร้างความสัมพันธ์กับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
โดย 

    

          ๓.๑ จัดให้มีช่องทางที่ใช้ในการติดต่อกับผู้รับบริการและผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย อย่างน้อย ๒ ช่องทาง 

  ทุกส านัก 0.2 

          ๓.๒ จัดท าโครงการ/กิจกรรมเพื่อสร้างความสัมพันธ์กับ    
กลุ่มผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

  ทุกส านัก 0.4 
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๒๗ 
 

ตัวช้ีวัด/รายละเอียดการด าเนินงาน 
เจ้าภาพ

หลัก 
ค่าคะแนน
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
สนับสนุน 

ค่าคะแนน
ด าเนินการ 

          ๓.๓ ติดตาม ประเมินและสรุปผลการด าเนินโครงการ/
กิจกรรมเพื่อสร้างความสัมพันธ์ฯ เสนอผู้บริหารทราบ 

  ทุกส านัก 0.4 

     ๔ มีระบบที่ ชัดเจนในการรวบรวมและจัดการข้อร้องเรียน/
ข้อเสนอแนะ โดย 

    

           ๔.๑ มีการระบุช่ือผู้รับผิดชอบ/กลุ่มงานที่เป็นผู้รับผิดชอบ
เกี่ยวกับข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ 

  ทุกส านัก 0.1 

           ๔.๒ มีการแก้ไขข้อร้องเรียนหรือด าเนินการตามข้อเสนอแนะ 
โดยสามารถระบุถึง วิธีการติดตาม ผู้รับผิดชอบความถี่ในการติดตาม 

  ทุกส านัก 0.3 

           ๔.๓ มีการปรับปรุงคุณภาพการให้บริการหรือการปฏิบัติงาน
จากข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ 

  ทุกส านัก 0.4 

           ๔.๔ มีสรุปรายงานผลการจัดการข้อร้องเรียน/ด าเนินการ
ตามข้อเสนอแนะให้ผู้บริหารทราบ 

  ทุกส านัก 0.2 

     ๕ มีการพัฒนาการให้บริการของกระบวนการหลัก โดย     
          ๕.๑ คัดเลือกกระบวนการหลักของหน่วยงาน  จ านวน  
2 กระบวนการ มาจัดท าแบบส ารวจความพึงพอใจและความไม่พึง
พอใจของผู้รับบริการและ/หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ด าเนินการส ารวจฯ 
และจัดท ารายงานผลการส ารวจฯ เสนอผู้บริหารทราบ 

  ทุกส านัก 0.4 

          ๕.๒ น าผลการส ารวจความพึงพอใจและความไม่พึงพอใจ 
ของผู้รับบริการและ/หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียไปปรับปรุงการให้บริการ
ของกระบวนการหลักท้ัง 2 กระบวนการ 

  ทุกส านัก 0.4 

          ๕.๓ สรุปผลการด าเนินงานเสนอผู้บริหารทราบ ภายใน  
30 กันยายน 2557 

  ทุกส านัก 0.2 

 

หมายเหตุ :  
               งานบริการหรือกระบวนงานที่ด าเนินการปีละ ๑ ครั้ง ให้น ามาปรับปรุงและส ารวจความพึงพอใจซ้ า 
ในปีงบประมาณ ๒๕๕๗  
                ส่วนงานบริการที่ส ารวจและปรับปรุงได้เสร็จสิ้นแล้วภายในปีงบประมาณ พ.ศ.  ๒๕๕๖ ให้เลือกงาน
บริการใหม่มาด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ 
                (ด ำเนินกำรทุกส ำนัก โดยมี กศน. เป็นผู้รวบรวมในภำพกรม)       
                                         
รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน  : 

ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด หน่วยวัด 
ผลการด าเนินงานในอดีต ปีงบประมาณ พ.ศ. 

255๔ 255๕ 255๖ 
ระดั บ ความส า เร็ จ ในการจั ด การ
ความสัมพันธ์กับผู้รับบริการและผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย 

ระดับ
ความส าเร็จ 

- - - 
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----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

๒๘ 
 

แหล่งข้อมูล / วิธีการจัดเก็บข้อมูล : 
แหล่งข้อมูล :    คณะท างานรับผิดชอบตัวชี้วัด และกลุ่มงาน/งาน ที่เกี่ยวข้อง 
การจัดเก็บข้อมูล  :   รายงานผลการด าเนินการ 

ผู้ก ากับดูแลตัวชี้วัด : ๑. หัวหน้าส านักงานรัฐมนตรี  เบอร์ติดต่อ : 0 2628 6335 
๒. นางสาวนงศิลินี  โมสิกะ  เบอร์ติดต่อ : 0 2280 0309 

 

ผู้จัดเก็บข้อมูล  :   ๑. นางวีระวัลย์  พรหมมานุวัติ  เบอร์ติดต่อ : ๐ ๒๖๒๘ ๖๓๖๔ 
๒. นายชาญชัย  เตียวัฒนรัฐตกิาล  เบอร์ติดต่อ : ๐ ๒๖๒๘ ๖๓๖๔ 
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๒๙ 
 

ตัวช้ีวัดที ่๖ ระดับความส าเร็จในการพัฒนาปรับปรุงสารสนเทศและการจัดการความรู้ 
 

หน่วยวัด  :  ระดับความส าเร็จ 
 

น้ าหนัก  :  ร้อยละ ๘ 
 

ค าอธิบาย  :   
   ระบบสารสนเทศ เป็นทุนขององค์การที่รวมถึงสารสนเทศ (Information) ความรู้ 

(Knowledge) และเทคโนโลยี เพื่อสนับสนุนกระบวนการหลักขององค์การ  
  การพัฒนาทุนสารสนเทศให้มีคุณค่าและทันสมัย มีความต่อเนื่องทันเหตุการณ์  

และสามารถใช้สารสนเทศให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยการน าข้อมูลเข้า ผ่านระบบการประมวลผล ค านวณ 
วิเคราะห์และแปลความหมายเป็นข้อความที่สามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้ จะช่วยให้องค์การสามารถ 
น าข้อมูลมาตัดสินใจแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้อย่างถูกต้อง แม่นย า และรวดเร็ว ทันเวลากับสถานการณ์ต่างๆ 
ที่เกิดขึ้นได้อย่างเหมาะสม ดังนั้น ทุนสารสนเทศจึงเป็นโครงสร้างพ้ืนฐานที่ส าคัญขององค์การ ไม่ว่าจะเป็น
ด้านข้อมูล ระบบ และเครือข่าย ที่จะสามารถส่งเสริมให้คนในองค์การมีศักยภาพเพ่ิมขึ้น และสามารถ
ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

  การพัฒนาปรับปรุงสารสนเทศ พิจารณาจากการวิเคราะห์ทบทวนข้อมูลสนับสนุน 
การด าเนินงานและปรับปรุงฐานข้อมูล/ข้อมูลเดิม การจัดท าฐานข้อมูล/ข้อมูลใหม่ การปรับปรุงระบบ
สารสนเทศและเครือข่าย การมีระบบการวัดผลการด าเนินงานขององค์การ การมีระบบการวิเคราะห์  
และน าเสนอการด าเนินงานขององค์การ  

 การจัดการความรู้ หมายถึง การรวบรวมองค์ความรู้ที่มีอยู่ในองค์กรซึ่งกระจัดกระจาย
อยู่ใน ตัวบุคคล หรือเอกสาร มาพัฒนาให้เป็นระบบ เพ่ือให้ทุกคนในองค์กรสามารถเข้าถึงความรู้  
และน ามาพัฒนาตนเองให้เป็นผู้รู้ รวมทั้งปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 การจัดการความรู้ พิจารณาจากการวิเคราะห์ ทบทวน จ าแนกและคัดเลือกองค์ความรู้ 
ที่ส าคัญและสนับสนุนการด าเนินงานตามกระบวนการหลักของหน่วยงาน น าไปจัดท าแผนการจัดการ
ความรู้ และด าเนินการตามแผนได้ส าเร็จครบถ้วน รวมถึง การร่วมกิจกรรมสนับสนุนการจัดการความรู้
ของส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ   

 

เกณฑ์การให้คะแนน  : 
วัดความส าเร็จของการด าเนินการด้านการพัฒนาองค์การ  ในการพัฒนาปรับปรุง

สารสนเทศและการจัดการความรู้   
 

โดยท่ี : 
หน่วยงานด าเนินการตามรายละเอียดการด าเนินงานของเจ้าภาพหลักและหน่วยงาน

สนับสนุนตามตาราง “รายละเอียดการด าเนินงานประเด็นการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ด้านการ
พัฒนาองค์การ” ดังนี้ 
  

ตัวช้ีวัด/รายละเอียดการด าเนินงาน 
เจ้าภาพ

หลัก 
ค่าคะแนน
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
สนับสนุน 

ค่าคะแนน
ด าเนินการ 

ตัวชี้วัดที่ 6 ระดับความส าเร็จในการพัฒนาปรับปรุงสารสนเทศและการจัดการความรู้               น้ าหนัก ร้อยละ 8 
6.1 ระดับความส าเร็จในการพัฒนาปรับปรุงสารสนเทศ           น้ าหนัก ร้อยละ 4  
     ๑. ทบทวนการวิเคราะห์ข้อมูลสนับสนุนการด าเนินงานและปรบัปรงุ     
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------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------- 

๓๐ 
 

ตัวช้ีวัด/รายละเอียดการด าเนินงาน 
เจ้าภาพ

หลัก 
ค่าคะแนน
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
สนับสนุน 

ค่าคะแนน
ด าเนินการ 

ฐานข้อมูลเดิม 
          1.๑ ทบทวนการวิเคราะห์ข้อมูลที่จ าเป็นในการสนับสนุน 
การด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ และกระบวนการหลักของปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2556  

  ทุกส านัก 0.4 

          ๑.2 ปรับปรุงข้อมูล/ฐานข้อมูลที่ด าเนินการในปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2556 อย่างน้อย 1 ฐานข้อมูล              

  ทุกส านัก 0.6 

     ๒ . จัดท าฐานข้อมูล/ข้อมูล ใหม่ที่ สนับสนุนการด าเนินงาน 
ตามยุทธศาสตร์/กระบวนการหลัก 2 ฐานข้อมูล (ต้องครอบคลุม 
ถูกต้องและทันสมัย)                    

   
 

 
 

          ๒.๑ ข้อมูลใหม่/ฐานข้อมูล ที่ 1   ทุกส านัก 0.5 
          2.๒ ข้อมูลใหม่/ฐานข้อมูล ที่ 2   ทุกส านัก 0.5 
หมายเหตุ : ส าหรับส านักท่ีจัดท าข้อมูล/ฐานข้อมลูครบทุกกระบวนการแล้ว ให้ด าเนินการปรับปรุงข้อมูล/ฐานข้อมูลเดิมรวม ๓ ฐาน 
      ๓. ปรับปรุงระบบสารสนเทศและเครือข่าย      
           ๓.๑ ส ารวจ ประมวลความต้องการเกี่ยวกับการใช้งานระบบ
สารสนเทศของหน่วยงานและน าผลไปปรับปรุงระบบสารสนเทศ 

ศทก. 0.2   

           ๓.๒ จัดท า/ปรับปรุงฐานข้อมูลองค์ความรู้ เพื่อการเผยแพร่
สื่อสารภายในหน่วยงาน รวมถึงจัดให้มีช่องทางในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ในเรื่องของวิธีการปฏิบัติที่ดี (Best Practices) ของบุคลากรผ่านระบบ
สารสนเทศ 

ศทก. 0.2 ทุกส านัก 0.6 

           ๓.3 ประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรทราบถึงช่องทางในการใช้งาน
ระบบสารสนเทศเพื่อการสืบค้นข้อมูลสนับสนุนการปฏิบัติงาน และ/
หรือการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

ศทก. 0.1 ทุกส านัก 0.4 

           ๓.๔ จัดท าแผนบริหารความเสี่ยงด้านคอมพิวเตอร์และ
สารสนเทศ ที่แสดงถึงการตอบสนองต่อการบุกรุกที่เสี่ยงต่อการท างาน
ของระบบสารสนเทศที่ครอบคลุมถึงการสนับสนุนการปฏิบัติงาน         
ได้อย่างต่อเนื่องภายใต้ภาวะวิกฤต (เช่น ไฟไหม้ น้ าท่วม แผ่นดินไหว เป็นต้น) 

ศทก. 0.2   

          ๓.5 จัดท าระบบรักษาความมั่นคงและปลอดภัยของระบบ
ฐานข้อมูลและสารสนเทศ ซึ่งอย่างน้อยต้องประกอบด้วยแนวทาง/
มาตรการป้องกันความเสียหาย การส ารองข้อมูลสารสนเทศ และสิทธิ 
ในการใช้งาน/เข้าถึง (Access Right)               

ศทก. 0.3   

     ๔. มีระบบการวัดผลการด าเนินงานของส านักงานปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการ โดย 

    

           ๔.๑ มีการเลือกและรวบรวมข้อมูลสารสนเทศที่มีความ
สอดคล้องและเช่ือมโยงกัน เพื่อใช้ในการติดตามผลการปฏิบัติงาน 
ในภาพรวมของส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ และใช้ในการ
สนับสนุนการตัดสินใจในระดับต่างๆ ของส่วนราชการ  

ศทก. ,
สนย. 

0.4 ทุกส านัก 0.4 

           ๔.2 มีการเลือกข้อมูลและสารสนเทศเชิงเปรียบเทียบจาก
ภายนอกมาใช้สนับสนุนการตัดสินใจในส่วนราชการ 

ศทก. ,
สนย. 

0.2 ทุกส านัก 0.2 

           ๔.3 มีการทบทวน/ปรับปรุงตัวช้ีวัดและระบบการวัดผล 
การด าเนินการเพื่อให้มีข้อมูลสารสนเทศของผลการด าเนินงานที่เป็น
ปัจจุบันและทันต่อสถานการณ์ 

ศทก. ,
สนย. 

0.4 ทุกส านัก 0.4 
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๓๑ 
 

ตัวช้ีวัด/รายละเอียดการด าเนินงาน 
เจ้าภาพ

หลัก 
ค่าคะแนน
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
สนับสนุน 

ค่าคะแนน
ด าเนินการ 

     ๕. มีระบบการวิเคราะห์และน าเสนอการด าเนินงานของส านักงาน
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ โดย 

    

           ๕.1 มีการวิเคราะห์และน าเสนอผลการด าเนินงานตามตวัช้ีวัด/
เรื่องที่ส าคัญ เพื่อให้ผู้บริหารใช้ประกอบการพิจารณา/ทบทวนผลการ
ด าเนินงานของส่วนราชการ และใช้ในการจัดท าแผนยุทธศาสตร์      
ของ สป. 

ศทก.
,สนย. 

0.6 ทุกส านัก 0.6 

          ๕.2 มีการสื่อสารให้ผู้ปฏิบัติ งานที่ เกี่ยวข้องในทุกระดับ 
ได้รับทราบถึงผลการวิเคราะห์ตามข้อ 5.1 เพื่อใช้เป็นข้อมูลสนับสนุน
การตัดสินใจในการปฏิบัติงาน 

ศทก. ,
สนย. 

0.4 ทุกส านัก 0.4 

6.2 ระดับความส าเร็จในการจัดการความรู้                                                                     
                                                            น้ าหนัก ร้อยละ 4 

กพร.สป.    

     1 ทบทวนการจ าแนกรายการองค์ความรู้ของทุกกระบวนการหลัก 
และคัดเลือกองค์ความรู้ที่สนับสนุนการด าเนินงาน 2 องค์ความรู้       
จาก 2  กระบวนการหลัก  (ไม่ซ้ ากับกระบวนการที่ด า เนินการ 
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556) มาจัดท าแผนการจัดการความรู้            
(KM Action Plan ) ตามแนวทางและรูปแบบท่ีส านักงาน ก.พ.ร. ก าหนด 
(แบบฟอร์มแผนฯ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2554) 

  ทุกส านัก 1 

     2 ด าเนินการตามแผนการจัดการความรู้ได้ส าเร็จทุกกิจกรรม และ
ผ่านเกณฑ์ตัวชี้วัดผลสัมฤทธ์ิของการจัดการความรู้ 

  ทุกส านัก 2 

     3 เข้าร่วมกิจกรรม KM DAY ตามแนวทางที่ส านักงานปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการก าหนด 

  ทุกส านัก 1 

     4 จัดส่งข้อมูลองค์ความรู้ที่ถอดบทเรียนสมบูรณ์แล้ว (ทั้งรูปแบบ
เอกสารและไฟล์ข้อมูล) ให้กลุ่มพัฒนาระบบบริหารภายในวันที่  
30 กันยายน 2557 

  ทุกส านัก 1 

 
 

รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน  : 
 

ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด หน่วยวัด 
ผลการด าเนินงานในอดีต ปีงบประมาณ พ.ศ. 

255๔ 255๕ 255๖ 
ระดั บ ความส า เร็ จ ใน การ พั ฒ น า
ปรับปรุงสารสนเทศและการจัดการ
ความรู้ 

ระดับ
ความส าเร็จ 

- - - 
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๓๒ 
 

แหล่งข้อมูล/วิธีการจัดเก็บข้อมูล : 
  ๑. คณะท างานรับผิดชอบตัวชี้วัด และกลุ่มงาน/งาน ที่เก่ียวข้อง 
  ๒. แบบฟอร์ม รายละเอียดการด าเนินงาน 

ผู้ก ากับดูแลตัวชี้วัด : ๑. หัวหน้าส านักงานรัฐมนตรี  เบอร์ติดต่อ : 0 2628 6335 
๒. นางสาวนงศิลินี  โมสิกะ  เบอร์ติดต่อ : 0 2280 0309 
 

 

ผู้จัดเก็บข้อมูล  :   ๑. นางสาวศิริรัตน์  ทิวะศิริ  เบอร์ติดต่อ : ๐ ๒๖๒๘ ๖๓๖๔ 
๒. นางทัศนี  นิมิตสมานจิตต์  เบอร์ติดต่อ : ๐ ๒๖๒๘ ๖๓๖๔   
๓. นางสาวเอมอร  ชัยพล   เบอร์ติดต่อ : ๐ ๒๒๘๐ ๐๓๐๙ 
๔. นางสาวนวรัตน์  รามสูต           เบอร์ติดต่อ : ๐ ๒๒๘๑ ๗๘๕๙ 
๕. ว่าที่ร้อยตรี นรินทร์  ก้อนแก้ว  เบอร์ติดต่อ : ๐ ๒๖๒๘ ๖๓๕๓   
๖. นางสาวกุณฑิกา  พัชรชานนท์    เบอร์ติดต่อ : ๐ ๒๒๘๑ ๗๘๕๙ 
๗. นางสมบัติ  ศิริมาตย์   เบอร์ติดต่อ : ๐ ๒๖๒๘ ๖๓๖๔   
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๓๓ 

 

ตัวช้ีวัดที ่๗ ระดับความส าเร็จในการพัฒนาบุคลากร 
 

หน่วยวัด  :  ระดับความส าเร็จ 
 

น้ าหนัก  :  ร้อยละ ๕ 
 

ค าอธิบาย  :   
 การพัฒนาบุคลากร เป็นการด าเนินงานเกี่ยวกับการส่งเสริมให้บุคลากรได้รับ 

การพัฒนาความรู้  ความสามารถ ทักษะ ตลอดจนมีทัศนคติที่ดี ในการท างาน  อันจะเป็นผลให้ 
การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน  ความคาดหวังและความต้องการ 
ของผู้รับบริการ 

 ระดับความส าเร็จในการพัฒนาบุคลากร เป็นการพิจารณาวิธีการด าเนินการเกี่ยวกับ
การจัดท าแผนพัฒนาบุคลากร ที่ต้องสอดคล้อง/รองรับกับแผนปฏิบัติราชการประจ าปี สามารถด าเนินการ
ตามแผนและการติดตามผลการด าเนินงานตามแผน รวมถึงการมี ความใส่ใจ การสร้างและรักษา
สภาพแวดล้อมในการท างาน สร้างบรรยากาศที่เอ้ือต่อการปฏิบัติงานของบุคลากร ซึ่งจะน าไปสู่ผลการ
ด าเนินการที่เป็นเลิศและความเจริญก้าวหน้าของบุคลากรและส่วนราชการ   

 

เกณฑ์การให้คะแนน  : 
  วัดความส าเร็จของการด าเนินการด้านการพัฒนาองค์การ ในการพัฒนาบุคลากร 
   

โดยท่ี : 
หน่วยงานด าเนินการตามรายละเอียดการด าเนินงานของเจ้าภาพหลักและหน่วยงาน

สนับสนุนตามตาราง “รายละเอียดการด าเนินงานประเด็นการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ด้านการ
พัฒนาองค์การ” ดังนี้ 
  

ตัวช้ีวัด/รายละเอียดการด าเนินงาน 
เจ้าภาพ

หลัก 
ค่าคะแนน
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
สนับสนุน 

ค่าคะแนน
ด าเนินการ 

ตัวชี้วัดที่ 7 ระดับความส าเร็จในการพัฒนาบุคลากร                                        น้ าหนัก ร้อยละ 5 

      1  จัดท าแผนพัฒนาบุคลากรของส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 
ให้สอดคล้อง/รองรับแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ เสนอ
ผู้บริหารให้ความเห็นชอบ โดย  

สอ.    

            1.1 ต้องมีการใช้ผลการส ารวจความต้องการในการฝึกอบรม 
ทั้งจากบุคลากร หัวหน้างานและผู้บังคับบัญชามาประกอบการจัดท าแผนฯ 

  ทุกส านัก 0.5 

            1.2 แผนพัฒนาบุคลากรมีกิจกรรม/วิธีการพัฒนาทั้งอย่างเป็น
ทางการและไม่เป็นทางการ 

  ทุกส านัก 0.5 

     2 ด าเนินการตามแผนพัฒนาบุคลากรได้ครบถ้วนทุกโครงการ/
กิจกรรม  

  ทุกส านัก 1 

     3 มีการติดตามผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาบุคลากรและสรุป
รายงานเสนอผู้บริหารทราบ โดย 

    

          3.1 มีการประเมินประสิทธิผลของการฝึกอบรม/กิจกรรม 
ให้ความรู้ต่างๆ 

  ทุกส านัก 0.5 

          3.2 มีการติดตามผลการน าความรู้ที่ได้จากการฝกึอบรม/กิจกรรม
ให้ความรู้ต่างๆ ไปใช้ในการปฏิบัติงาน 

  ทุกส านัก 0.5 
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๓๔ 

 

ตัวช้ีวัด/รายละเอียดการด าเนินงาน 
เจ้าภาพ

หลัก 
ค่าคะแนน
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
สนับสนุน 

ค่าคะแนน
ด าเนินการ 

     4 มีโครงการ/กิจกรรม ในการส่งเสริมสุขอนามัย ความปลอดภัย  
การป้องกันภัย การปรับปรุงสภาพแวดล้อมในการท างานและอุปกรณ์ 
ให้เหมาะสมกับการปฏิบัติงาน โดยมีการก าหนดตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย        
ในการด าเนินงาน 

  ทุกส านัก 1 

     5 มีการสร้างความผาสุก และความพึงพอในให้แก่บุคลากร โดย     
          5.1 ก าหนด/ทบทวนการก าหนดปัจจัยที่มีผลต่อความผาสุก 
ความพึงพอใจและแรงจูงใจของบุคลากร ในแต่ละระดับและแตล่ะประเภท 
จัดล าดับความส าคัญของปัจจัย และจัดท าแผนการสร้างความผาสุก                
และความพึงพอใจของบุคลากร โดยแผนฯจะต้องสอดคล้องกับปัจจัย 
ที่ก าหนด 

  ทุกส านัก 0.2 

          5.2 มีการก าหนดตัวช้ีวัดและวิธีการประเมินความผาสุก ความ 
พึงพอใจและการสร้างแรงจูงใจของบุคลากรแต่ละระดับแต่ละประเภท 

  ทุกส านัก 0.2 

          5.3 ด าเนินการตามแผนการสร้างความผาสุกฯ ได้ครบถ้วน     
ทุกโครงการ/กิจกรรม 

  ทุกส านัก 0.2 

          5.4 มีการประเมินความผาสุก ความพึงพอใจและการสร้าง
แรงจูงใจของบุคลากร    

  ทุกส านัก 0.2 

          5.5 จัดท ารายงานผลการด าเนินการตามแผนการสร้างความ
ผาสุกฯ เสนอผู้บริหารทราบ (กรณีหน่วยงานสนับสนุนส่งรายงานผลการ
ด าเนินงานให้หน่วยงานเจ้าภาพหลักภายในเวลาที่ก าหนดด้วย) 

  ทุกส านัก 0.2 

หมายเหตุ : ส านักอ านวยการจัดท าในภาพรวมของ สป. และทุกส านกัสนับสนุนการด าเนินงาน 
 

รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน  : 
 

ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด หน่วยวัด 
ผลการด าเนินงานในอดีต ปีงบประมาณ พ.ศ. 

255๔ 255๕ 255๖ 
ระดับความส าเร็จในการพัฒนาบุคลากร 
 

ระดับ
ความส าเร็จ 

- - - 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายละเอียดตัวช้ีวัดเพื่อประกอบค ารับรองการปฏิบัติราชการระดับส านัก ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------ 

๓๕ 

 

แหล่งข้อมูล/วิธีการจัดเก็บข้อมูล : 
แหล่งข้อมูล :     
  ๑. ข้อมูลการเข้ารับการฝึกอบรมของบุคลากร 
  ๒. แผนงาน/โครงการในการพัฒนาบุคลากร 
การจัดเก็บข้อมูล  :    
  ๑. ปฏิทินการเข้าร่วมอบรมของบุคลากร 
  ๒. รายงานการเข้าร่วมอบรมและผลการประเมิน 
 

 
ผู้ก ากับดูแลตัวชี้วัด : ๑. หัวหน้าส านักงานรัฐมนตรี  เบอร์ติดต่อ : 0 2628 6335 

๒. นางสาวนงศิลินี  โมสิกะ  เบอร์ติดต่อ : 0 2280 0309 
 

ผู้จัดเก็บข้อมูล  :   ๑. นางแจ่มจิตต์  สุคนธสาร  เบอร์ติดต่อ : 0 2280 0309 
๒. นางสาวทิวะดี  ทองดี   เบอร์ติดต่อ : 0 2280 0309 
๓. นางวีระวัลย์  พรหมมานุวัติ  เบอร์ติดต่อ : 0 2280 0309 

   ๔. นายธิติกาญจน์  ยิ้มสงวน  เบอร์ติดต่อ : 0 2280 0309 
   ๕. นางสาวปานัดดา  พลวิเศษ  เบอร์ติดต่อ : 0 2280 0309 

 



รายละเอียดตัวช้ีวัดเพื่อประกอบค ารับรองการปฏิบัติราชการระดับส านัก ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------ 

 

๓๖ 
 

ตัวช้ีวัดที ่๘  ระดับความส าเร็จในการพัฒนาการจัดการกระบวนการ 
 

หน่วยวัด  :  ระดับความส าเร็จ 
 

น้ าหนัก  :  ร้อยละ ๑๕ 
 

ค าอธิบาย  :   
ระดับความส าเร็จในการพัฒนาการจัดการกระบวนการ  พิจารณาจากความส าเร็จในการ

ทบทวน ปรับปรุงการจัดการกระบวนการของหน่วยงานตามแนวทางการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ
ภาครัฐ (PMQA)   โดยทบทวนการด าเนินงานในเรื่องการออกแบบกระบวนการให้มีความครบถ้วน ชัดเจน
เป็นไปตามที่กฎหมายก าหนดและสนองตอบความต้องการของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
ด าเนินการจัดท า/ททบทวนมาตรฐานการปฏิบัติงานและคู่มือการปฏิบัติงานให้น าสู่การปฏิบัติได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ  

เกณฑ์การให้คะแนน  : 
  วัดความส าเร็จของการด าเนินการด้านการพัฒนาองค์การ ในการพัฒนาการจัดการ
กระบวนการ 
  

โดยท่ี : 
หน่วยงานด าเนินการตามรายละเอียดการด าเนินงานของเจ้าภาพหลักและหน่วยงานสนับสนุน

ตามตาราง “รายละเอียดการด าเนินงานประเด็นการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ด้านการพัฒนาองค์การ” 
ดังนี้ 

ตัวช้ีวัด/รายละเอียดการด าเนินงาน 
เจ้าภาพ

หลัก 
ค่าคะแนน
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
สนับสนุน 

ค่าคะแนน
ด าเนินการ 

ตัวชี้วัดที่ 8 ระดับความส าเร็จในการพัฒนาการจัดการกระบวนการ                                     น้ าหนัก ร้อยละ 15 
8.1 ระดับความส าเร็จในการจัดการกระบวนการหลัก                                                     

น้ าหนัก ร้อยละ ๗ 
สช./

กพร.สป. 
   

     1 ทบทวนการก าหนดกระบวนการหลักในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ 
ให้ครอบคลุม ครบถ้วนตามหน้าที่ของหน่วยงานตามที่กฎหมายก าหนด 
และทบทวนการจ าแนกกลุ่มผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียตามแบบ
วิเคราะห์ SIPOC ได้ครบถ้วนทุกกระบวนการหลัก 

  ทุกส านัก 1 

     2 ทบทวนการจัดท าข้อก าหนดที่ส าคัญของทุกกระบวนการหลัก     
ทั้ง 5 ด้าน และตัวช้ีวัดภายในกระบวนการเพื่อให้บรรลุข้อก าหนดที่ส าคัญ
ต่างๆ ให้ครบถ้วนชัดเจน (มีผลส ารวจความต้องการของผู้รับบริการ 
และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย) 

  ทุกส านัก 1 

     3 ทบทวนการออกแบบกระบวนการหลักให้ สมบูรณ์ ชัดเจน 
ทุกกระบวนการ โดยแสดงวิธีการออกแบบที่ช้ีให้เห็นได้ว่าน าข้อก าหนด 
ที่ส าคัญมาใช้ในการออกแบบกระบวนการเพื่อให้บรรลุข้อก าหนดที่ส าคัญ
เหล่านั้น 

  ทุกส านัก 1 

     4  - ทบทวนการจัดท ามาตรฐานการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับ
ข้ อก าห น ดที่ ส าคั ญ และตั วช้ี วั ดภายในกระบ วน การได้ ค รบ ถ้ วน               
ทุกกระบวนการหลัก 
        - ส่ ง เอกสารแบบฟอร์มตารางการวิ เค ราะห์ทั้ ง  ๙  ตาราง 

  ทุกส านัก 1 



รายละเอียดตัวช้ีวัดเพื่อประกอบค ารับรองการปฏิบัติราชการระดับส านัก ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------ 

 

๓๗ 
 

ตัวช้ีวัด/รายละเอียดการด าเนินงาน 
เจ้าภาพ

หลัก 
ค่าคะแนน
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
สนับสนุน 

ค่าคะแนน
ด าเนินการ 

ของทุกกระบวนการ พร้อมแผ่น CD ไฟล์เอกสารทั้งหมดให้กลุ่มพัฒนา
ระบบบริหาร สป. ภายในวันท่ี ๓๐ กันยายน ๒๕๕๗ 

     5 ทบทวนแผน/ระบบรองรับภาวะฉุกเฉินเพื่อป้องกันผลกระทบ 
จากภาวะฉุกเฉินต่างๆ (ภัยธรรมชาติ/สาธารณภัย) ที่อาจเกิดขึ้นและ 
มีผลกระทบต่อกระบวนการปฏิบัติงาน/การด าเนินการตามพันธกิจหลัก
ของส่วนราชการ/ หน่วยงาน โดยแสดงหลักฐานการวิเคราะห์และแสดง 
ให้เห็นความเช่ือมโยงของแผน/ระบบต่อการด าเนินการตามพันธกิจหลัก
ของ  ส่วนราชการ/หน่วยงานว่าจะสามารถด าเนินงานได้อย่างต่อเนื่อง 
และมีการสื่อสารให้ผู้ที่เกี่ยวข้องในแผน/ระบบรอบรับภาวะฉุกเฉินทราบ
ถึงแนวทางปฏิบัติ 

สอ. 
(ท าใน

ภาพ สป.) 

1 ทุกส านัก 
(ท าใน
ภาพ

ส านัก) 

1 

8.2 ระดับความส าเร็จในการจัดการกระบวนการสนับสนุน                                                  
 น้ าหนัก ร้อยละ ๓ 

สช./
กพร.สป. 

   

     1 วิเคราะห์ เพื่อก าหนดกระบวนการสนับสนุนได้ครอบคลุม ครบถ้วน
ตามหน้าท่ี ภารกิจของหน่วยงาน  

  ทุกส านัก 1 

     2 จ าแนกกลุ่มผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้ตามแบบวิเคราะห์ 
SIPOC ได้ครบถ้วนทุกกระบวนการ 

  ทุกส านัก 1 

     3 จัดท าข้อก าหนดที่ส าคัญของทุกกระบวนการทั้ง 5 ด้านและมี
ตัว ช้ีวัดภายในกระบวนการเพื่ อให้บรรลุข้อก าหนดที่ส าคัญต่างๆ 
อย่างครบถ้วน (มีผลส ารวจความต้องการของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้           
ส่วนเสีย) 

  ทุกส านัก 1 

     4 ออกแบบกระบวนการสนับสนุนครบทุกกระบวนการ โดยแสดง
วิธีการออกแบบที่ช้ีให้เห็นได้ว่าน าข้อก าหนดที่ส าคัญมาใช้ในการออกแบบ
กระบวนการเพื่อให้บรรลุข้อก าหนดที่ส าคัญเหล่านั้น 

  ทุกส านัก 1 

     5 - จัดท ามาตรฐานการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับข้อก าหนดที่ส าคัญ
และตัวช้ีวัดภายในกระบวนการครบถ้วนทุกกระบวนการ 
       - ส่งเอกสารแบบฟอร์มตารางการวิเคราะห์ทั้ ง ๙ ตารางของ        
ทุกกระบวนการ พร้อมแผ่น CD ไฟล์เอกสารทั้งหมดให้กลุ่มพัฒนาระบบ
บริหาร สป. ภายในวันท่ี ๓๐ กันยายน ๒๕๕๗ 

  ทุกส านัก 1 

8.3 ระดับความส าเร็จในการด าเนินงานของกระบวนการหลัก                                           
 น้ าหนัก ร้อยละ 5 

สช./
กพร.สป. 

   

     1 คัดเลือกรายชื่อกระบวนการหลักร้อยละ 50 ของกระบวนการหลัก
ทั้ งหมดของหน่ วยงานที่ จะใช้เข้ารับการประเมิน และ ส่ งรายช่ือ
กระบวนการเหล่านั้นให้กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร สป. ภายในเดือน 
กุมภาพันธ์ 2557 
        (กรณีส ำนักที่มีกระบวนกำร จ ำนวน 1 - 5 กระบวนกำร  
ให้น ำมำด ำเนินกำรทุกกระบวนกำร) 

  ทุกส านัก 1 

     2 มีกระบวนการหลักที่ด าเนินการตามผังขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
ตัวช้ีวัดภายในกระบวนการและมาตรฐานการ ปฏิบัติงานได้ครบถ้วน
สมบูรณ์ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกระบวนการที่คัดเลือกทั้งหมด 

  ทุกส านัก 1 

     3 มีกระบวนการหลักที่ด าเนินการตามผังขั้นตอนการปฏิบัติงาน   ทุกส านัก 1 



รายละเอียดตัวช้ีวัดเพื่อประกอบค ารับรองการปฏิบัติราชการระดับส านัก ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------ 

 

๓๘ 
 

ตัวช้ีวัด/รายละเอียดการด าเนินงาน 
เจ้าภาพ

หลัก 
ค่าคะแนน
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
สนับสนุน 

ค่าคะแนน
ด าเนินการ 

ตัวช้ีวัดภายในกระบวนการและมาตรฐานการปฏิบัติงานได้ครบถ้วน
สมบูรณ์ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ของกระบวนการที่คัดเลือกทั้งหมด 
     4 มีกระบวนการหลักที่ด าเนินการตามผังขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
ตัวช้ีวัดภายในกระบวนการและมาตรฐานการปฏิบัติงานได้ครบถ้วน
สมบูรณ์ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของกระบวนการที่คัดเลือกทั้งหมด 

  ทุกส านัก 1 

     5 มีกระบวนการหลักที่ด าเนินการตามผังขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
ตัวช้ีวัดภายในกระบวนการและมาตรฐานการปฏิบัติงานได้ครบถ้วน
สมบูรณ์ทุกกระบวนการตามที่คัดเลือกทั้งหมด 

  ทุกส านัก 1 

  
รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน  : 
 

ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด หน่วยวัด 
ผลการด าเนินงานในอดีต ปีงบประมาณ พ.ศ. 

255๔ 255๕ 255๖ 
ระดับความส าเร็จในการพัฒนาการ
จัดการกระบวนการ 

ระดับ
ความส าเร็จ 

- - - 

 

แหล่งข้อมูล/วิธีการจัดเก็บข้อมูล : 
แหล่งข้อมูล :     คณะท างานรับผิดชอบตัวชี้วัด และกลุ่มงาน/ทงาน ที่เกี่ยวข้อง 
การจัดเก็บข้อมูล  :   แบบฟอร์ม/ทตารางการวิเคราะห์ตามที่ กพร. ก าหนด 

ผู้ก ากับดูแลตัวชี้วัด : ๑. หัวหน้าส านักงานรัฐมนตรี           เบอร์ติดต่อ : 0 2628 6335                                                                        
                           ๒. นางสาวนงศิลินี  โมสิกะ  เบอร์ติดต่อ : 0 2280 0309 

 

ผู้จัดเก็บข้อมูล  :   ๑. นางสาวบุษยากร  กิตติวานิช  เบอร์ติดต่อ : ๐ ๒๒๘๐ ๐๓๐๙ 
๒. ว่าที่ร้อยตรี นรินทร์  ก้อนแก้ว  เบอร์ติดต่อ : ๐ ๒๒๘๑ ๗๘๕๙  
๓. นายธิติกาญจน์  ยิ้มสงวน  เบอร์ติดต่อ : ๐ ๒๒๘๐ ๐๓๐๙ 
๔. นายชาญชัย  เตียวัฒนรัฐตกิาล  เบอร์ติดต่อ : ๐ ๒๒๘๐ ๐๓๐๙ 

 


