
 

  

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
ตามค ารับรองการปฏิบตัิราชการ 

ส านักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ 

 
 

 
 
 
  
 
 



 

  

 

 
 ค าน า 
  

ส ำนักงำนรัฐมนตรี กระทรวงศึกษำธิกำร ได้จัดท ำคู่มือกำรประเมินผลกำรปฏิบัติรำชกำร 
ตำมค ำรับรองกำรปฏิบัติรำชกำร ส ำนักงำนรัฐมนตรี กระทรวงศึกษำธิกำร ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๕๘ 
โดยมีเนื้อหำสำระประกอบด้วย กรอบกำรประเมินผลกำรปฏิบัติรำชกำรฯ และรำยละเอียดตัวชี้วัดเพ่ือประกอบ
ค ำรับรองกำรปฏิบัติรำชกำร ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๕๘  

ส ำนักงำนรัฐมนตรี กระทรวงศึกษำธิกำร จะใช้คู่มือฉบับนี้เป็นแนวทำงในกำรด ำเนินกำร 
ตำมค ำรับรองกำรปฏิบัติรำชกำรในปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๕๘ โดยมุ่งหวังให้กำรด ำเนินงำนในปีงบประมำณ 
พ.ศ. ๒๕๕๘ บรรลุผลส ำเร็จตำมเป้ำหมำยที่ได้ก ำหนดไว้   

 
 

   ส ำนักงำนรัฐมนตรี กระทรวงศึกษำธิกำร 
มีนำคม ๒๕๕๘ 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 



 

  

 

 
  

 
 กรอบกำรประเมินผลกำรปฏิบัติรำชกำรตำมค ำรับรองกำรปฏิบัติรำชกำร ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๕๘ 
 แผนปฏิบัติรำชกำรส ำนักงำนรัฐมนตรี กระทรวงศึกษำธิกำร  
 แผนที่ยุทธศำสตร์ของส ำนักงำนรัฐมนตรี กระทรวงศึกษำธิกำร 
 

หน้ำ 
 

การประเมินประสิทธิผล   
๑. ความส าเร็จในการบรรลุเป้าหมายตามนโยบายส าคัญ/บทบาทภารกิจ/แผนปฏิบัติราชการ/ตัวชี้วัด

ตามค ารับรองการปฏิบัติราชการของส านักงานปลัดกระทรวงและแผนปฏิบัติราชการของส านัก 
๑ 

 ๑.๑ ระดับความส าเร็จในการจัดประชุมผู้บริหารองค์กรหลัก ๑ 
 ๑.๒ ระดับความส าเร็จของการเผยแพร่ข่าวนโยบายภารกิจรัฐมนตรีทางเว็บไซต์ส านักงานรัฐมนตรี 

และกระทรวงศึกษาธิการ 
๔ 

 ๑.๓ ระดับความส าเร็จในการประสานงานเพื่อให้รัฐมนตรี เสนอ/ช้ีแจงร่างพระราชบัญญัติในขั้นตอน
นิติบัญญัติ 

๖ 

 ๑.๔ ร้อยละเฉลี่ยความพึงพอใจของคณะท างานรัฐมนตรีที่มีต่อการด าเนินงานส่วนล่วงหน้าในภารกิจ
ของรัฐมนตรี (รายไตรมาส ๒ – ๔) 

๘ 

การประเมินประสิทธิภาพ  
๒. ร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ าหนักผลสัมฤทธิ์การสนับสนุนการด าเนินงานมิติภายในตามค ารับรองการปฏิบัติ

ราชการของส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 
๑๐ 

 ๒.๑ ร้อยละควำมส ำเร็จของกำรเบิกจ่ำยเงินงบประมำณรำยจ่ำยภำพรวม ๑๑ 
 ๒.๒ ระดับควำมส ำเร็จของกำรด ำเนินงำนตำมมำตรกำรประหยัดพลังงำนของส่วนรำชกำร ๑๓ 
 ๒.๓ กำรพัฒนำสมรรถนะองค์กำร ๑๕ 
  ๒.๓.๑ ระดับควำมส ำเร็จของกำรจัดท ำรำยงำนลักษณะส ำคัญขององค์กำร ๑๕ 
  ๒.๓.๒ ระดับควำมส ำเร็จของกำรพัฒนำองค์กำร ๑๘ 
การพัฒนาองค์การ  
๓. ระดับความส าเร็จในการสนับสนุนการน าองค์กรของส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ๒๑ 
๔. ระดับความส าเร็จในการสนับสนุนการวางแผนเชิงยุทธศาสตร์ของส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ๒๖ 
๕. ระดับความส าเร็จในการจัดการความสัมพันธ์กับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย     ๒๙ 
๖. ระดับความส าเร็จในการพัฒนาปรับปรุงสารสนเทศและการจัดการความรู้           ๓๒ 
๗. ระดับความส าเร็จในการพัฒนาบุคลากร ๓๗ 
๘. ระดับความส าเร็จในการพัฒนาการจัดการกระบวนการ ๔๐ 
๙. ระดับความส าเร็จของการน าค่านิยมองค์การ (TEAM WINS) ไปผลักดันการด าเนินงานของส านัก 

(เฉพาะการมีจิตมุ่งบริการ S : Service mind) 
๔๔ 

 

สารบัญ 



กรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ  

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ระดับส านัก 

ส านักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ 
 

ประเด็นการประเมินผล 
การปฏิบัติราชการ 

ตัวชี้วัด 
น้ าหนัก 
(ร้อยละ) 

การประเมินประสิทธิผล   
 ตัวชี้วัดที่ ๑ ความส าเร็จในการบรรลุเป้าหมายตามนโยบายส าคัญ/

บทบาทภารกิจ/แผนปฏิบัติราชการ/ตัวชี้วัดตามค ารับรองการปฏิบัติ
ราชการของส านักงานปลัดกระทรวงและแผนปฏิบัติราชการของ
ส านัก 

๓๕ 
 
 
 

 ๑.๑ ระดับความส าเร็จในการจัดประชุมผู้บริหารองค์กรหลัก (๑๐) 
 ๑.๒ ระดับความส าเร็จของการเผยแพร่ข่าวนโยบายภารกิจ

รัฐมนตรีทางเว็บไซต์ส านักงานรัฐมนตรีและกระทรวงศึกษาธิการ 
(๑๐) 

 ๑.๓ ระดับความส าเร็จในการประสานงานเพื่อให้รัฐมนตรีเสนอ/
ชี้แจงร่างพระราชบัญญัติในขั้นตอนนิติบัญญัติ 

(๑๐) 

 ๑.๔ ร้อยละเฉลี่ยความพึงพอใจของคณะท างานรัฐมนตรีท่ีมีต่อ
การด าเนินงานส่วนล่วงหน้าในภารกิจของรัฐมนตรี (รายไตรมาส ๒ – ๔) 

(๕) 
 

การประเมินประสิทธิภาพ   
 ตัวชี้วัดที่ ๒ ร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ าหนักผลสัมฤทธิ์การสนับสนุนการ

ด าเนินงานมิติภายในตามค ารับรองการปฏิบัติราชการของส านักงาน
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 

๒.๑ ร้อยละความส าเร็จของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย
ภาพรวม 

๒.๒ ระดับความส าเร็จของการด าเนินงานตามมาตรการประหยัด
พลังงานของส่วนราชการ 

๒.๓ การพัฒนาสมรรถนะองค์การ  
๒.๓.๑ ระดับความส าเร็จของการจัดท ารายงานลักษณะส าคัญ

ขององค์การ 

๒.๓.๒ ระดับความส าเร็จของการพัฒนาองค์การ 

๒๐ 
 
 

๕ 
 

๓ 
 

๑๒ 
(๕) 
 

(๗) 
การพัฒนาองค์การ  ๔๕ 
 ตัวชี้วัดที่ ๓ ระดับความส าเร็จในการสนับสนุนการน าองค์กรของ

ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  
    ๓.๑ ระดับความส าเร็จในการสนับสนุนการก าหนดทิศทางของ
องค์การ 
    ๓.๔ ระดับความส าเร็จในการด าเนินการจัดการผลกระทบทางลบ 

ที่เกิดขึ้นต่อสังคม 

    ๓.๕ ระดับความส าเร็จในการสนับสนุนและเสริมสร้างความเข้มแข็ง
ให้แก่ชุมชนที่ส าคัญต่อส่วนราชการ 
    ๓.๖ การทบทวน/ปรับปรุงลักษณะส าคัญขององค์การ 

๔ 
 

(๑) 
 

(๑) 
 

(๑) 
 

(๑) 
ตัวชี้วัดที่ ๔ ระดับความส าเร็จในการสนับสนุนการวางแผน 
เชิงยุทธศาสตร์ของส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 

๔ 



ประเด็นการประเมินผล 
การปฏิบัติราชการ 

ตัวชี้วัด 
น้ าหนัก 
(ร้อยละ) 

ตัวชี้วัดที่ ๕ ระดับความส าเร็จในการจัดการความสัมพันธ์กับ 
ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย     

๔ 

ตัวชี้วัดที่ ๖ ระดับความส าเร็จในการพัฒนาปรับปรุงสารสนเทศและ
การจัดการความรู้           
    ๖.๑ ระดับความส าเร็จในการพัฒนาปรับปรุงสารสนเทศ 
    ๖.๒ ระดับความส าเร็จในการจัดการความรู้      

๖.๒.๑ ระดับความส าเร็จในการจัดการความรู้ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ 

๖.๒.๒ ร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ าหนักความส าเร็จจากผลสัมฤทธิ์ 
ของการด าเนินการตามแผนการจัดการความรู้ของปีงบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๕๗ 

๘ 
 

(๔) 
(๔) 
(๒) 
 

(๒) 
 

ตัวชี้วัดที่ ๗ ระดับความส าเร็จในการพัฒนาบุคลากร ๕ 

ตัวชี้วัดที่ ๘ ระดับความส าเร็จในการพัฒนาการจัดการกระบวนการ 
๘.๑ ระดับความส าเร็จในการจัดการกระบวนการหลัก 
๘.๒ ระดับความส าเร็จในการจัดการกระบวนการสนับสนุน 
๘.๓ ระดับความส าเร็จในการด าเนินงานของกระบวนการหลัก 

๑๕ 
(๗) 
(๓) 
(๕) 

ตัวชี้วัดที่ ๙ ระดับความส าเร็จของการน าค่านิยมองค์การ (TEAM 
WINS) ไปผลักดันการด าเนินงานของส านัก (เฉพาะการมีจิตมุ่งบริการ 
S : Service mind) 

๕ 

รวม ๑๐๐ 
 



 
แผนปฏิบัติราชการส านักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ 

 
 วิสัยทัศน์ 

เป็นองค์กรประสิทธิภาพด้านอ านวยการราชการทางการเมือง เพื่อสนับสนุนภารกิจของรัฐมนตรี 
 

 พันธกิจ 
๑. พัฒนาการบริหารจัดการองค์กร เพ่ือสนับสนุนภารกิจของรัฐมนตรี 
๒. สนับสนุนการท างานของรัฐมนตรีในการด าเนินงานทางการเมืองระหว่างคณะรัฐมนตรี รัฐสาและประชาชน 
๓. พัฒนาการใช้เทคโนโลยี ฐานข้อมูล สารสนเทศและเครือข่าย เพ่ือการประสานราชการทางการเมือง 
๔. พัฒนาบุคลากรเพื่อการประสานราชการทางการเมือง และสนับสนุนภารกิจของรัฐมนตรีในการปฏิบัติราชการ 

 
 ยุทธศาสตร์ 

๑. พัฒนาการบริหารจัดการองค์กรเพื่อสนับสนุนภารกิจของรัฐมนตรีตามหลักธรรมาภิบาล 
๒. พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐเพ่ือประสานราชการทางการเมืองอย่างเป็นระบบ ต่อเนื่อง 
๓. พัฒนาการใช้เทคโนโลยี ฐานข้อมูล สารสนเทศและเครือข่าย เพ่ือการประสานราชการทางการเมืองอย่างมีประสิทธิภาพ 
๔. สร้างจิตส านึกและพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพ่ือยกระดับการปฏิบัติงานอย่างมืออาชีพ 

 



 

 

  

แผนที่ยุทธศาสตร์ของส านักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ 

 วิสัยทัศน์ สป. เป็นองค์กรต้นแบบในการบริหารการปฏิบัติราชการที่มีหลักธรรมาภิบาล จัดและส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์และทักษะที่จ าเป็นส าหรับศตวรรษที่ ๒๑ 

ยุทธศาสตร์ สป. 

ด้านประสิทธิผล
ตามแผนปฏิบตัิ
ราชการ 

ด้านประสิทธิภาพ
การปฏบิัติราชการ 

ด้านการพัฒนา
องค์การ 

พัฒนาระบบบริหารจัดการให้สามารถ 
จัดการศึกษาได้อย่างมีประสทิธิภาพ 

เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล 

 

สร้างโอกาสทางการศกึษา 
และการเรียนรูต้ลอดชวีิต 

พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศกึษา 
ในระบบ นอกระบบและการศึกษา 

ตามอัธยาศัย 

เสริมสร้างความเขม้แข็งระบบบริหารงานบุคคล  
พัฒนาและสร้างความก้าวหน้าของข้าราชการ  

ครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศกึษา 

ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
ให้เป็นกลไกการขับเคลื่อนการบริหาร  

การบรกิาร และการเรียนรู ้

 

ยุทธศาสตร์ สร. 

 

วิสัยทัศน์ สร. เป็นองค์กรประสิทธิภาพดา้นอ านวยการราชการทางการเมือง เพื่อสนับสนุนภารกิจของรัฐมนตร ี

 

พัฒนาการบริหารจัดการองค์กร 
เพื่อสนับสนุนภารกจิของรัฐมนตรี 

ตามหลักธรรมาภิบาล 

พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 
เพื่อประสานราชการทางการเมือง 

อย่างเป็นระบบ ต่อเนื่อง 

พัฒนาการใช้เทคโนโลย ีฐานข้อมูล สารสนเทศ 
และเครือข่าย เพือ่การประสานราชการทางการเมือง

อย่างมีประสิทธภิาพ 

สนับสนุนการด าเนินงานมิติภายในตามค ารับรองการปฏิบัติราชการของ สป.ศธ. 

 

ความส าเร็จในการจัดประชุม
ผู้บริหารองค์กรหลัก 

ความส าเร็จในการประสานงานเพือ่ให้
รัฐมนตรีเสนอ/ช้ีแจงร่างพระราชบัญญัติ

ในขั้นตอนนิติบัญญตั ิ

ความส าเร็จของการเผยแพร่ข่าวนโยบาย
ภารกิจรัฐมนตรีทางเว็บไซต์ส านักงานรัฐมนตรี

และกระทรวงศึกษาธิการ 

ความพึงพอใจของคณะท างานรัฐมนตร ี
ที่มีต่อการด าเนินงานส่วนล่วงหน้า 

ในภารกิจของรัฐมนตร ี

 

การจัดการความสัมพันธ ์
กับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้

ส่วนเสีย 

การพัฒนาปรับปรุง
สารสนเทศและการ

จัดการความรู ้

 

การสนับสนุน 
การวางแผน 

เชิงยุทธศาสตร์ 

 
การสนับสนุนการ

น าองค์กร 

 
การพัฒนาการ

จัดการกระบวนการ 

 
การพัฒนาบุคลากร 

 

สร้างจิตส านึกและพัฒนาศักยภาพบุคลากร
เพื่อยกระดับการปฏิบัติงานอย่างมืออาชีพ 
 

การน าค่านยิมองค์การ 
(TEAM WINS) ไปผลักดัน
การด าเนินงานของส านัก 



รายละเอียดตัวช้ีวัดเพื่อประกอบค ารับรองการปฏิบัติราชการระดับส านัก 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ 

 

๑ 

 

ประเด็นการประเมิน :  การประเมินประสิทธิผลตามแผนปฏิบัติราชการของส านักงาน
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการและหน่วยงาน (น  าหนักร้อยละ ๓๕) 

 

ตัวชี วัดที่ ๑ ความส าเร็จในการบรรลุเป้าหมายตามนโยบายส าคัญ/บทบาทภารกิจ/แผนปฏิบัติ
ราชการ/ตัวชี วัดตามค ารับรองการปฏิบัติราชการของส านักงานปลัดกระทรวงและ
แผนปฏิบัติราชการของส านัก 

ค าอธิบาย :  
ความส าเร็จในการบรรลุเป้าหมายตามนโยบายส าคัญ/แผนปฏิบัติราชการของส านักงาน

ปลัดกระทรวงศึกษาธิการและหน่วยงาน พิจารณาจากความส าเร็จของการบรรลุเป้าหมายแต่ละตัวชี้วัด 
ตามค ารับรองการปฏิบัติราชการของหน่วยงานที่ก าหนดขึ้นเพ่ือวัดผลสัมฤทธิ์ของภารกิจหลักตามนโยบาย
ส าคัญ บทบาทภารกิจ ตัวชี้วัดตามค ารับรองการปฏิบัติราชการของส านักงานปลัดกระทรวง (มิติภายนอก)  
และโครงการ/กิจกรรมส าคัญที่ก าหนดไว้ในแผนปฏิบัติราชการประจ าปีที่ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมาย 
ตามประเด็นยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน และ/หรือของส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ยกเว้น โครงการ 
ที่เก่ียวข้องกับการจัดซื้อวัสดุครุภัณฑ์ 

 
ตัวชี วัดที ่๑.๑  ระดับความส าเร็จในการจัดการประชุมผู้บริหารองค์กรหลัก 
 

หน่วยวัด  :  ระดับความส าเร็จ   
 

น  าหนัก  :  ร้อยละ ๑๐ 
 

ค าอธิบาย  :   
กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการส านักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.  ๒๕๔๖ 

ก าหนดให้ส านักงานรัฐมนตรี มีภารกิจเกี่ยวกับราชการทางการเมืองเพ่ือสนับสนุนภารกิจของรัฐมนตรี 
ประสานนโยบายระหว่างกระทรวง สนับสนุนการท างานของรัฐมนตรีในการด าเนินงานทางการเมือง 
ระหว่างรัฐมนตรี คณะรัฐมนตรี ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้อง 
  พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ มาตรา ๑๐  
การแบ่งส่วนราชการในส่วนกลางของกระทรวงศึกษาธิการ ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัตินี้  โดยให้มี  
หัวหน้าส่วนราชการขึ้นตรงต่อรัฐมนตรีว่ าการกระทรวงศึกษาธิการ ดังนี้  (๑) ส านักงานรัฐมนตรี  
(๒) ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (๓) ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (๔) ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้น พ้ืนฐาน (๕ ) ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (๖) ส านักงานคณะกรรมการ 
การอาชีวศึกษา ส่วนราชการตาม (๒) (๓) (๔) (๕) และ (๖) มีฐานะเป็นนิติบุคคลและเป็นกรม ตามกฎหมาย
ว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน  และมาตรา ๑๒ กระทรวงศึกษาธิการมีรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงศึกษาธิการ เป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการและก าหนดนโยบาย เป้าหมาย และผลสัมฤทธิ์ของงาน  
ในกระทรวงศึกษาธิการ ให้สอดคล้องกับนโยบายที่คณะรัฐมนตรีแถลงไว้ต่อรัฐสภา หรือที่คณะรัฐมนตรี
ก าหนดหรืออนุมัต ิ
  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ก าหนดให้มีการประชุมองค์กรหลัก โดยผู้เข้าร่วม
ประชุม ประกอบด้วย ผู้บริหารฝ่ายการเมือง ผู้บริหาร ๕ องค์กรหลัก และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง เพ่ือร่วม



รายละเอียดตัวช้ีวัดเพื่อประกอบค ารับรองการปฏิบัติราชการระดับส านัก 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ 

 

๒ 

 

ประชุมปรึกษาหารือข้อราชการต่างๆ ซึ่งเป็นช่องทางทางหนึ่งในการสื่อสารการด าเนินการด้านนโยบาย             
การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ การรายงานผลการด าเนินงาน การรับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ  
  ส านักงานรัฐมนตรี ได้รับมอบหมายในการจัดประชุมองค์กรหลัก ตามปกติสัปดาห์ละ ๑ ครั้ง   
จึงต้องเตรียมการรองรับการประชุม เช่น การแจ้งก าหนดนัดหมายการประชุม ประสานงานด้านเอกสาร
รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม การอ านวยความสะดวกในการประชุม การน าเสนอข้อมูลของแต่ละหน่วยงาน 
ตามวาระการประชุมขึ้นจอโปรเจคเตอร์เพ่ืออ านวยความสะดวกแก่ผู้เข้าร่วมประชุม การขออนุมัติจัดประชุม 
การยืมเงินทดรองจ่าย จัดท าหลักฐานเบิกจ่าย การจัดรายการอาหารและเครื่องดื่ม ท าหน้าที่เป็นฝ่าย
เลขานุการที่ประชุม การจดบันทึก สรุปผลการประชุม การเวียนแจ้งมติให้ผู้เกี่ยวข้องทราบและด าเนินการ
ตามท่ีได้รับมอบหมาย ประสานผู้เกี่ยวข้องในการจัดประชุมคราวต่อไป 
  ผู้บริหารฝ่ายการเมือง หมายถึง รัฐมนตรีว่าการ รัฐมนตรีช่วยว่าการ ผู้ช่วยรัฐมนตรี            
ที่ปรึกษารัฐมนตรี เลขานุการรัฐมนตรี ผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรี 
  ผู้บริหารองค์กรหลัก หมายถึง  ปลัดกระทรวง/เลขาธิการ ต าแหน่งเทียบเท่าปลัดกระทรวง 
  เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง หมายถึง ผู้เข้าร่วมประชุมผู้บริหารองค์กรหลัก  ซึ่งมิใช่เจ้าหน้าที่
ส านักงานรัฐมนตรีผู้ท าหน้าที่ฝ่ายจัดการประชุม 
  ความส าเร็จในการด าเนินการ คิดเป็นระดับความส าเร็จในการจัดการประชุมผู้บริหาร
องค์กรหลัก  
  

เกณฑ์การให้คะแนน  : 
  ก ำหนดเป็นระดับควำมส ำเร็จ (Milestone) แบ่งเกณฑ์กำรให้คะแนนเป็น 5 ระดับ 
พิจำรณำจำกควำมก้ำวหน้ำของขั้นตอนกำรด ำเนินงำนตำมเป้ำหมำยแต่ละระดับ  ดังนี้ 

ระดับคะแนน 
ระดับขั้นของความส าเร็จ (Milestone) 

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

โดยท่ี 
ขั นตอนที่ รายละเอียดการด าเนินงาน 

๑ จัดท ากรอบแนวทางการจัดประชุมผู้บริหารองค์กรหลัก 
๒ มีหนังสือเชิญประชุมพร้อมสรุปผลการประชุมครั้งที่ผ่านมา แจ้งล่วงหน้าก่อนการประชุม 

ครั้งต่อไป 
๓ ประสานองค์กรหลักเพ่ือให้ได้รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมและเอกสารข้อมูลที่จะน าเสนอ   

ในที่ประชุม และด าเนินการจัดประชุม 
๔ สรุปผลการประชุมเสนอรัฐมนตรี ภายใน ๒ วันท าการ ได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๐ 

จากจ านวนครั้งที่ประชุม 
๕ สรุปผลการประชุมเสนอรัฐมนตรี ภายใน ๑ วันท าการ  ได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๐ 

จากจ านวนครั้งที่ประชุม 



รายละเอียดตัวช้ีวัดเพื่อประกอบค ารับรองการปฏิบัติราชการระดับส านัก 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ 

 

๓ 

 

รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน  : 

ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด หน่วยวัด 
ผลการด าเนินงานในอดีต ปีงบประมาณ  

พ.ศ. 
255๕ 255๖ 255๗ 

ระดับความส าเร็จในการจัดการประชุม
ผู้บริหารองค์กรหลัก 

ระดับ
ควำมส ำเร็จ 

- - - 

 

แหล่งข้อมูล/วิธีการจัดเก็บข้อมูล  :  
1. กลุ่มงานสนับสนุนวิชาการเป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบในการเก็บข้อมูล 
2. ความถี่ในการจัดเก็บข้อมูล รวบรวมข้อมูลเป็นราย ๖ เดือน ๙ เดือน และ ๑๒ เดือน 

 

ผู้ก ากับดูแลตัวชี้วัด  :   หัวหน้าส านักงานรัฐมนตรี   เบอรต์ิดต่อ :  ๐ ๒๖๒๘ ๖๓๓๕    
 

ผู้จัดเก็บข้อมูล  :   ๑. นายก าพล  พลาอุไรกุล  เบอร์ติดต่อ :  ๐ ๒๖๒๘ ๖๐๒๐ 
   ๒. นางอาศิรา  สุสัน หกนก  เบอร์ติดต่อ :  ๐ ๒๖๒๘ ๖๓๓๕ 
   ๓. นางสาวอิสรีย์  ฤทธิ์นิ่ม  เบอร์ติดต่อ :  ๐ ๒๖๒๘ ๖๐๒๐ 
   ๔. นางสาววันจันทร์  จงโวหาร  เบอร์ติดต่อ :  ๐ ๒๖๒๘ ๖๐๒๐ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายละเอียดตัวช้ีวัดเพื่อประกอบค ารับรองการปฏิบัติราชการระดับส านัก 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ 

 

๔ 

 

ตัวชี วัดที่ ๑.๒ ระดับความส าเร็จของการเผยแพร่ข่าวนโยบายภารกิจรัฐมนตรีทางเว็บไซต์ส านักงาน
รัฐมนตรีและกระทรวงศึกษาธิการ 

 

หน่วยวัด  :  ระดับความส าเร็จ   
 

น  าหนัก  :  ร้อยละ ๑๐ 
 

ค าอธิบาย  :   
ส านักงานรัฐมนตรีได้ด าเนินการผลิตและเผยแพร่ข่าวนโยบายภารกิจของรัฐมนตรีเผยแพร่

ทางเว็บ ไซต์ข่ าวส านั กงานรัฐมนตรี  (www.moe.go.th/websm) และเว็บ ไซต์ส านั กงานรัฐมนตรี  
(www.moe-news.net) รวมทั้งเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์กระทรวงศึกษาธิการ (www.moe.go.th)  

ร้อยละของข่าวนโยบายภารกิจของรัฐมนตรีที่เผยแพร่ทางเว็บไซต์ส านักงานรัฐมนตรี 
และกระทรวงศึกษาธิการ ภายใน ๒ วัน หมายถึง ภายใน ๒ วัน หลังจากการปฏิบัติภารกิจของรัฐมนตรี 
เสร็จสิ้น ค านวณเปรียบเทียบจากจ านวนข่าวนโยบายภารกิจรัฐมนตรีที่เผยแพร่ทางเว็บไซต์ สร. และ ศธ.  
กับจ านวนวาระงานรัฐมนตรีที่แจ้งต่อสื่อมวลชนทางอีเมล์ 

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย หมายถึง ข้าราชการ ครู และบุคลากรทางการศึกษาในองค์กรหลัก 
ส านักงานรัฐมนตรี และหน่วยงานในก ากับ รวมทั้งประชาชน  
  

เกณฑ์การให้คะแนน  : 
  ก ำหนดเป็นระดับควำมส ำเร็จ (Milestone) แบ่งเกณฑ์กำรให้คะแนนเป็น 5 ระดับ 
พิจำรณำจำกควำมก้ำวหน้ำของขั้นตอนกำรด ำเนินงำนตำมเป้ำหมำยแต่ละระดับ  ดังนี้ 

ระดับคะแนน 
ระดับขั้นของความส าเร็จ (Milestone) 

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

 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 



รายละเอียดตัวช้ีวัดเพื่อประกอบค ารับรองการปฏิบัติราชการระดับส านัก 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ 

 

๕ 

 

โดยท่ี 
ขั นตอนที่ รายละเอียดการด าเนินงาน 

๑ ก ำหนดกรอบแนวทำงกำรเผยแพร่ข่ำวนโยบำยภำรกิจรัฐมนตรี 
๒ ร้อยละ ๘๐ ของข่าวนโยบายและภารกิจของรัฐมนตรีที่เผยแพร่ทางเว็บไซต์ส านักงาน

รัฐมนตรีและกระทรวงศึกษาธิการ ภายใน ๒ วัน  
๓ สรุปรายงานการเผยแพร่ข่าวนโยบายภารกิจรัฐมนตรีทางเว็บไซต์ส านักงานรัฐมนตรี ในรอบปี 

เสนอผู้บังคับบัญชา ภายใน ๗ วันท าการนับจากสิ้นปีงบประมาณ 
๔ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีความพึงพอใจต่อการเผยแพร่ข่าวนโยบายภารกิจรัฐมนตรีทางเว็บไซต์

ส านักงานรัฐมนตรี ร้อยละ ๘๐ 
๕ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีความพึงพอใจต่อการเผยแพร่ข่าวนโยบายภารกิจรัฐมนตรีทางเว็บไซต์

ส านักงานรัฐมนตรี ร้อยละ ๘๕ 
 

 
รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน  : 

ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด หน่วยวัด 
ผลการด าเนินงานในอดีต ปีงบประมาณ 

พ.ศ. 
255๕ 255๖ 255๗ 

ระดับความส าเร็จของการเผยแพร่ข่าว
นโยบายภารกิจรัฐมนตรีทางเว็บไซต์
ส านักงานรัฐมนตรีและกระทรวงศึกษาธิการ 

ระดับ
ควำมส ำเร็จ 

- - - 

 
 
 
 

แหล่งข้อมูล/วิธีการจัดเก็บข้อมูล  :  
 ๑.  เอกสารคู่มือแนวทางการเผยแพร่ข่าวนโยบายภารกิจรัฐมนตรี 

๒.  สรุปรายงานการเผยแพร่ข่าวนโยบายภารกิจรัฐมนตรีทางเว็บไซต์ส านักงานรัฐมนตรีในรอบป ี
๓.  สรุปผลการส ารวจความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อการเผยแพร่ข่าวนโยบายภารกิจ

รัฐมนตรีทางเว็บไซต์ส านักงานรัฐมนตรี  
 

ผู้ก ากับดูแลตัวชี้วัด  : ๑. หัวหน้าส านักงานรัฐมนตรี  เบอรต์ิดต่อ :  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. ๒๕๕๘ 

 

๖ 

 

ตัวชี วัดที่ ๑.๓   ระดับความส าเร็จในการประสานงานเพื่อให้รัฐมนตร ีเสนอ/ชี้แจงร่างพระราชบัญญัติ 
 ในขั้นตอนนิติบัญญัติ 

 

หน่วยวัด  :  ระดับความส าเร็จ   
 

น  าหนัก  :  ร้อยละ ๑๐ 
 

ค าอธิบาย  :   
การสนับสนุนภารกิจของรัฐมนตรีในกำรด ำเนินงำนด้ำนนิติบัญญัติ เป็นภำรกิจหนึ่ง 

ของส ำนักงำนรัฐมนตรี ที่ต้องประสำนงำนกับฝ่ำยนิติบัญญัติ ส ำนักเลขำธิกำรนำยกรัฐมนตรี (ในฐำนะ
เลขำนุกำรของคณะกรรมกำรประสำนงำนฝ่ำยนิติบัญญัติ) องค์กรหลัก องค์กรในก ำกับ หรือหน่วยงำนอ่ืน  
ที่เกี่ยวข้อง เพ่ือจัดเตรียมค ำกล่ำวเสนอร่ำงพระรำชบัญญัติ รำยชื่อคณะกรรมำธิกำรวิสำมัญพิจำรณำ  
ร่ำงพระรำชบัญญัติในสัดส่วนของคณะรัฐมนตรี พร้อมทั้งเอกสำร ข้อมูล และเจ้ำหน้ำที่ให้ข้อมูลเพ่ิมเติม 
ต่อรัฐมนตรี ในกำรเสนอ/ชี้แจงร่ำงพระรำชบัญญัติในขั้นตอนนิติบัญญัติ 

ระดับควำมส ำเร็จในกำรประสำนกำรเสนอร่ำงพระรำชบัญญัติในขั้นตอนนิติบัญญัติ  
พิจำรณำจำกควำมสำมำรถในกำรประสำน และด ำเนินกำรตำมเกณฑ์กำรให้คะแนนที่ก ำหนด 
  

เกณฑ์การให้คะแนน  : 
  ก ำหนดเป็นระดับควำมส ำเร็จ (Milestone) แบ่งเกณฑ์กำรให้คะแนนเป็น 5 ระดับ 
พิจำรณำจำกควำมก้ำวหน้ำของขั้นตอนกำรด ำเนินงำนตำมเป้ำหมำยแต่ละระดับ  ดังนี้ 

ระดับคะแนน 
ระดับขั้นของความส าเร็จ (Milestone) 

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

 
โดยท่ี 

ขั นตอนที่ รายละเอียดการด าเนินงาน 
๑ ก ำหนดแนวทำงในกำรประสำนงำนเพ่ือให้รัฐมนตรี เสนอ/ชี้แจงร่ำงพระรำชบัญญัติ  

ในขั้นตอนนิติบัญญัติ 

๒ สรุปวิเครำะห์ระเบียบวำระกำรประชุมของฝ่ำยนิติบัญญัติ เสนอรัฐมนตรี ภำยใน 2 วัน  
ท ำกำร 

 
 
 
 
 
 
 
 



รายละเอียดตัวช้ีวัดเพื่อประกอบค ารับรองการปฏิบัติราชการระดับส านัก 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ 

 

๗ 

 

ขั นตอนที่ รายละเอียดการด าเนินงาน 
๓ จัดท ำแฟ้มข้อมูลส ำหรับรัฐมนตรีใช้ประกอบกำรเสนอ/ชี้แจงร่ำงพระรำชบัญญัติ  

ภำยใน 3 วันท ำกำร 

๔ จัดท ำรำยงำนสรุปประเด็นกำรพิจำรณำร่ำงพระรำชบัญญัติเสนอรัฐมนตรี ภำยใน 5 วัน  
ท ำกำร 

๕ จัดท ำรำยงำนสรุปประเด็นกำรพิจำรณำร่ำงพระรำชบัญญัติเสนอรัฐมนตรี ภำยใน 3 วัน  
ท ำกำร 

 

 
รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน  : 

ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด หน่วยวัด 
ผลการด าเนินงานในอดีต ปีงบประมาณ 

พ.ศ. 
255๕ 255๖ 255๗ 

ระดับควำมส ำเร็จในกำรประสำนงำนเพ่ือให้
รัฐมนตรี เสนอ/ชี้แจงร่ำงพระรำชบัญญัติ 
ในขั้นตอนนิติบัญญัติ 

ระดับ
ควำมส ำเร็จ 

- - - 

 
แหล่งข้อมูล/วิธีการจัดเก็บข้อมูล :  

1. แฟ้มข้อมูลกำรเสนอและชี้แจงร่ำงพระรำชบัญญัติต่อที่ประชุมของฝ่ำยนิติบัญญัติ  
 2. รำยงำนสรุปประเด็นกำรเสนอ/ชี้แจงร่ำงพระรำชบัญญัติ  
  

ผู้ก ากับดูแลตัวชี้วัด   :   ๑. นำงรักขณำ  ตัณฑวุฑโฒ        เบอร์ติดต่อ : ๐ ๒๖๒๘  ๖๓35 
   ๒. นำงสำวนงศิลินี  โมสิกะ  เบอร์ติดต่อ : ๐ ๒280  0309 
 

ผู้จัดเก็บข้อมูล  :   ๑. นำงดวงรัตน์  นิรัตติวงศกรณ์    เบอร์ติดต่อ : ๐ ๒๖๒๘  ๖๓๖๔ 
   2. นำงสำววิริยำ  ไชยคุปต ์  เบอร์ติดต่อ : ๐ ๒๖๒๘  ๖๓๖๔ 

 3. นำงสำวชัญญำกำญจน์  โคตรพัฒน์ เบอร์ติดต่อ : ๐ ๒๖๒๘  ๖๓๕๓ 
 4. นำยสุรศักดิ์  สุวรรณไฉไล  เบอร์ติดต่อ : ๐ ๒๖๒๘  ๖๓53 
 5. นำงสำวประภัสสร  รำชมี  เบอร์ติดต่อ : ๐ ๒๖๒๘  ๖๓53 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายละเอียดตัวช้ีวัดเพื่อประกอบค ารับรองการปฏิบัติราชการระดับส านัก 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ 

 

๘ 

 

ตัวชี วัดที่ ๑.๔   ร้อยละเฉลี่ยความพึงพอใจของคณะท างานรัฐมนตรีที่มีต่อการด าเนินงานส่วนล่วงหน้า 
ในภารกิจของรัฐมนตรี (รายไตรมาส ๒ – ๔) 

 

หน่วยวัด  :  ร้อยละ   
 

น  าหนัก  :  ร้อยละ ๕ 
 

ค าอธิบาย  :   
งำนบริหำรทั่วไป ส ำนักงำนรัฐมนตรี มีหน้ำที่ดูแลรับผิดชอบงำนส่วนล่วงหน้ำและงำนด้ำน

พิธีกำร เพ่ืออ ำนวยควำมสะดวกแก่รัฐมนตรีในกำรปฏิบัติรำชกำรให้ เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย และเกิด
ประสิทธิผลสูงสุด  

  คณะท ำงำนรัฐมนตรี  หมำยถึง บุคลำกรที่ ปฏิบัติ งำนประจ ำห้องรัฐมนตรีว่ำกำร
กระทรวงศึกษำธิกำรและรัฐมนตรีช่วยว่ำกำรกระทรวงศึกษำธิกำร 

  ส่วนล่วงหน้ำ หมำยถึง บุคลำกรของส ำนักงำนรัฐมนตรี ที่ไปส ำรวจสถำนที่ ซักซ้อมพิธีกำร 
เตรียมควำมพร้อมด้ำนต่ำงๆ ก่อนที่รัฐมนตรีจะเดินทำงไปถึงสถำนที่  

  ประเด็นส าคัญที่ใช้ในการส ารวจความพึงพอใจ ประกอบด้วย 
๑. ความพึงพอใจด้านกระบวนการ ขั้นตอนการท างาน 
๒. ความพึงพอใจด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ 
๓. ความพึงพอใจด้านการอ านวยความสะดวก 
๔. ความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการ 

โดยแจกแบบสอบถามความพึงพอใจฯ ไตรมาสที่ ๒ – ๔ และประมวลผลการส ารวจในไตรมาสที่ ๔ 
 

เกณฑ์การให้คะแนน  :  
  ช่วงการปรับเกณฑ์การให้คะแนน+/ - .......หน่วย ต่อ ๑ คะแนน โดยก าหนดเกณฑ์ 
การให้คะแนน ดังนี้ 

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

และสรุปผลกำรส ำรวจ ปัญหำอุปสรรค และข้อเสนอแนะ 
แนวทำงกำรแก้ไขปัญหำ 

 
 
 
 
 
 



รายละเอียดตัวช้ีวัดเพื่อประกอบค ารับรองการปฏิบัติราชการระดับส านัก 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ 

 

๙ 

 

 
รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน  : 

ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด หน่วยวัด 
ผลการด าเนินงานในอดีต ปีงบประมาณ 

พ.ศ. 
255๕ 255๖ 255๗ 

ร้อยละเฉลี่ยควำมพึงพอใจของคณะท ำงำน
รัฐมนตรีที่มีต่อกำรด ำเนินงำนส่วนล่วงหน้ำ 
ในภำรกิจของรัฐมนตรี (รำยไตรมำส ๒ – ๔) 

ร้อยละ - - - 

 
แหล่งข้อมูล/วิธีการจัดเก็บข้อมูล  :   

๑. งำนบริหำรงำนทั่วไปเป็นหน่วยงำนที่รับผิดชอบในกำรเก็บข้อมูล 
๒. แบบสอบถำมควำมพึงพอใจของคณะท ำงำนรัฐมนตรีที่มีต่อกำรด ำเนินงำนส่วนล่วงหน้ำในภำรกิจ

ของรัฐมนตรี 
 

ผู้ก ากับดูแลตัวชี้วัด  :   หัวหน้ำส ำนักงำนรัฐมนตรี  เบอร์ติดต่อ  :  0 2628 6335 
 

ผู้จัดเก็บข้อมูล  :   1. นำยญำณทัธ  สิริวัฒน ์ เบอร์ติดต่อ  :  0 2280 0309 
   2. นำงสำวจงดี  ห่วงทรัพย์ เบอร์ติดต่อ  :  0 2280 0309 
   3. นำงสำวเอมอร  ชัยพล  เบอร์ติดต่อ  :  0 2280 0309 
   4. นำยชัยวัฒน์  เดชรักษำ เบอร์ติดต่อ  :  0 2280 0309 
   5. นำยชำญชัย  เตียวัฒนรัฐตกิำล เบอร์ติดต่อ  :  0 2280 0309 
 



รายละเอียดตัวชี้วัดเพื่อประกอบค ารับรองการปฏิบัติราชการระดับส านัก 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ 

 

๑๐ 
 

ประเด็นการประเมิน : การประเมินประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการ (น ้าหนักร้อยละ ๒๐) 
 
ตัวชี วัดที่ ๒  ความส้าเร็จในการบรรลุเป้าหมายของผลลัพธ์การด้าเนินงานสนับสนุนตัวชี วัดตามค้ารับรอง

การปฏิบัติราชการของส้านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 
 

น ้าหนัก : ร้อยละ ๒๐ 
 

ค้าอธิบาย :  
ความส าเร็จในการบรรลุเป้าหมายของผลสัมฤทธิ์การสนับสนุนการด าเนินงานมิติภายใน 

ตามค ารับรองการปฏิบัติราชการของส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการพิจารณาจากความส าเร็จ  
ของการบรรลุเป้าหมายแต่ละตัวชี้วัดที่ส านักต้องรับผิดชอบด าเนินการ/ร่วมรับผิดชอบด าเนินการสนับสนุน
ตัวชี้วัดของมิติภายใน ตามค ารับรองการปฏิบัติราชการของส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ โดยมี 
แนวทางการประเมินความส าเร็จ ดังนี้ 

๑. ตัวชี้วัดการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวมทุกงบรายจ่าย คะแนนการประเมิน 
ที่ส านักจะได้รับนั้น จะพิจารณาข้อมูลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณของส านัก จากระบบการบริหารการเงิน 
การคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) เทียบกับเกณฑ์การให้คะแนนของตัวชี้วัดที่เกี่ยวกับการเบิก
จ่ายเงินงบประมาณตามค ารับรองการปฏิบัติราชการของส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ 

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

กรณีท่ี ๑ หากหน่วยงานที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบเป็นเจ้าภาพหลักในการด าเนินงาน
ตามเกณฑ์การให้คะแนนตามค ารับรองการปฏิบัติราชการของส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ไม่มีหลักฐาน
ที่แสดงให้เห็นถึงการประสานให้ส านักต่างๆ เข้ามามีส่วนร่วมในการด าเนินการในตัวชี้วัดนั้นๆ หน่วยงาน
เจ้าภาพหลักจะถูกปรับลดคะแนน ๐.๒ ของตัวชี้วัดนั้นๆ 

กรณีที่ ๒ หากหน่วยงานที่เป็นหน่วยงานสนับสนุน ไม่มีหลักฐานการให้ความร่วมมือ/
สนับสนุน/การให้ข้อมูลตามที่หน่วยงานเจ้าภาพหลักก าหนดหรือร้องขอในตัวชี้วัดนั้นๆ หน่วยงานสนับสนุน  
จะถูกปรับลดคะแนน ๐.๒ ของตัวชี้วัดนั้นๆ 

ความส าเร็จในการบรรลุเป้าหมายของผลลัพธ์การด าเนินงานสนับสนุนตัวชี้วัดตามค ารับรอง
การปฏิบัติราชการของส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ แบ่งการประเมนิเป็น ๓ ตัวชี้วัดย่อย ดังนี้ 
                   ตัวชี้วัดที่ ๒.๑ ร้อยละความส าเร็จของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวม (น้ าหนัก
ร้อยละ ๕) 
                   ตัวชี้วัดที่  ๒.๒ ระดับความส าเร็จของการด าเนินงานตามมาตรการประหยัดพลังงาน 
ของส่วนราชการ (น้ าหนักร้อยละ ๓) 
                   ตัวชี้วัดที่ ๒.๓ การพัฒนาสมรรถนะองค์การ  (น้ าหนักร้อยละ ๑๒) 
 



รายละเอียดตัวชี้วัดเพื่อประกอบค ารับรองการปฏิบัติราชการระดับส านัก 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ 

 

๑๑ 
 

ตัวชี วัดที่ ๒.๑ ร้อยละความส้าเร็จของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวม 

หน่วยวัด : ร้อยละ 

น ้าหนัก : ร้อยละ ๕ 

ค้าอธิบาย :  
 การพิจารณาผลส าเร็จของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวม จะใช้อัตราการเบิก

จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวมของส านัก/หน่วยงาน ทั้งที่ เบิกจ่ายในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค  
เป็นตัวชี้วัดความสามารถในการเบิกจ่ายเงินภาพรวมของส านัก/หน่วยงาน โดยจะใช้ข้อมูลการเบิกจ่ายดังกล่าว
จากระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) 
   การให้คะแนนจะพิจารณาตามความสามารถในการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย
ภาพรวมของส านัก/หน่วยงาน เทียบกับวงเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวมที่ส านัก/หน่วยงานได้รับ ตั้งแต่  
เดือนตุลาคม ๒๕๕๗ ถึงเดือนกันยายน ๒๕๕๘ หากมีการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณระหว่างปี  (รายจ่าย
ประจ าไปรายจ่ายลงทุน หรือรายจ่ายลงทุนไปรายจ่ายประจ า) จะน ายอดงบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลงแล้ว
มาเป็นฐานในการค านวณ 

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

 

สูตรการค้านวณ :  
 
 
 
 
 
เกณฑ์การให้คะแนน : 

ระดับคะแนน เกณฑ์การให้คะแนน 
๑ ร้อยละ ๘๘ 
๒ ร้อยละ ๙๐ 
๓ ร้อยละ ๙๒ 
๔ ร้อยละ ๙๔ 
๕ ร้อยละ ๙๖ 

 
รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน  : 

ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด หน่วยวัด 
ผลการด าเนินงานในอดีต ปีงบประมาณ พ.ศ. 

255๕ 255๖ 255๗ 
ร้อยละความส้าเร็จของการเบิก
จ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย
ภาพรวม 

ร้อยละ   N/A 

หมายเหตุ  : *(ถ้ามี) 

                  เงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวมที่ส านัก/หน่วยงานเบิกจ่าย 
                       ตั้งแต่เดือนตุลาคม ๒๕๕๗ ถึงกันยายน ๒๕๕๘ 
                   วงเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวมที่ส านัก/หน่วยงานได้รับ 
                         
 

x ๑๐๐ 



รายละเอียดตัวชี้วัดเพื่อประกอบค ารับรองการปฏิบัติราชการระดับส านัก 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ 

 

๑๒ 
 

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

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

ผู้จัดเก็บข้อมูล  :   ๑. นายญาณทัธ  สิริวัฒน ์  เบอร์ติดต่อ : 0 2280 0309 
   ๒. นางแจ่มจิตต์  สุคนธสาร  เบอร์ติดต่อ : 0 2๖28 ๖๐๒๐ 

๓. นายชาญชัย  เตียวัฒนรัฐตกิาล  เบอร์ติดต่อ : 0 2280 0309 
๔. นางสาวปานัดดา  พลวิเศษ  เบอร์ติดต่อ : 0 2280 0309 
๕. นางปิยาธร  อินทเกตุ   เบอร์ติดต่อ : 0 2280 0309 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายละเอียดตัวชี้วัดเพื่อประกอบค ารับรองการปฏิบัติราชการระดับส านัก 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ 

 

๑๓ 
 

ตัวชี วัดที่ ๒.๒ ระดับความส้าเร็จของการด้าเนินงานตามมาตรการประหยัดพลังงานของส่วนราชการ 

หน่วยวัด : ระดับความส าเร็จ 

น ้าหนัก: ร้อยละ ๓ 

ค้าอธิบาย :  
 ความส าเร็จของการด าเนินการตามมาตรการประหยัดพลังงาน หมายถึง การที่ 

ส่วนราชการสามารถจัดการใช้ไฟฟ้าและน้ ามันเชื้อเพลิงภายในส่วนราชการได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมีผล
การใช้ไฟฟ้าและน้ ามันเชื้อเพลิงลดลงได้อย่างน้อยร้อยละ ๑๐ จากค่ามาตรฐาน 

 
                              เจ้าภาพหลักในการด าเนินการ : ส านักอ านวยการ  
                              หน่วยงานสนับสนุน : ทุกส านักในสังกัด สป. 

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: 

ระดับคะแนน เกณฑ์การให้คะแนน 
๑ มีการติดตามและรายงานผลการด าเนินการตามมาตรการประหยัดไฟฟ้า 

รอบ ๖ เดือน (ตุลาคม ๒๕๕๗ – มีนาคม ๒๕๕๘) 
รอบ ๑๒ เดือน (เมษายน ๒๕๕๘ – กันยายน ๒๕๕๘) 

๒ ๒.๑ รายงานข้อมูลพื้นฐานส าหรับการประเมินปริมาณการใช้ไฟฟ้ามาตรฐาน 
และค่าดัชนีการใช้ไฟฟ้าประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๘ ครบถ้วน ๑๒ เดือน 
๒.๒ รายงานข้อมูลปริมาณการใช้ไฟฟ้าที่ใช้จริง (kWh; กิโลวัตต์ – ชั่วโมง) 
ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๘ 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) 
 



รายละเอียดตัวชี้วัดเพื่อประกอบค ารับรองการปฏิบัติราชการระดับส านัก 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ 

 

๑๔ 
 

รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน  : 

ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด หน่วยวัด 
ผลการด าเนินงานในอดีต ปีงบประมาณ พ.ศ. 

255๕ 255๖ 255๗ 
ระดับความส้าเร็จของการด้าเนินงานตาม
มาตรการประหยัดพลังงานของส่วน
ราชการ 

ระดบั
ความส าเร็จ 

  N/A 

 
แหล่งข้อมูล / วิธีการจัดเก็บข้อมูล : 
แหล่งข้อมูล :  แบบรายงานสรุปผลความก้าวหน้าตามมาตรการประหยัดพลังงาน 

การจัดเก็บข้อมูล  :  จัดเก็บข้อมูลรายงานผลในรอบ ๙ เดือน และ ๑๒ เดือน 

ผู้ก ากับดูแลตัวชี้วัด : 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 2๖28 ๖๐๒๐ 
๓. นางสาวทิวะดี  ทองดี   เบอร์ติดต่อ : 0 2280 0309 
๔. นางวีระวัลย์  พรหมมานุวัติ  เบอร์ติดต่อ : 0 2280 0309 
๕. นายชัยวัฒน์  เดชรักษา  เบอร์ติดต่อ : 0 2280 0309 
๖. นายชาญชัย  เตียวัฒนรัฐตกิาล  เบอร์ติดต่อ : 0 2280 0309 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายละเอียดตัวชี้วัดเพื่อประกอบค ารับรองการปฏิบัติราชการระดับส านัก 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ 

 

๑๕ 
 

ตัวชี วัดที่ ๒.๓ การพัฒนาสมรรถนะองค์การ   

หน่วยวัด : ระดับความส าเร็จ 

น ้าหนัก: ร้อยละ ๑๒ 
ค้าอธิบาย :  
  การพัฒนาสมรรถนะองค์การ เป็นการด าเนินการปรับปรุงระบบบริหารจัดการภายในองค์การ
ที่เป็นกลไกที่ท าให้องค์การมีประสิทธิภาพสูงขึ้น ประกอบด้วย ๓ ด้าน ได้แก่ การก าหนดเป้าหมาย (Goal)  
การออกแบบระบบ (Design) และการบริหารจัดการ (Management) และวัดใน ๓ ระดับ ได้แก่ ระดับ
องค์ ก าร  (Organization) ระดับหน่ วยงาน  (Department) และระดั บบุ คคล  (Individual) เพ่ื อ เพ่ิ ม 
ขีดความสามารถในการด าเนินงานขององค์การ อันจะเป็นผลให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ บรรลุ
วัตถุประสงค์ขององค์การ ความคาดหวังและความต้องการของผู้รับบริการ 
 
ตัวชี วัดที่ ๒.๓.๑ ระดับความส้าเร็จของการจัดท้ารายงานลักษณะส้าคัญขององค์การ 
หน่วยวัด : ระดับความส าเร็จ 
น ้าหนัก : ร้อยละ ๕ 
ค าอธิบาย :  

    การจัดท ารายงานลักษณะส าคัญขององค์การ เป็นการด าเนินการทบทวน วิเคราะห์สถานภาพ
ในปัจจุบันของส่วนราชการ ทั้งโครงสร้างการบริหารงานของส่วนราชการ จ านวนบุคลากร สภาพแวดล้อม 
ในการปฏิบัติงาน ความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงานกับผู้รับบริการ ส่วนราชการอ่ืน และประชาชน ความท้าทาย
ที่ส าคัญ ในเชิงยุทธศาสตร์ที่ส่ วนราชการเผชิญอยู่  รวมถึงแนวทางการปรับปรุงผลการด าเนินการ  
ของส่วนราชการ ตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) เพ่ือให้ส่วนราชการเข้าใจและน าไปใช้
ประกอบการวางแผนพัฒนาองค์การ รวมทั้งประกอบการด าเนินการต่างๆ ได้อย่างครอบคลุมทุกประเด็นส าคัญ 

                              เจ้าภาพหลักในการด าเนินการ : กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร สป.  
                                หน่วยงานสนับสนุน : ทุกส านักในสังกัด สป. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายละเอียดตัวชี้วัดเพื่อประกอบค ารับรองการปฏิบัติราชการระดับส านัก 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ 

 

๑๖ 
 

เกณฑ์การให้คะแนน : (เกณฑ์ระดับกรม) 
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: 

ระดับคะแนน เกณฑ์การให้คะแนน 
๑ จัดส่งรายงานลักษณะส าคัญขององค์การผ่านระบบ e-SAR ภายหลัง

ระยะเวลาการรายงานรอบ ๖ เดือน 
๒ - 
๓ จัดส่งรายงานลักษณะส าคัญขององค์การผ่านระบบ e-SAR  ภายใน

ระยะเวลาการรายงานรอบ ๖ เดือน 
๔ - 
๕ จัดส่งรายงานลักษณะส าคัญขององค์การผ่านระบบ e-SAR  ภายใน

ระยะเวลาการรายงานรอบ ๖ เดือน และรายงานมีความครบถ้วนและ
ทันสมัย 

 
รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน  : 

ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด หน่วยวัด 
ผลการด าเนินงานในอดีต ปีงบประมาณ 

พ.ศ. 
255๕ 255๖ 255๗ 

ระดับความส้าเร็จของการจัดท้า
รายงานลักษณะส้าคัญขององค์การ 

ระดับ
ความส าเร็จ 

- - N/A 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



รายละเอียดตัวชี้วัดเพื่อประกอบค ารับรองการปฏิบัติราชการระดับส านัก 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ 

 

๑๗ 
 

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

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

ผู้จัดเก็บข้อมลู  :   ๑. นายญาณทัธ  สิริวัฒน ์  เบอร์ติดต่อ : 0 2280 0309 
   ๒. นางแจ่มจิตต์  สุคนธสาร  เบอร์ติดต่อ : 0 2๖28 ๖๐๒๐ 

๒. นางวีระวัลย์  พรหมมานุวัติ  เบอร์ติดต่อ : 0 2280 0309 
๓. นายชาญชัย  เตียวัฒนรัฐตกิาล  เบอร์ติดต่อ : 0 2280 0309 
๔. นายธิติกาญจน์  ยิ้มสงวน  เบอร์ติดต่อ : 0 2280 0309 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายละเอียดตัวชี้วัดเพื่อประกอบค ารับรองการปฏิบัติราชการระดับส านัก 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ 

 

๑๘ 
 

ตัวชี วัดที่ ๒.๓.๒ ระดับความส้าเร็จของการพัฒนาองค์การ 
หน่วยวัด : ระดับความส าเร็จ 
น ้าหนัก : ร้อยละ ๗ 
ค าอธิบาย :  
              ความส าเร็จของการพัฒนาองค์การ พิจารณาจากการน าผลการส ารวจการพัฒนา
องค์การ (Organization Development Survey) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ซึ่งเป็นการ
ส ารวจผ่ านระบบออน ไลน์  (http://www.opdc.go.th/ges) ในระหว่างวันที่  ๒๙  กรกฎาคม  
ถึง ๒๒ สิงหาคม ๒๕๕๗ ไปใช้วางแผนและด าเนินการพัฒนาองค์การในประเด็นที่ เป็ นโอกาส 
ในการปรับปรุง 
              แบบส ารวจการพัฒนาองค์การ (Organization Development Survey) ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ เป็นการใช้เครื่องมือวินิจฉัยองค์การ “9 Cells” ที่ประกอบด้วยค าถามจ านวน 
๓๖ ข้อ ใน ๓ ด้านหลัก ได้แก่ การก าหนดเป้าหมาย (Goal) การออกแบบระบบงาน (Design) และการ
บริหารจัดการ (Management) และแบ่งการวัดเป็น ๓ ระดับ ได้แก่ ระดับองค์การ (Organization) 
ระดับหน่วยงาน (Department) และระดับบุคคล (Individual) 
แนวทางการด าเนินการ  : 
  ส่วนราชการด าเนินการส ารวจการพัฒนาองค์การผ่านระบบออนไลน์ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ตามจ านวนขั้นต่ าและระยะเวลาที่ก าหนด กรณีที่ส่วนราชการมีจ านวน 
ผู้ตอบแบบส ารวจน้อยกว่าจ านวนขั้นต่ า จะไม่สามารถตรวจสอบผลการส ารวจเพ่ือน าไปด าเนินการ  
ตามข้อก าหนดของตัวชี้วัดได้ 
  ส่วนราชการตรวจสอบผลการส ารวจการพัฒนาองค์การผ่านทางเว็บไซต์ส านักงาน 
ก.พ.ร. ซึ่งแสดงผลการส ารวจในรูปแบบของ “9 Cells” ที่แต่ละช่องจะสัญลักษณ์รูปสีเขียว สีเหลือง 
และสีแดง 
  ส่วนราชการน าผลการส ารวจไปด าเนินการพัฒนาองค์การตามประเด็นในช่อง 
ที่มีสัญลักษณ์สีเหลืองหรือสีแดงจ านวน ๑ ช่อง ตามแนวทางที่ส านักงาน ก.พ.ร. ก าหนด 
  กรณีส่วนราชการมีผลการส ารวจเป็นสัญลักษณ์สี เขียวทั้ งหมด ให้รายงาน         
ผลการด าเนินการตามท่ีส านักงาน ก.พ.ร. ก าหนด 
                   ระดับความส าเร็จของการพัฒนาองค์การ วัดจากกิจกรรมการพัฒนาองค์การ 
ที่ส่วนราชการด าเนินการได้ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘  
                  

        เจ้าภาพหลักในการด าเนินการ : กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร สป.  

                  หน่วยงานสนับสนุน : ทุกส านักในสังกัด สป. 

 
 รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน  : 

ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด หน่วยวัด 
ผลการด าเนินงานในอดีต ปีงบประมาณ 

พ.ศ. 
255๕ 255๖ 255๗ 

ระดับความส้าเร็จของการพัฒนา
องค์การ 

ระดับ
ความส าเร็จ 

- - N/A 

http://www.opdc.go.th/ges)%20ใน


รายละเอียดตัวชี้วัดเพื่อประกอบค ารับรองการปฏิบัติราชการระดับส านัก 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ 

 

๑๙ 
 

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

 

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

 

ผู้จัดเก็บข้อมูล  :   ๑. นายญาณทัธ  สิริวัฒน ์ เบอร์ติดต่อ : 0 2280 0309 
๒. นางสาวเอมอร  ชัยพล  เบอร์ติดต่อ : 0 2280 0309 
๓. นางวีระวัลย์  พรหมมานุวัติ เบอร์ติดต่อ : 0 2280 0309 
๔. นายชาญชัย  เตียวัฒนรัฐตกิาล เบอร์ติดต่อ : 0 2280 0309 
๕. นายชัยวัฒน์  เดชรักษา เบอร์ติดต่อ : 0 2280 0309 
๖. นางสาวปานัดดา  พลวิเศษ เบอร์ติดต่อ : 0 2280 0309 
๗. นางปิยาธร  อินทเกตุ  เบอร์ติดต่อ : 0 2280 0309 

 
 

 



รายละเอียดตัวชี้วัดเพื่อประกอบค ารับรองการปฏิบัติราชการระดับส านัก 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ 

 

๒๐ 
 

ประเด็นการประเมิน : การพัฒนาองค์การ (น ้าหนักร้อยละ ๔๕) 
 
ค้าอธิบาย : 

การพัฒนาองค์การ หมายถึง การที่ส่วนราชการน าเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 
ไปใช้เป็นกรอบแนวทางในการประเมินองค์กรด้วยตนเอง (Self - Assessment) และเป็นบรรทัดฐาน 
การติดตาม และประเมินผลการบริหารจัดการของส่วนราชการ เพ่ือปรับปรุงองค์กรและยกระดับคุณภาพ 
การบริหารจัดการของส่วนราชการต่อไป 

การด าเนินการตามตัวชี้วัดในประเด็นการประเมินการพัฒนาองค์การนี้ให้ส านักด าเนินการ
เพ่ือสนับสนุนการด าเนินงานในภาพของส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  โดยมีตัวชี้วัดจ านวน ๗ ตัวชี้วัด 
คือ  

ล้าดับ
ที ่

ตัวชี วัดที่ 
น ้าหนัก 
ร้อยละ 

๑ ตัวชี้วัดที่ ๓ ระดับความส าเร็จในการสนับสนุนการน าองค์กรของส านักงาน
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 

๔ 

๒ ตัวชี้วัดที่ ๔ ระดับความส าเร็จในการสนับสนุนการวางแผนเชิงยุทธศาสตร์
ของส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 

๔ 

๓ ตัวชี้วัดที่ ๕ ระดับความส าเร็จในการจัดการความสัมพันธ์กับผู้รับบริการ
และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย     

๔ 

๔ ตัวชี้ วัดที่  ๖ ระดับความส าเร็จ ในการพัฒนาปรับปรุงสารสนเทศ 
และการจัดการความรู้                

๘ 

๕ ตัวชี้วัดที่ ๗ ระดับความส าเร็จในการพัฒนาบุคลากร                                                      ๕ 
๖ ตัวชี้วัดที่ ๘ ระดับความส าเร็จในการพัฒนาการจัดการกระบวนการ                                   ๑๕ 
๗ ตัวชี้วัดที่ ๙ ระดับความส าเร็จของการน าค่านิยมองค์การ (TEAM WINS)  

ไปผลักดันการด าเนินงานของส านัก (เฉพาะการมีจิตมุ่งบริการ S : Service 
mind) 

๕ 

 รวม ๔๕ 
 

 
ซึ่งจะมีรายละเอียดการด าเนินงานของเจ้าภาพหลักและหน่วยงานสนับสนุนของตัวชี้วัด  

ที่ ๓ – ๙ ดังปรากฏตามตารางรายละเอียดการด าเนินงานประเด็นการประเมินผลการปฏิบัติราชการ  
ด้านการพัฒนาองค์การ ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 



รายละเอียดตัวชี้วัดเพื่อประกอบค ารับรองการปฏิบัติราชการระดับส านัก 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ 

 

๒๑ 
 

ตัวช้ีวัดที ่3 ระดับความส าเร็จในการสนับสนุนการน าองคก์รของส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 
 

หน่วยวัด  :  ระดับความส าเร็จ 
 

น้ าหนัก  :  ร้อยละ 4 
 

ค าอธิบาย  :   
  ระดับความส าเร็จในการสนับสนุนการน าองค์การของส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ           
เป็นการประเมินว่าส่วนราชการได้ด าเนินการอย่างไรในเรื่องการก าหนดทิศทางขององค์กร การมอบอ านาจ 
ในการตัดสินใจของผู้บริหาร การก าหนดตัวชี้วัดที่ส าคัญ การจัดการผลกระทบทางลบที่เกิดขึ้นต่อสังคม  
การสนับสนุนและเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชนที่ส าคัญต่อส่วนราชการ และการทบทวน/ปรับปรุง
ลักษณะส าคัญขององค์กร 
 

เกณฑ์การให้คะแนน  : 
  วัดความส าเร็จของการด าเนินการด้านการพัฒนาองค์การ ในการสนับสนุนการน าองค์กร 
ของส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  
 

 
 
โดยท่ี : 

หน่วยงานด าเนินการตามรายละเอียดการด าเนินงานของเจ้าภาพหลักและหน่วยงาน
สนับสนุนตามตาราง “รายละเอียดการด าเนินงานประเด็นการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ด้านการพัฒนา
องค์การ” ดังนี้ 

 

ตัวช้ีวัด/รายละเอียดการด าเนินงาน 
เจ้าภาพ

หลัก 
ค่าคะแนน
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
สนับสนุน 

ค่าคะแนน
ด าเนินการ 

ตัวชี วัดที่ ๓ ระดับความส้าเร็จในการสนับสนุนการน้าองค์กรของ สป. 
                                              น ้าหนัก ร้อยละ ๔ 

    

๓.๑ ระดับความส าเร็จในการสนับสนุนการก าหนดทิศทางขององค์กร                                       
                                                            น้ าหนัก ร้อยละ ๑ 

    

     ๑ มีแนวทาง/วิธีการในการก าหนดทิศทางขององค์กรที่สอดคล้อง
กับความต้องการ/ความคาดหวังของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
เสนอให้ผู้บริหารของส่วนราชการใช้ประกอบการพิจารณาในการก าหนด
นโยบาย/ทิศทางขององค์กร ในเรื่องวิสัยทัศน์  พันธกิจ ค่านิยม 
เป้าประสงค์ระยะสั้นและระยะยาว และผลการด าเนินงานที่คาดหวัง 
ขององค์กร   

สนย. ๑ ทุกส านักร่วม
ด าเนินการกับ
เจ้าภาพหลัก 

๑ 

     ๒ มีแนวทาง/ช่องทางการสื่อสารแบบ ๒ ทิศทาง เช่น การจัด
ประชุม เพื่อสนับสนุนให้ผู้บริหารใช้ในการสื่อสารทิศทางขององค์กร 
ไปสู่บุคลากร ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

สนย. ๑ ทุกส านักร่วม
ด าเนินการกับ
เจ้าภาพหลัก 

๑ 

     ๓ มีการส ารวจการรับรู้ เข้าใจ และการน าทิศทางขององค์กรไปใช้
เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานของบุคลากร  

สนย. ๒ ทุกส านักร่วม
ด าเนินการกับ
เจ้าภาพหลัก 

๒ 

     ๔ สรุปผลการด าเนินงานเสนอผู้บริหารส่วนราชการทราบ  สนย. ๑ ทุกส านักร่วม
ด าเนินการกับ
เจ้าภาพหลัก 

๑ 



รายละเอียดตัวชี้วัดเพื่อประกอบค ารับรองการปฏิบัติราชการระดับส านัก 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ 

 

๒๒ 
 

ตัวช้ีวัด/รายละเอียดการด าเนินงาน 
เจ้าภาพ

หลัก 
ค่าคะแนน
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
สนับสนุน 

ค่าคะแนน
ด าเนินการ 

๓.๒ ระดับความส าเร็จในการสนับสนุนการด าเนินการในเรื่องการเพิ่ม/
มอบอ านาจในการตัดสินใจของผู้บริหาร                                                                                                           

                                                          น้ าหนัก ร้อยละ ๑ 

    

     ๑ วิเคราะห์และรวบรวมค าสั่ง/วิธีปฏิบัติ/แนวทางในการมอบ
อ านาจการตัดสินใจของผู้บริหารอย่างเป็นระบบ 

สน. ๑   

     ๒ วิเคราะห์และจัดท าข้อคิดเห็นเกี่ยวกับความสอดคล้องของค าสั่ง/
วิธีปฏิบัติที่ผู้บริหารมอบอ านาจกับ พรบ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน 
พ.ศ.๒๕๓๔ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมตาม พรบ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน  
(ฉบับท่ี ๗) พ.ศ. ๒๕๕๐ และ พรฎ.ว่าด้วยการมอบอ านาจ พ.ศ. ๒๕๕๐  

สน. ๑   

     ๓ ติดตามและจัดท ารายงานผลการใช้อ านาจของผู้รับมอบอ านาจ 
ให้ผู้บริหารทราบเป็นรายไตรมาส 

สน. ๒   

     ๔ จัดท ารายงานสรุปผลการติดตาม/ทบทวนการใช้อ านาจทั้งหมด
พร้อมข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุง เสนอให้ ผู้บริหารทราบภายใน  
๓๐ กันยายน ๒๕๕๘ 

สน. ๑   

๓.๓ ระดับความส าเร็จในการก าหนดตัวช้ีวัดที่ส าคัญเพื่อติดตาม
ประเมินผลและปรับปรุงการด าเนินงาน 

                                                          น้ าหนัก ร้อยละ ๑ 

    

     ๑ จัดท าแนวทาง/วิธีการในการก าหนดตัวช้ีวัดที่ส าคัญเพื่อให้
ผู้บริหารใช้ในการติดตามประเมินผลการด าเนินงาน (ตามยุทธศาสตร์ 
พันธกิจ แผนงาน โครงการ กระบวนการหลัก) 

สนย. ๑ กศน. , สช. 
ก.ค.ศ. , กพร. 
ร่วมด าเนินการ
กับเจ้าภาพหลกั 

๑ 

     ๒ คัดเลือกตัวช้ีวัดส าคัญตามแนวทาง/วิธีการที่ก าหนด และน าไปจัดท า
แผนการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงาน โดยแผนฯ ต้องประกอบด้วย
แนวทางในการประเมิน กรอบระยะเวลา ผู้ รับผิดชอบ  ในการ
ประเมินผลและตัวช้ีวัดที่ส าคัญ และเสนอผู้บริหารให้ความเห็นชอบ
ด าเนินการ 

สนย. ๑ กศน. , สช. 
ก.ค.ศ. , กพร. 
ร่วมด าเนินการ
กับเจ้าภาพหลกั 

๑ 

     ๓ ด าเนินการตามแผนการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงาน 
ได้ครบถ้วน 

สนย. ๑ กศน. , สช. 
ก.ค.ศ. , กพร. 
ร่วมด าเนินการ
กับเจ้าภาพหลกั 

๑ 

     ๔ จัดท ารายงานผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการ (ผลการ
ด าเนินการตามตัวช้ีวัดที่ส าคัญ) และเสนอให้ผู้บริหารทราบ 

สนย. ๑ กศน. , สช. 
ก.ค.ศ. , กพร. 
ร่วมด าเนินการ
กับเจ้าภาพหลกั 

๑ 

     ๕ ด าเนินการทบทวนแนวทาง/วิธีการในการก าหนดตัวช้ีวัดที่ส าคัญ
เพื่อให้ผู้บริหารใช้ในการติดตามประเมินผลการด าเนินงานและน าผล 
การทบทวนไปปรับปรุงแนวทาง/วิธีการฯ เพื่อใช้ในครั้งต่อไป 

สนย. ๑ กศน. , สช. 
ก.ค.ศ. , กพร. 
ร่วมด าเนินการ
กับเจ้าภาพหลกั 

๑ 

๓.๔ ระดับความส าเร็จในการด าเนินการจัดการผลกระทบทางลบ 
ที่เกิดขึ้นต่อสังคม                      

 น้ าหนัก ร้อยละ ๑ 

    



รายละเอียดตัวชี้วัดเพื่อประกอบค ารับรองการปฏิบัติราชการระดับส านัก 
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๒๓ 
 

ตัวช้ีวัด/รายละเอียดการด าเนินงาน 
เจ้าภาพ

หลัก 
ค่าคะแนน
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
สนับสนุน 

ค่าคะแนน
ด าเนินการ 

     ๑ จัดท ามาตรการ/วิธีการในการป้องกัน/จัดการผลกระทบทางลบ 
ที่อาจจะเกิด/เกิดขึ้นกับสังคมอันเป็นผลมาจากการด าเนินการ 
ของส่วนราชการ โดยมาตรการ/วิธีการสามารถแสดงให้ เห็นถึง 
ความสอดคล้องกับพันธกิจของส่วนราชการ 

สอ.. ๑ ศทก.,สคบศ.
,สกก.,สตผ.

,สต.,ตสน.ศธ, 
ตสน.สป.,สสก.,
สร.,ศปท. , ศธภ

๑-๑๓ 
ร่วมด าเนินการ
กับเจ้าภาพหลกั 

๑ 

     ๒ มีการก าหนดกระบวนการ ตัวช้ีวัด เป้าประสงค์หลัก ๆ และเป้าหมาย
ในการจัดการความเสี่ยงท่ีเกี่ยวข้องกับผลกระทบทางลบ 

สอ.. ๑ ศทก.,สคบศ.
,สกก.,สตผ.

,สต.,ตสน.ศธ, 
ตสน.สป.,สสก.,
สร.,ศปท. , ศธภ

๑-๑๓ 
ร่วมด าเนินการ
กับเจ้าภาพหลกั 

๑ 

     ๓ น ามาตรการ/วิธีการในการป้องกัน/จัดการผลกระทบทางลบฯ
ไปสู่การปฏิบัติ 

สอ., ๑ ศทก.,สคบศ.
,สกก.,สตผ.

,สต.,ตสน.ศธ, 
ตสน.สป.,สสก.,
สร.,ศปท. , ศธภ

๑-๑๓ 
ร่วมด าเนินการ
กับเจ้าภาพหลกั 

๑ 

     ๔ ติดตามผลการด าเนินการ และจัดท ารายงานผลการจัดการ
ผลกระทบทางลบที่เกิดขึ้นกับสังคม หรือรายงานผลการด าเนินการ 
ตามมาตรการ หรือวิธีการป้องกันผลกระทบทางลบ เสนอผู้บริหาร 
ส่วนราชการทราบ 

สอ., ๑ ศทก.,สคบศ.
,สกก.,สตผ.

,สต.,ตสน.ศธ, 
ตสน.สป.,สสก.,
สร.,ศปท. , ศธภ

๑-๑๓ 
ร่วมด าเนินการ
กับเจ้าภาพหลกั 

๑ 

     ๕ มีหลักฐานหรือข้อเสนอแนะแก่ผู้บริหารส่วนราชการที่แสดง 
ให้เห็นถึงการคาดการณ์ล่วงหน้าถึงผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นต่อสังคม 
อัน เนื่ องจากการด า เนินการทั้ งในปั จจุบันและอนาคต รวมถึ ง 
การเตรียมการเชิงรุกในประเด็นดังกล่าว 

สอ. ๑ ศทก.,สคบศ.
,สกก.,สตผ.

,สต.,ตสน.ศธ, 
ตสน.สป.,สสก.,
สร.,ศปท. , ศธภ

๑-๑๓ 
ร่วมด าเนินการ
กับเจ้าภาพหลกั 

๑ 

๓.๕ ระดับความส าเร็จในการสนับสนุนและเสริมสร้างความเข้มแข็ง
ให้แก่ชุมชนที่ส าคัญต่อส่วนราชการ 
                                                               น้ าหนัก ร้อยละ ๑                                                                                                             

    

     ๑ จัดท าแนวทาง/วิธีการเลือกชุมชนที่ส าคัญกับส่วนราชการ 
และกิจกรรมที่จะสนับสนุนชุมชน 

กศน. ๑ ทุกส านักร่วม
ด าเนินการกับ
เจ้าภาพหลัก 

๑ 

     ๒ คัดเลือกชุมชนที่ส าคัญกับส่วนราชการอย่างน้อย ๑ ชุมชน กศน. ๑ ทุกส านักร่วม
ด าเนินการกับ

๑ 



รายละเอียดตัวชี้วัดเพื่อประกอบค ารับรองการปฏิบัติราชการระดับส านัก 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ 

 

๒๔ 
 

ตัวช้ีวัด/รายละเอียดการด าเนินงาน 
เจ้าภาพ

หลัก 
ค่าคะแนน
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
สนับสนุน 

ค่าคะแนน
ด าเนินการ 

และกิจกรรมที่จะสนับสนุนชุมชนนั้น เจ้าภาพหลัก 

     ๓ จัดท าแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมสนับสนุนและเสริมสร้างความเข้มแข็ง
ให้แก่ชุมชน เสนอผู้บริหารให้ความเห็นชอบ 

กศน. ๑ ทุกส านักร่วม
ด าเนินการกับ
เจ้าภาพหลัก 

๑ 

     ๔ ด าเนินการตามแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมสนับสนุนและ
เสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชน โดยผู้บริหารของส่วนราชการ 
และบุคลากรมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชน 

กศน. ๑ ทุกส านักร่วม
ด าเนินการกับ
เจ้าภาพหลัก 

๑ 

     ๕ ประเมินผลการด าเนินงานและจัดท าสรุปผลการด าเนินงานเสนอ
ผู้บริหารทราบ 

กศน. ๑ ทุกส านักร่วม
ด าเนินการกับ
เจ้าภาพหลัก 

๑ 

๓.๖ การทบทวน/ปรับปรุงลักษณะส าคัญขององค์กร                                                  
                                                             น้ าหนักร้อยละ ๑ 

    

      ๑ ทบทวน/ปรับปรุงลักษณะส าคัญของส านัก ได้ครบถ้วนเป็น
ปัจจุบัน โดยแสดงการเปรียบเทียบให้ เห็นการทบทวน/ปรับปรุง 
ระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗ กับ ๒๕๕๘  

  ทุกส านัก
ด าเนินการ 

๓ 

     ๒ ส่งลักษณะส าคัญขององค์กรที่ทบทวน/ปรับปรุงแล้วให้กลุ่ม
พัฒนาระบบบริหาร สป. ภายในเดือนเมษายน ๒๕๕๘ 

  ทุกส านัก
ด าเนินการ 

๒ 

 
 

รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน  : 

ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด หน่วยวัด 
ผลการด าเนินงานในอดีต ปีงบประมาณ พ.ศ. 

255๕ 255๖ 255๗ 
ระดับความส าเร็จในการสนับสนุนการ
น าองค์กรของส านักงานปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการ 

ระดับ
ความส าเร็จ 

  N/A 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายละเอียดตัวชี้วัดเพื่อประกอบค ารับรองการปฏิบัติราชการระดับส านัก 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ 

 

๒๕ 
 

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

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

 

ผู้จัดเก็บข้อมูล  :   ๑. นางดวงรัตน์  นิรัตติวงศกรณ์  เบอร์ติดต่อ : ๐ ๒๖๒๘ ๖๓๖๔ 
๒. นางแจ่มจิตต์  สุคนธสาร  เบอร์ติดต่อ : ๐ ๒๖๒๘ ๖๐๒๐ 
๓. นายสุรศักดิ์  สุวรรณไฉไล  เบอร์ติดต่อ : ๐ ๒๖๒๘ ๖๓๖๔ 
๔. นางสาวชัญญากาญจน์  โคตรพัฒน์ เบอร์ติดต่อ : ๐ ๒๖๒๘ ๖๓๖๔ 
๕. นางสาวบุษยากร  กิตติวานิช           เบอร์ติดต่อ : ๐ ๒๖๒๘ ๖๐๒๐ 
๖. นางสาวประภัสสร  ราชมี  เบอร์ติดต่อ : ๐ ๒๖๒๘ ๖๓๖๔ 
๗. นายธิติกาญจน์  ยิ้มสงวน    เบอร์ติดต่อ : ๐ ๒๒๘๐ ๐๓๐๙ 

 



รายละเอียดตัวชี้วัดเพื่อประกอบค ารับรองการปฏิบัติราชการระดับส านัก 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ 

 

๒๖ 
 

ตัวช้ีวัดที ่4 ระดับความส าเร็จในการสนับสนุนการวางแผนเชิงยุทธศาสตร์ของส านักงาน
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 

 

หน่วยวัด  :  ระดับความส าเร็จ 
 

น้ าหนัก  :    ร้อยละ 4 
 

ค าอธิบาย  :   
  ระดับความส าเร็จในการสนับสนุนการวางแผนเชิงยุทธศาสตร์ของส านักงานปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการ เป็นการประเมินความส าเร็จของวิธีการด าเนินการเกี่ยวกับการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ ประ เด็น
ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ และกลยุทธ์หลัก รวมถึงแผนปฏิบัติราชการที่ได้จัดท าไว้ เพ่ือน าไป
ปฏิบัติและติดตามผลการด าเนินงาน 
 

เกณฑ์การให้คะแนน  : 
  วัดความส าเร็จของการด าเนินการด้านการพัฒนาองค์การ ในการสนับสนุนการวางแผน 
เชิงยุทธศาสตร์ของส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  
 

โดยท่ี : 
        หน่วยงานด าเนินการตามรายละเอียดการด าเนินงานของเจ้าภาพหลักและหน่วยงาน

สนับสนุนตามตาราง “รายละเอียดการด าเนินงานประเด็นการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ด้ านการพัฒนา
องค์การ” ดังนี้ 

ตัวช้ีวัด/รายละเอียดการด าเนินงาน 
เจ้าภาพ

หลัก 
ค่าคะแนน
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
สนับสนุน 

ค่าคะแนน
ด าเนินการ 

ตัวชี้วัดที่ ๔ ระดับความส าเร็จในการสนับสนุนการวางแผนเชิงยุทธศาสตร์
ของ สป.              

 น้ าหนัก ร้อยละ ๔ 

    

     ๑ ศึกษา วิเคราะห์และจัดท าแนวทาง/ขั้นตอนในการน าปัจจัยภายใน 
และภายนอกไปใช้ประกอบการจัดท าแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติราชการ 
ของ สป. ซึ่งอย่างน้อยต้องประกอบด้วย ความต้องการของผู้รับบริการและผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย สภาพการแข่งขันและความสามารถ (Core competency) 
ของส่วนราชการ นวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ส่งผลต่อการบริการและการ
ปฏิบัติงาน จุดแข็งจุดอ่อนและทรัพยากรบุคคล  โอกาสในการปรับเปลี่ยน
ทรัพยากรที่มีอยู่ไปใช้กับบริการหรือกิจกรรมที่ส าคัญกว่า ความเสี่ยงในด้าน
การเงิน สังคมและจริยธรรม  กฎหมาย การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ
ระดับประเทศหรือระดับโลก ลักษณะเฉพาะของส่วนราชการ (เช่น ข้อจ ากัด
ด้านพื้นที่  กฎระเบียบ) จุดแข็ง จุดอ่อนของส่วนราชการหรือองค์กรอื่น 
ที่ปฏิบัติงานเกี่ยวข้องกัน  

สนย. ๑ ทุกส านักร่วม
ด าเนินการกับ
เจ้าภาพหลัก 

๑ 

     ๒ มีการจัดท าประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ และกลยุทธ์
ที่ส าคัญ โดยก าหนดเป้าหมาย  ระยะเวลา และล าดับความส าคัญของ
เป้าประสงค์ รวมถึงมีการพิจารณาถึงความท้าทายและความได้เปรียบ        
เชิงกลยุทธ์ขององค์กร ความสมดุลระหว่างโอกาสกับความท้าทายทั้งระยะสั้น
และระยะยาวและความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งหมดของส่วน
ราชการ   

สนย. ๑ ทุกส านักร่วม
ด าเนินการกับ
เจ้าภาพหลัก 

๑ 

     ๓ จัดท าแผนปฏิบัติราชการ ๔ ปี และแผนปฏิบัติราชการประจ าปี โดยมี สนย. ๑ ทุกส านักร่วม ๑ 



รายละเอียดตัวชี้วัดเพื่อประกอบค ารับรองการปฏิบัติราชการระดับส านัก 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ 

 

๒๗ 
 

ตัวช้ีวัด/รายละเอียดการด าเนินงาน 
เจ้าภาพ

หลัก 
ค่าคะแนน
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
สนับสนุน 

ค่าคะแนน
ด าเนินการ 

แผนภาพ (Flow Chart) แสดงขั้นตอนของกระบวนการวางแผนอย่างชัดเจน  
โดยต้องแสดงให้เห็นกิจกรรมที่ส าคัญ กรอบเวลาและผู้รับผิดชอบในแต่ละ
ขั้นตอนอย่างชัดเจน รวมถึงแสดงให้เห็นถึงความเช่ือมโยงการถ่ายทอด
เป้าประสงค์ กลยุทธ์ และค่าเป้าหมายจากแผนการบริหารราชการแผ่นดิน 
แผนปฏิบัติราชการของกระทรวง แผนปฏิบัติราชการ ๔ ปี แผนปฏิบัติราชการ
ประจ าปีของ สป. แผนงาน/โครงการต่างๆ ทั้งนี ้ในกระบวนการวางแผนต้องมี
หัวหน้าส่วนราชการ รองหัวหน้าส่วนราชการ ผอ.ส านัก/กองเข้ามามีส่วนร่วม
แสดงให้เห็นว่ากลยุทธ์หลักที่ก าหนดในแผนฯ รองรับ/เอาชนะความท้าทาย 
ที่ ระบุ ในลักษณะส าคัญขององค์กรของส่วนราชการ และตอบสนอง 
ความต้องการของผู้รับบริการ (หน่วยงานเจ้าภาพหลักด าเนินการ, หน่วยงาน
สนับสนุนร่วมด าเนินการ)                      

ด าเนินการกับ
เจ้าภาพหลัก 

     ๔ แสดงให้เห็นถึงวิธีการหรือช่องทางที่ผู้บริหารใช้ในการสื่อสารและสร้าง
ความเข้าใจในการปฏิบัติตามแผนฯ ให้กับบุคลากรที่เกี่ยวข้อง โดยต้อง
ครอบคลุม ๔ ประเด็น ดังนี้ การถ่ายทอดกลยุทธ์องค์กรไปสู่การจัดท า       
แผนปฏิบัติการ การปฏิบัติตามแผนงาน/โครงการ ตัวช้ีวัดของแต่ละแผนปฏิบัติการ 
บทบาทหน้าท่ีของบุคลากรต่อการบรรลุเป้าหมายองค์กร   
          

สนย. ๑ ทุกส านักร่วม
ด าเนินการ   

โดยต้องแสดง
หลักฐานการ

ถ่ายทอดฯ เช่น 
รายงานการ
ประชุม ฯลฯ 

๑ 

     ๕ มีการติดตามผลการด าเนินงานหลักที่ส าคัญผ่านตัวช้ีวัดเพื่อติดตาม
ความคืบหน้าของแผนปฏิบัติราชการโดยเปรียบเทียบกับเป้าประสงค์ 
ที่ก าหนดไว้ ผลการด าเนินการที่ผ่านมา และสรุปผลการด าเนินงานเสนอ
ผู้บริหาร ส่วนราชการทราบ  
 

สนย. ๑ ทุกส านักร่วม
ด าเนินการ    

โดยต้องแสดง
หลักฐานการ
ติดตามผลการ
ด าเนินงานและ
การส่งผลการ
ติดตามผลการ
ด าเนินงานให้ 
ส านักนโยบาย
และยุทธศาสตร์ 

๑ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายละเอียดตัวชี้วัดเพื่อประกอบค ารับรองการปฏิบัติราชการระดับส านัก 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ 

 

๒๘ 
 

รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน  : 

ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด หน่วยวัด 
ผลการด าเนินงานในอดีต ปีงบประมาณ พ.ศ. 

255๕ 255๖ 255๗ 
ระดับความส าเร็จในการสนับสนุนการ
วางแผนเชิงยุทธศาสตร์ของส านักงาน
ปลัดกระทรวง ศึกษาธิการ 
 

ระดับ
ความส าเร็จ 

- - N/A 

 

 
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 ๖๐๒๐ 
 ๒. นางแจ่มจิตต์  สุคนธสาร      เบอร์ติดต่อ : ๐ ๒๖๒๘ ๖๐๒๐ 
 ๓. นายชาญชัย  เตียวัฒนรัฐติกาล      เบอร์ติดต่อ : ๐ ๒๒๘๐ ๐๓๐๙ 

 



รายละเอียดตัวชี้วัดเพื่อประกอบค ารับรองการปฏิบัติราชการระดับส านัก 
ประจ าปงงบประาา พพศ.ศพ๒๕๕๘ 

 

๒๙ 
 

ตัวช้ีวัดที ่๕  ระดับความส าเร็จในการจัดการความสัมพันธ์กับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
 

หน่วยวัด  :  ระดับความส าเร็จ 
 

น้ าหนัก  :  ร้อยละ ๔ 
 

ค าอธิบาย  :   
  ระดับความส าเร็จในการจัดการความสัมพันธ์กับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เป็นการ
ประเมินว่าหน่วยงานมีการด าเนินการเกี่ยวกับความต้องการ ความคาดหวัง ของผู้รับบริการและผู้มี          
ส่วนได้ส่วนเสียอย่างไร รวมถึงหน่วยงานมีการด าเนินการอย่างไรในการสร้างความสัมพันธ์กับผู้บริการ  
และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย การก าหนดปัจจัยที่ส าคัญที่ท าให้ผู้รับบริการและผู้มีส่ วนได้ส่วนเสียมีความพึงพอใจ 
และน าไปสู่การกล่าวถึงส่วนราชการในทางที่ดี 
 

เกณฑ์การให้คะแนน  : 
  วัดควาาส าเร็จของการด าเนินการในด้านการพัฒนาองค์การพในการจัดการควาาสัาพันธ์ 
กับผู้รับบริการและผู้าีส่วนได้ส่วนเสีย 
พ 
โดยท่ี : 

หน่วยงานด าเนินการตาารายละเอียดการด าเนินงานของเจ้าภาพหลักและหน่วยงาน
สนับสนุนตาาตารางพ“รายละเอียดการด าเนินงานประเด็นการประเาินผลการปฏิบัติราชการพด้านการพัฒนา
องค์การ” ดังนี้ 

  

ตัวช้ีวัด/รายละเอียดการด าเนินงาน เจ้าภาพหลัก 
ค่าคะแนน
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
สนับสนุน 

ค่าคะแนน
ด าเนินการ 

ตัวชี้วัดที่ ๕ ระดับความส าเร็จในการจัดการความสัมพันธ์กับผู้รับบริการ
และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย   
                                                                 น้ าหนัก ร้อยละ ๔พพ 

(ก.นศ 
ด าเนินการ
รวบรวา

ข้อาูลในภาพพ
สปศศ) 

   

พพพพพ๑พาีการ.ึกษาพวิเคราะห์พรวบรวาข้อาูลของผู้รับบริการและผู้าีส่วนได้
ส่วนเสียของหน่วยงาน โดย 

    

พพพพพพพพพพ๑ศ๑พการาีการก าหนด/จ าแนกกลุ่าผู้รับบริการและผู้าีส่วนได้ส่วนเสีย 
ของหน่วยงานได้ครบถ้วนทุกกระบวนการหลัก 

  ทุกส านัก 
ด าเนินการ 

๐ศ๕ 

พพพพพพพพพพ๑ศ๒พาีวิธีการ/ช่องทางในการรับฟังและาีผลการรับฟัง/ส ารวจ 
ควาาต้องการของผู้รับบริการและผู้าีส่วนได้ส่วนเสียในแต่ละกลุ่า 

  ทุกส านัก 
ด าเนินการ 

๐ศ๓ 

พพพพพพพพพพ๑ศ๓พาีการทบทวนและปรับปรุงวิธีการ/ช่องทางในการรับฟัง 
ควาาต้องการของผู้รับบริการและผู้าีส่วนได้ส่วนเสียให้เหาาะสา 

  ทุกส านัก 
ด าเนินการ 

๐ศ๒ 

พพพพพ๒พปรับปรุงงานบริการหรือการปฏิบัติงานให้สนองตอบควาาต้องการ
ของผู้รับบริการและผู้าีส่วนได้ส่วนเสียพโดยพ 

  ทุกส านัก 
ด าเนินการ 

 

พพพพพพพพพพ๒ศ๑พน าข้อาูลควาาต้องการฯพตาาข้อที่พ๑พาาก าหนดแนวทาง/โครงการ
ปรับปรุงการปฏิบัติงานพ๑พกระบวนการพหรือพ๑พงานบริการพ 

  ทุกส านัก 
ด าเนินการ 

๐ศ๗ 

พพพพพพพพพพ๒ศ๒พสรุปผลการปรับปรุงการปฏิบัติงานให้ผู้บริหารทราบ   ทุกส านัก 
ด าเนินการ 

๐ศ๓ 

พพพพพ๓พาีการสร้างควาาสัาพันธ์กับผู้รับบริการและผู้าีส่วนได้ส่วนเสียพโดย   ทุกส านัก  



รายละเอียดตัวชี้วัดเพื่อประกอบค ารับรองการปฏิบัติราชการระดับส านัก 
ประจ าปงงบประาา พพศ.ศพ๒๕๕๘ 

 

๓๐ 
 

ตัวช้ีวัด/รายละเอียดการด าเนินงาน เจ้าภาพหลัก 
ค่าคะแนน
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
สนับสนุน 

ค่าคะแนน
ด าเนินการ 

ด าเนินการ 
พพพพพพพพพพ๓ศ๑พจัดให้าีช่องทางที่ใช้ในการติดต่อกับผู้รับบริการและผู้าีส่วนได้
ส่วนเสียพอย่างน้อยพ๒ ช่องทาง 

  ทุกส านัก 
ด าเนินการ 

๐ศ๒ 

พพพพพพพพพพ๓ศ๒พจัดท าโครงการ/กิจกรราเพื่อสร้างควาาสัาพันธ์กับกลุ่า
ผู้รับบริการและผู้าีส่วนได้ส่วนเสีย 

  ทุกส านัก 
ด าเนินการ 

๐ศ๔ 

พพพพพพพพพพ๓ศ๓พติดตาาพประเาินและสรุปผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรา 
เพื่อสร้างควาาสัาพันธ์ฯพเสนอผู้บริหารทราบ 

  ทุกส านัก 
ด าเนินการ 

๐ศ๔ 

พพพพพ๔พาีระบบท่ีชัดเจนในการรวบรวาและจัดการข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะพ
โดย 

  ทุกส านัก 
ด าเนินการ 

 

พพพพพพพพพพพ๔ศ๑พาีการระบุช่ือผู้รับผิดชอบ/กลุ่างานท่ีเป็นผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับ
ข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ 

  ทุกส านัก 
ด าเนินการ 

๐ศ๑ 

พพพพพพพพพพพ๔ศ๒พาีการแก้ไขข้อร้องเรียนหรือด าเนินการตาาข้อเสนอแนะพ 
โดยสาาารถระบุถึงพวิธีการติดตาาพผู้รับผิดชอบควาาถี่ในการติดตาา 

  ทุกส านัก 
ด าเนินการ 

๐ศ๓ 

พพพพพพพพพพพ๔ศ๓พาีการปรับปรุงคุ ภาพการให้บริการหรือการปฏิบัติงาน 
จากข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ 

  ทุกส านัก 
ด าเนินการ 

๐ศ๔ 

พพพพพพพพพพพ๔ ศ๔พาีสรุปรายงานผลการจัดการข้อร้องเรียน/ด าเนินการ 
ตาาข้อเสนอแนะให้ผู้บริหารทราบ 

  ทุกส านัก 
ด าเนินการ 

๐ศ๒ 

     ๕ าีการพัฒนาการให้บริการของกระบวนการหลักพโดย   ทุกส านัก 
ด าเนินการ 

 

พพพพพพพพพพ๕ ศ๑ พคั ด เลื อ ก กระบ วน การห ลั ก ขอ งหน่ วย งาน พจ าน วนพ 
๒พกระบวนการพาาจัดท าแบบส ารวจควาาพึงพอใจและควาาไา่พึงพอใจ 
ของผู้รับบริการและ/หรือผู้าีส่วนได้ส่วนเสียพด าเนินการส ารวจฯพและจัดท า
รายงานผลการส ารวจฯพเสนอผู้บริหารทราบ 

  ทุกส านัก 
ด าเนินการ 

๐ศ๔ 

พพพพพพพพพพ๕ ศ๒ พน าผลการส ารวจควาาพึ งพอใจและควาาไา่พึ งพอใจ 
ของผู้รับบริการและ/หรือผู้าีส่วนได้ส่วนเสียไปปรับปรุงการให้บริการ 
ของกระบวนการหลักท้ังพ๒พกระบวนการ 

  ทุกส านัก 
ด าเนินการ 

๐ศ๔ 

พพพพพพพพพพ๕ ศ๓ พสรุปผลการด า เนิ น งาน เสนอผู้ บ ริห ารทราบ พภ ายในพ 
๓๐พกันยายนพ๒๕๕๘ 

  ทุกส านัก 
ด าเนินการ 

๐ศ๒ 

 
หมายเหตุ :พ 
                -พงานบริการหรือกระบวนงานที่ด าเนินการปงละพ๑พครั้งพให้น าาาปรับปรุงและส ารวจ 
ควาาพึงพอใจซ้ าในปงงบประาา พ๒๕๕๘พส่วนงานบริการที่ส ารวจและปรับปรุงได้เสร็จสิ้นแล้วภายใน
ปงงบประาา พพศ.ศ ๒๕๕๗พให้เลือกงานบริการใหา่าาด าเนินการในปงงบประาา พพศ.ศพ๒๕๕๘ 
                 - ก.นศพเป็นผู้รวบรวาในภาพส านักงานปลัดกระทรวง.ึกษาธิการพพพพพพพพ 
 

 
 
 
 
 



รายละเอียดตัวชี้วัดเพื่อประกอบค ารับรองการปฏิบัติราชการระดับส านัก 
ประจ าปงงบประาา พพศ.ศพ๒๕๕๘ 

 

๓๑ 
 

รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน  : 

ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด หน่วยวัด 
ผลการด าเนินงานในอดีต ปีงบประมาณ พ.ศ. 
255๕ 255๖ 255๗ 

ระดั บ ความส า เร็ จ ในการจั ด การ
ความสัมพันธ์กับผู้รับบริการและผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย 

ระดับ
ความส าเร็จ 

  N/A 

 

 
แหล่งข้อมูล / วิธีการจัดเก็บข้อมูล : 
แหล่งข้อมูล : 
  ค ะท างานที่รับผิดชอบตัวชี้วัดและกลุ่างาน/งานพที่เก่ียวข้อง 
การจัดเก็บข้อมูล  : 
  รายงานผลการด าเนินการ 
 

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

ผู้จัดเก็บข้อมูล  :   ๑ศพนางสาววิริยาพพไชยคุปต ์ พพพพพพพพพเบอร์ติดต่อพ: ๐พ๒๖๒๘พ๖๓๖๔ 
   ๒ศพนางสาวนวรัตน์พพราาสูต พพพพพพพพพเบอร์ติดต่อพ: ๐พ๒๒๘๑พ๗๘๕๙ 

๓ศพนางสาวอิสรีย์พพฤทธิ์นิ่า เบอร์ติดต่อพ: ๐พ๒๖๒๘พ๖๐๒๐ 
๔ศพนางวีระวัลย์พพพรหาาานุวัติ พพพพพพพพพเบอร์ติดต่อพ: ๐พ๒๒๘๐พ๐๓๐๙ 
๕ศพว่าที่ร้อยตรีพนรินทร์พพก้อนแก้ว พพพพพพพพพเบอร์ติดต่อพ: ๐พ๒๖๒๘พ๖๓๖๔ 
๖ศพนางปิยาธรพพอินทเกตุ  พพพพพพพพพเบอร์ติดต่อพ: ๐พ๒๒๘๐พ๐๓๐๙ 
๗ศพนายอภิสร ์พพแสนปลื้า พพพพพพพพพเบอร์ติดต่อพ: ๐พ๒๒๘๐พ๐๓๐๙ 
๘ศพนายชาญชัยพพเตียวัฒนรัฐตกิาล พพพพพพพพพเบอร์ติดต่อพ: ๐พ๒๒๘๐พ๐๓๐๙ 

 



รายละเอียดตัวชี้วัดเพื่อประกอบค ารับรองการปฏิบัติราชการระดับส านัก 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ 

 

๓๒ 
 

ตัวช้ีวัดที ่๖ ระดับความส าเร็จในการพัฒนาปรับปรุงสารสนเทศและการจัดการความรู้ 
 

หน่วยวัด  :  ระดับความส าเร็จ 
 

น้ าหนัก  :  ร้อยละ ๘ 
 

ค าอธิบาย  :   
  ระบบสารสนเทศ เป็นทุนขององค์การที่ รวมถึ งสารสน เทศ ( Information) ความรู้ 

(Knowledge) และเทคโนโลยี เพื่อสนับสนุนกระบวนการหลักขององค์การ  
 การพัฒนาทุนสารสนเทศให้มีคุณค่าและทันสมัย มีความต่อเนื่องทันเหตุการณ์ และสามารถ 

ใช้สารสนเทศให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยการน าข้อมูลเข้า ผ่านระบบการประมวลผล ค านวณ วิเคราะห์ 
และแปลความหมายเป็นข้อความที่สามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้  จะช่วยให้องค์การสามารถน าข้อมูล 
มาตัดสินใจแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้อย่างถูกต้อง แม่นย า และรวดเร็ว ทันเวลากับสถานการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น
ได้อย่างเหมาะสม ดังนั้น ทุนสารสนเทศจึงเป็นโครงสร้างพ้ืนฐานที่ส าคัญขององค์การ ไม่ว่าจะเป็นด้านข้อมูล 
ระบบ และเครือข่าย ที่จะสามารถส่งเสริมให้คนในองค์การมีศักยภาพเพ่ิมขึ้น และสามารถปฏิบัติงานได้ 
อย่างมีประสิทธิภาพ 

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

 การจัดการความรู้ หมายถึง การรวบรวมองค์ความรู้ที่มีอยู่ในองค์กรซึ่งกระจัดกระจายอยู่ในตัว
บุคคล หรือเอกสาร มาพัฒนาให้เป็นระบบ เพ่ือให้ทุกคนในองค์กรสามารถเข้าถึงความรู้ และน ามาพัฒนา
ตนเองให้เป็นผู้รู้ รวมทั้งปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 การจัดการความรู้ พิจารณาจากการวิเคราะห์ ทบทวน จ าแนกและคัดเลือกองค์ความรู้ที่ส าคัญ
และสนับสนุนการด าเนินงานตามกระบวนการหลักของหน่วยงาน น าไปจัดท าแผนการจัดการความรู้  
และด าเนินการตามแผนได้ส าเร็จครบถ้วน รวมถึงการร่วมกิจกรรมสนับสนุนการจัดการความรู้ของส านักงาน
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ   

เกณฑ์การให้คะแนน  : 
    วัดความส าเร็จของการด าเนินการด้านการพัฒนาองค์การ ในการพัฒนาปรับปรุงสารสนเทศ 
และการจัดการความรู้   
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายละเอียดตัวชี้วัดเพื่อประกอบค ารับรองการปฏิบัติราชการระดับส านัก 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ 

 

๓๓ 
 

โดยท่ี : 
หน่วยงานด าเนินการตามรายละเอียดการด าเนินงานของเจ้าภาพหลักและหน่วยงาน

สนับสนุนตามตาราง “รายละเอียดการด าเนินงานประเด็นการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ด้านการพัฒนา
องค์การ” ดังนี้ 
 

ตัวช้ีวัด/รายละเอียดการด าเนินงาน 
เจ้าภาพ

หลัก 
ค่าคะแนน
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
สนับสนุน 

ค่าคะแนน
ด าเนินการ 

ตัวชี้วัดที่  ๖ ระดับความส าเร็จในการพัฒนาปรับปรุงสารสนเทศและ        
การจัดการความรู้           
                                                                   น้ าหนัก ร้อยละ ๘ 

    

๖.๑ ระดับความส าเร็จในการพัฒนาปรับปรุงสารสนเทศ                                                       
น้ าหนัก ร้อยละ ๔  

    

     ๑. ทบทวนการวิเคราะห์ข้อมูลสนับสนุนการด าเนินงานและปรับปรุง
ฐานข้อมูลเดิม 

    

          ๑ .๑  ทบทวนการวิ เคราะห์ข้อมูลที่ จ าเป็นในการสนับสนุนการ
ด า เนินงานตามยุทธศาสตร์  และกระบวนการหลักของปี งบประมาณ          
พ.ศ. ๒๕๕๗  

  ทุกส านัก
ด าเนินการ 

๐.๔ 

          ๑ .๒  ปรับปรุ งข้อมูล/ฐานข้อมูลที่ ด า เนินการในปี งบประมาณ         
พ.ศ. ๒๕๕๗ อย่างน้อย ๑ ฐานข้อมูล              

  ทุกส านัก
ด าเนินการ 

๐.๖ 

     ๒. จัดท าฐานข้อมูล/ข้อมูลใหม่ที่สนับสนุนการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์/
กระบวนการหลัก ๒ ฐานข้อมูล (ต้องครอบคลุม ถูกต้องและทันสมัย)                    

  ทุกส านัก
ด าเนินการ 

 
 

             ๒.๑ ข้อมูลใหม่/ฐานข้อมูล ที่ ๑   ทุกส านัก
ด าเนินการ 

๐.๕ 

             ๒.๒ ข้อมูลใหม่/ฐานข้อมูล ที่ ๒   ทุกส านัก
ด าเนินการ 

๐.๕ 

หมายเหตุ : ส าหรับส านักที่จัดท าข้อมูล/ฐานข้อมูลครบทุกกระบวนการแล้ว  
ให้ด าเนินการปรับปรุงข้อมูล/ฐานข้อมูลเดิมรวม ๓ ฐาน 

    

      ๓ ปรับปรุงระบบสารสนเทศและเครือข่าย      
           ๓ .๑  ส ารวจ ประมวลความต้องการเกี่ ยวกับการใช้งานระบบ
สารสนเทศของหน่วยงานและน าผลไปปรับปรุงระบบสารสนเทศ 

ศทก. ๐.๒   

           ๓.๒ จัดท า/ปรับปรุงฐานข้อมูลองค์ความรู้ เพื่อการเผยแพร่สื่อสาร
ภายในหน่วยงาน รวมถึงจัดให้มีช่องทางในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในเรื่อง 
ของวิธีการปฏิบัติที่ดี (Best Practices) ของบุคลากรผ่านระบบสารสนเทศ 

ศทก. ๐.๒ ทุกส านัก
ด าเนินการ 

๐.๖ 

           ๓.๓ ประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรทราบถึงช่องทางในการใช้งานระบบ
สารสนเทศเพื่อการสืบค้นข้อมูลสนับสนุนการปฏิบัติงาน และ/หรือการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

ศทก. ๐.๑ ทุกส านัก
ด าเนินการ 

๐.๔ 

           ๓.๔ จัดท าแผนบริหารความเสี่ยงด้านคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ  
ที่แสดงถึงการตอบสนองต่อการบุกรุกที่เสี่ยงต่อการท างานของระบบสารสนเทศ
ที่ครอบคลุมถึงการสนับสนุนการปฏิบัติงานได้อย่างต่อเนื่องภายใต้ภาวะวิกฤต 
(เช่น ไฟไหม้ น้ าท่วม แผ่นดินไหว เป็นต้น) 

ศทก. ๐.๒   

          ๓ .๕  จัดท าระบบรักษาความมั่ นคงและปลอดภั ยของระบบฐานข้อมู ล 
และสารสนเทศ ซึ่ งอย่ างน้อยต้องประกอบด้วยแนวทาง/มาตรการป้องกัน 
ความเสียหาย การส ารองข้อมูลสารสนเทศ และสิทธิในการใช้งาน/เข้าถึง 
(Access Right)       

ศทก. ๐.๓   



รายละเอียดตัวชี้วัดเพื่อประกอบค ารับรองการปฏิบัติราชการระดับส านัก 
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๓๔ 
 

ตัวช้ีวัด/รายละเอียดการด าเนินงาน 
เจ้าภาพ

หลัก 
ค่าคะแนน
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
สนับสนุน 

ค่าคะแนน
ด าเนินการ 

     ๔ มีระบบการวัดผลการด าเนินงานของส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 
โดย 

    

           ๔.๑ มีการเลือกและรวบรวมข้อมูลสารสนเทศที่มีความสอดคล้อง 
และเช่ือมโยงกัน  เพื่ อ ใช้ ในการติ ดตามผลการปฏิบั ติ งานในภาพรวม 
ของส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ และใช้ในการสนับสนุนการตัดสินใจ  
ในระดับต่างๆ ของส่วนราชการ  

ศทก. ,
สนย.  

๐.๔ ทุกส านักร่วม
ด าเนนิการ
กับเจ้าภาพ

หลัก 

๐.๔ 

           ๔.๒ มีการเลือกข้อมูลและสารสนเทศเชิงเปรียบเทียบจากภายนอก 
มาใช้สนับสนุนการตัดสินใจในส่วนราชการ 

ศทก. ,
สนย.  

๐.๒ ทุกส านักร่วม
ด าเนนิการ
กับเจ้าภาพ

หลัก 

๐.๒ 

           ๔.๓ มีการทบทวน/ปรับปรุงตัวช้ีวัดและระบบการวัดผลการด าเนินการ
เพื่ อให้มีข้อมูลสารสนเทศของผลการด าเนินงานที่ เป็นปัจจุบันและทัน 
ต่อสถานการณ์ 

ศทก. ,
สนย.  

๐.๔ ทุกส านักร่วม
ด าเนนิการ
กับเจ้าภาพ

หลัก 

๐.๔ 

     ๕ มีระบบการวิ เคราะห์และน าเสนอการด าเนินงานของส านักงาน
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ โดย 

    

           ๕.๑ มีการวิเคราะห์และน าเสนอผลการด าเนินงานตามตัวช้ีวัด/เรื่องที่
ส าคัญ เพื่อให้ผู้บริหารใช้ประกอบการพิจารณา/ทบทวนผลการด าเนินงาน 
ของส่วนราชการ และใช้ในการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ของ สป. 

ศทก.
,สนย. 

๐.๖ ทุกส านักร่วม
ด าเนนิการ
กับเจ้าภาพ

หลัก 

๐.๖ 

           ๕.๒ มีการสื่อสารให้ผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องในทุกระดับได้รับทราบ 
ถึงผลการวิเคราะห์ตามข้อ ๕.๑ เพื่อใช้เป็นข้อมูลสนับสนุนการตัดสินใจในการ
ปฏิบัติงาน 

ศทก. ,
สนย.  

๐.๔ ทุกส านักร่วม
ด าเนนิการ
กับเจ้าภาพ

หลัก 

๐.๔ 

๖.๒ ระดับความส าเร็จในการจัดการความรู้                                                                  
น้ าหนัก ร้อยละ ๔ 

กพร.สป.    

            ๖.๒.๑ ระดับความส าเร็จในการจัดการความรู้ ประจ าปีงบประมาณ      
พ.ศ. ๒๕๕๘                                                        (น้ าหนักร้อยละ ๒) 

    

     ๑ ทบทวนการจ าแนกรายการองค์ความรู้ของทุกกระบวนการหลัก  
และคั ด เลื อกองค์ ความ รู้ ที่ ส นั บสนุ นการด า เนิ น งาน  ๒  องค์ ค วาม รู้ 
จาก ๒ กระบวนการหลัก (ไม่ซ้ ากับกระบวนการที่ด าเนินการในปีงบประมาณ        
พ.ศ.๒๕๕๗) มาจัดท าแผนการจัดการความรู้ (KM Action Plan ) ตามแนวทาง
และรูปแบบที่ส านักงาน ก.พ.ร. ก าหนด (แบบฟอร์มแผนฯ ปีงบประมาณ    
พ.ศ. ๒๕๕๔) 

  ทุกส านัก
ด าเนินการ 

๑ 

     ๒ ด าเนินการตามแผนการจัดการความรู้ได้ส าเร็จทุกกิจกรรม และผ่านเกณฑ์ 
ตัวช้ีวัดผลสัมฤทธิ์ของการจัดการความรู้ 

  ทุกส านัก
ด าเนินการ 

 ๒ 

     ๓ เข้าร่วมกิจกรรม KM DAY ตามแนวทางที่ส านักงานปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการก าหนด 

  ทุกส านัก
ด าเนินการ 

๑ 

     ๔ จัดส่งข้อมูลองค์ความรู้ที่ถอดบทเรียนสมบูรณ์แล้ว (ทั้งรูปแบบเอกสาร
และไฟล์ข้อมูล) ให้กลุ่มพัฒนาระบบบริหารภายในวันท่ี ๓๐ กันยายน ๒๕๕๘ 

  ทุกส านัก
ด าเนินการ 

๑ 

             ๖.๒.๒ ร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ าหนักความส าเร็จจากผลสัมฤทธิ์ของการ
ด าเนินการตามแผนการจัดการความรู้  (แผนของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗) 
(น้ าหนักร้อยละ ๒) 

  ทุกส านัก
ด าเนินการ 

 

      ระดับคะแนนที่ ๑ มีผลสัมฤทธิ์ของการด าเนินงานตามแผนการจัดการ     



รายละเอียดตัวชี้วัดเพื่อประกอบค ารับรองการปฏิบัติราชการระดับส านัก 
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๓๕ 
 

ตัวช้ีวัด/รายละเอียดการด าเนินงาน 
เจ้าภาพ

หลัก 
ค่าคะแนน
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
สนับสนุน 

ค่าคะแนน
ด าเนินการ 

ความรู้ได้ ร้อยละ ๘๐ 
      ระดับคะแนนที่ ๒ มีผลสัมฤทธิ์ของการด าเนินงานตามแผนการจัดการ
ความรู้ได้ ร้อยละ ๘๕ 

    

      ระดับคะแนนที่ ๓ มีผลสัมฤทธิ์ของการด าเนินงานตามแผนการจัดการ
ความรู้ได้ ร้อยละ ๙๐ 

    

      ระดับคะแนนที่ ๔ มีผลสัมฤทธิ์ของการด าเนินงานตามแผนการจัดการ
ความรู้ได้ ร้อยละ ๙๕ 

    

      ระดับคะแนนที่ ๕ มีผลสัมฤทธิ์ของการด าเนินงานตามแผนการจัดการ
ความรู้ได้ ร้อยละ ๑๐๐ 

    

หมายเหตุ :  ๑. ร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ าหนักความส าเร็จจากผลสัมฤทธิ์
ของการด าเนินการตามแผนการจัดการความรู้ (แผนของปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๕๗) คือ การวัดผลสัมฤทธิ์ของการน าองค์ความรู้ทั้งสอง 
องค์ความรู้ตามแผนการจัดการความรู้  ประจ าปี งบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๕๗ ไปใช้ 
               ๒. ถ้าหากส านักใดไม่มีหรือก าหนดตัวชี้วัดผลสัมฤทธิ์   
ไม่ชัดเจน ต้องจัดท าตัวชี้ วัดผลสัมฤทธิ์ของการน าองค์ความรู้          
ทั้ง ๒ องค์ความรู้ของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ พร้อมเกณฑ์การให้
คะแนนใหม่ และให้ทุกส านักส่งชื่อ องค์ความรู้ ตัวชี้วัดผลสัมฤทธิ์ 
และเกณฑ์การให้คะแนนมายังกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ภายในเดือน
กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘  
 ทั้งนี ้    - หากไม่แจ้งข้อมูลดังกล่าวจะไม่ได้ค่าคะแนนด าเนินการ 
           - หากแจ้งข้อมูลดังกล่าวช้ากว่าก าหนด จะถูกปรับลด 
คะแนนลง ๐.๒ คะแนน จากค่าคะแนนด าเนินการที่ได้จากตัวชี้วัดนี้ 

    

 
รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน  : 

ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด หน่วยวัด 
ผลการด าเนินงานในอดีต ปีงบประมาณ พ.ศ. 

255๕ 255๖ 255๗ 
ระดับความส าเร็จในการพัฒนาปรับปรุง
สารสนเทศและการจัดการความรู้ 

ระดับ
ความส าเร็จ 

  N/A 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



รายละเอียดตัวชี้วัดเพื่อประกอบค ารับรองการปฏิบัติราชการระดับส านัก 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ 

 

๓๖ 
 

แหล่งข้อมูล / วิธีการจัดเก็บข้อมูล : 
แหล่งข้อมูล : 
  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. นางสาวบุษยากร  กิตติวานิช  เบอร์ติดต่อ : ๐ ๒๖๒๘ ๖๐๒๐ 
๕. นางสาวนวรัตน์  รามสูต           เบอร์ติดต่อ : ๐ ๒๒๘๑ ๗๘๕๙ 
๖. นางสาวกุณฑิกา  พัชรชานนท์    เบอร์ติดต่อ : ๐ ๒๒๘๑ ๗๘๕๙ 
๗. นายชาญชัย  เตียวัฒนรัฐติกาล  เบอร์ติดต่อ : 0 2280 0309 
๘. ว่าที่ร้อยตรี นรินทร์  ก้อนแก้ว  เบอร์ติดต่อ : ๐ ๒๖๒๘ ๖๓๖๔ 

 

 



รายละเอียดตัวชี้วัดเพื่อประกอบค ารับรองการปฏิบัติราชการระดับส านัก 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ 

 

๓๗ 
 

ตัวช้ีวัดที ่๗  ระดับความส าเร็จในการพัฒนาบุคลากร 
 

หน่วยวัด  :  ระดับความส าเร็จ 
 

น้ าหนัก  :  ร้อยละ ๕ 
 

ค าอธิบาย  :   
 การพัฒนาบุคลากร เป็นการด าเนินงานเกี่ยวกับการส่งเสริมให้บุคลากรได้รับการพัฒนาความรู้ 

ความสามารถ ทักษะ ตลอดจนมีทัศนคติที่ดีในการท างาน อันจะเป็นผลให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ 
บรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน ความคาดหวังและความต้องการของผู้รับบริการ 

 ระดับความส าเร็จในการพัฒนาบุคลากร เป็นการพิจารณาวิธีการด าเนินการเกี่ยวกับการจัดท า
แผนพัฒนาบุคลากร ที่ต้องสอดคล้อง/รองรับกับแผนปฏิบัติราชการประจ าปี สามารถด าเนินการตามแผน
และการติดตามผลการด าเนินงานตามแผน รวมถึงการมีความใส่ใจ การสร้างและรักษาสภาพแวดล้อม 
ในการท างาน สร้างบรรยากาศที่เอ้ือต่อการปฏิบัติงานของบุคลากร ซึ่งจะน าไปสู่ผลการด าเนินการที่เป็นเลิศ 
และความเจริญก้าวหน้าของบุคลากรและส่วนราชการ   

เกณฑ์การให้คะแนน  : 
วัดความส าเร็จของการด าเนินการด้านการพัฒนาองค์การ ในการพัฒนาบุคลากร   

 
โดยท่ี : 

        หน่วยงานด าเนินการตามรายละเอียดการด าเนินงานของเจ้าภาพหลักและหน่วยงาน
สนับสนุนตามตาราง “รายละเอียดการด าเนินงานประเด็นการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ด้านการพัฒนา
องค์การ” ดังนี้ 

  

ตัวช้ีวัด/รายละเอียดการด าเนินงาน 
เจ้าภาพ 

หลัก 
ค่าคะแนน
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
สนับสนุน 

ค่าคะแนน
ด าเนินการ 

ตัวชี้วัดที่ ๗ ระดับความส าเร็จในการพัฒนาบุคลากร                        
                                                                     น้ าหนัก ร้อยละ ๕    

สอ.    

      ๑  จัดท าแผนพัฒนาบุคลากรของส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  
ให้สอดคล้อง/รองรับแผนปฏิบัติราชการ  ประจ าปีงบประมาณ เสนอผู้บริหาร 
ให้ความเห็นชอบ โดย  

    

            ๑.๑ ต้องมีการใช้ผลการส ารวจความต้องการในการฝึกอบรม ทั้งจาก
บุคลากร หัวหน้างานและผู้บังคับบัญชามาประกอบการจัดท าแผนฯ 

  ทุกส านักร่วม
ด าเนินการกับ
เจ้าภาพหลัก 

๐.๕ 

            ๑.๒ แผนพัฒนาบุคลากรมีกิจกรรม/วิธีการพัฒนาท้ังอย่างเป็นทางการ
และไม่เป็นทางการ 

  ทุกส านักร่วม
ด าเนินการกับ
เจ้าภาพหลัก 

๐.๕ 

     ๒ ด าเนินการตามแผนพัฒนาบุคลากรได้ครบถ้วนทุกโครงการ/กิจกรรม    
ทุกส านักร่วม
ด าเนินการกับ
เจ้าภาพหลัก 

๑ 

     ๓ มีการติดตามผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาบุคลากรและสรุปรายงาน
เสนอผู้บริหารทราบ โดย 

    

          ๓.๑ มีการประเมินประสิทธิผลของการฝึกอบรม/กิจกรรมให้ความรู้
ต่างๆ 

  ทุกส านักร่วม
ด าเนินการกับ
เจ้าภาพหลัก 

๐.๕ 



รายละเอียดตัวชี้วัดเพื่อประกอบค ารับรองการปฏิบัติราชการระดับส านัก 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ 

 

๓๘ 
 

ตัวช้ีวัด/รายละเอียดการด าเนินงาน 
เจ้าภาพ 

หลัก 
ค่าคะแนน
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
สนับสนุน 

ค่าคะแนน
ด าเนินการ 

          ๓.๒ มีการติดตามผลการน าความรู้ที่ได้จากการฝึกอบรม/กิจกรรม 
ให้ความรู้ต่างๆ ไปใช้ในการปฏิบัติงาน 

  ทุกส านักร่วม
ด าเนินการกับ
เจ้าภาพหลัก 

๐.๕ 

     ๔ มี โครงการ/กิจกรรม ในการส่ งเสริมสุขอนามัย ความปลอดภั ย          
การป้องกันภัย การปรับปรุงสภาพแวดล้อมในการท างานและอุปกรณ์ 
ให้เหมาะสมกับการปฏิบัติงาน โดยมีการก าหนดตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมายในการ
ด าเนินงาน 

  
ทุกส านัก

ด าเนินการ 

๑ 

     ๕ มีการสร้างความผาสุก และความพึงพอใจให้แก่บุคลากร โดย     

          ๕ .๑  ก าหนด/ทบทวนการก าหนดปั จจัยที่ มี ผลต่ อความผาสุก            
ความพึงพอใจและแรงจูงใจของบุคลากร ในแต่ละระดับและแต่ละประเภท 
จัดล าดับความส าคัญของปั จจัย  และจัดท าแผนการสร้างความผาสุก  
และความพึงพอใจของบุคลากร โดยแผนฯจะต้องสอดคล้องกับปัจจัยท่ีก าหนด 

  ทุกส านักร่วม
ด าเนินการกับ
เจ้าภาพหลัก 

๐.๒ 

          ๕.๒ มีการก าหนดตัวช้ีวัดและวิธีการประเมินความผาสุก ความพึงพอใจ
และการสร้างแรงจูงใจของบุคลากรแต่ละระดับแต่ละประเภท 

  ทุกส านักร่วม
ด าเนินการกับ
เจ้าภาพหลัก 

๐.๒ 

          ๕ .๓  ด า เนินการตามแผนการสร้างความผาสุกฯ  ได้ ครบถ้วน 
ทุกโครงการ/กิจกรรม 

  ทุกส านักร่วม
ด าเนินการกับ
เจ้าภาพหลัก 

๐.๒ 

          ๕.๔ มีการประเมินความผาสุก ความพึงพอใจและการสร้างแรงจูงใจ
ของบุคลากร    

  ทุกส านักร่วม
ด าเนินการกับ
เจ้าภาพหลัก 

๐.๒ 

          ๕.๕ จัดท ารายงานผลการด าเนินการตามแผนการสร้างความผาสุกฯ 
เสนอผู้บริหารทราบ  
            (กรณีหน่วยงานสนับสนุนส่งรายงานผลการด าเนินงานให้หน่วยงาน
เจ้าภาพหลักภายในเวลาที่ก าหนดด้วย) 

  ทุกส านักร่วม
ด าเนินการกับ
เจ้าภาพหลัก 

๐.๒ 

 
รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน  : 

ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด หน่วยวัด 
ผลการด าเนินงานในอดีต ปีงบประมาณ พ.ศ. 
255๕ 255๖ 255๗ 

ระดับความส าเร็จในการพัฒนาบุคลากร ระดับ 
ความส าเร็จ 

  N/A 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายละเอียดตัวชี้วัดเพื่อประกอบค ารับรองการปฏิบัติราชการระดับส านัก 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ 

 

๓๙ 
 

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. นางวีระวัลย์  พรหมมานุวัติ  เบอร์ติดต่อ : 0 2280 0309 
๓. นางสาวปานัดดา  พลวิเศษ  เบอร์ติดต่อ : 0 2280 0309 

   ๔. นายธิติกาญจน์  ยิ้มสงวน  เบอร์ติดต่อ : 0 2280 0309 
 
 



รายละเอียดตัวชี้วัดเพื่อประกอบค ารับรองการปฏิบัติราชการระดับส านัก 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ 

 

๔๐ 
 

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 าเนินการ
จัดท า/ทบทวนมาตรฐานการปฏิบัติงานและคู่มือการปฏิบัติงานให้น าสู่การปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

เกณฑ์การให้คะแนน  : 
วัดความส าเร็จของการด าเนินการด้านการพัฒนาองค์การ ในการพัฒนาการจัดการกระบวนการ  
 

โดยท่ี : 
หน่วยงานด าเนินการตามรายละเอียดการด าเนินงานของเจ้าภาพหลักและหน่วยงาน

สนับสนุนตามตาราง “รายละเอียดการด าเนินงานประเด็นการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ด้านการพัฒนา
องค์การ” ดังนี้ 
  

ตัวช้ีวัด/รายละเอียดการด าเนินงาน เจ้าภาพหลัก 
ค่าคะแนน
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
สนับสนุน 

ค่าคะแนน
ด าเนินการ 

ตัวชี้วัดที่ ๘ ระดับความส าเร็จในการพัฒนาการจัดการกระบวนการ          
น้ าหนัก ร้อยละ ๑๕     

(สช./
กพร.สป. 

ด าเนินการ
รวบรวมใน
ภาพกรม) 

   

๘.๑ ระดับความส าเร็จในการจัดการกระบวนการหลัก                                               
น้ าหนัก ร้อยละ ๗ 

    

     ๑ ทบทวนการก าหนดกระบวนการหลักในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ 
ให้ครอบคลุม ครบถ้วนตามหน้าที่ของหน่วยงานตามที่กฎหมายก าหนด 
และทบทวนการจ าแนกกลุ่มผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียตามแบบ
วิเคราะห์ SIPOC ได้ครบถ้วนทุกกระบวนการหลัก 

  ทุกส านัก
ด าเนินการ 

๑ 

     ๒ ทบทวนการจัดท าข้อก าหนดที่ส าคัญของทุกกระบวนการหลักท้ัง ๕ 
ด้านและตัวช้ีวัดภายในกระบวนการเพื่อให้บรรลุข้อก าหนดที่ส าคัญต่างๆ 
ให้ครบถ้วนชัดเจน (มีผลส ารวจความต้องการของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้            
ส่วนเสีย) 

  ทุกส านัก
ด าเนินการ 

๑ 

     ๓ ทบทวนการออกแบบกระบวนการหลักให้สมบู รณ์ ชัด เจน 
ทุกกระบวนการ โดยแสดงวิธีการออกแบบที่ช้ีให้เห็นได้ว่าน าข้อก าหนด 
ที่ส าคัญมาใช้ในการออกแบบกระบวนการเพื่อให้บรรลุข้อก าหนดที่ส าคัญ
เหล่านั้น 

  ทุกส านัก
ด าเนินการ 

๑ 

     ๔  ทบทวนการจัดท ามาตรฐานการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับ
ข้ อก าห น ดที่ ส าคั ญ และตั วช้ี วั ดภายในกระบ วน การได้ ค รบ ถ้ วน 
ทุกกระบวนการหลัก 

  ทุกส านัก
ด าเนินการ 

๑ 



รายละเอียดตัวชี้วัดเพื่อประกอบค ารับรองการปฏิบัติราชการระดับส านัก 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ 

 

๔๑ 
 

ตัวช้ีวัด/รายละเอียดการด าเนินงาน เจ้าภาพหลัก 
ค่าคะแนน
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
สนับสนุน 

ค่าคะแนน
ด าเนินการ 

         - ส่ งเอกสารแบบฟอร์มตารางการวิ เคราะห์ทั้ ง ๙  ตาราง 
ของทุกกระบวนการ พร้อมแผ่น CD ไฟล์เอกสารทั้งหมดให้กลุ่มพัฒนา
ระบบบริหาร สป. ภายในวันท่ี ๓๐ กันยายน ๒๕๕๘ 
     ๕ ทบทวนแผน/ระบบรองรับภาวะฉุกเฉินเพื่อป้องกันผลกระทบ 
จากภาวะฉุกเฉินต่างๆ (ภัยธรรมชาติ/สาธารณภัย) ที่อาจเกิดขึ้นและมี
ผลกระทบต่อกระบวนการปฏิบัติงาน/การด าเนินการตามพันธกิจหลัก 
ของส่วนราชการ/ หน่วยงาน โดยแสดงหลักฐานการวิเคราะห์และแสดง 
ให้เห็นความเชื่อมโยงของแผน/ระบบต่อการด าเนินการ ตามพันธกิจหลัก
ของส่วนราชการ/หน่วยงานว่าจะสามารถด าเนินงานได้อย่างต่อเนื่อง  
และมีการสื่อสารให้ผู้ที่เกี่ยวข้องในแผน/ระบบรอบรับภาวะฉุกเฉินทราบ
ถึงแนวทางปฏิบัติ 

สอ. 
ท าในภาพ 

สป. 

๑ ทุกส านัก
ด าเนินการ
ท าในภาพ

ส านัก 

๑ 

๘.๒ ระดับความส าเร็จในการจัดการกระบวนการสนับสนุน                                          
น้ าหนัก ร้อยละ ๓  

    

     ๑ ทบทวนการก าหนดกระบวนการสนับสนุนในปีงบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๕๗ ใหค้รอบคลุม ครบถ้วนตามหน้าท่ี ภารกิจของหน่วยงาน  

  ทุกส านัก
ด าเนินการ 

๑ 

     ๒ ทบทวนการจ าแนกกลุ่มผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้ 
ตามแบบวิเคราะห์ SIPOC ได้ครบถ้วนทุกกระบวนการ 

  ทุกส านัก
ด าเนินการ 

๑ 

     ๓ ทบทวนการจัดท าข้อก าหนดที่ส าคัญของทุกกระบวนการทั้ง ๕ ด้าน
และมีตัวช้ีวัดภายในกระบวนการเพื่อให้บรรลุข้อก าหนดที่ส าคัญต่างๆ
อย่างครบถ้วน (มีผลส ารวจความต้องการของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย) 

  ทุกส านัก
ด าเนินการ 

๑ 

     ๔ ทบทวนการออกแบบกระบวนการสนับสนุนครบทุกกระบวนการ 
โดยแสดงวิธีการออกแบบท่ีช้ีให้เห็นได้ว่าน าข้อก าหนดที่ส าคัญมาใช้ในการ
ออกแบบกระบวนการเพื่อให้บรรลุข้อก าหนดที่ส าคัญเหล่านั้น 

  ทุกส านัก
ด าเนินการ 

๑ 

     ๕  ทบทวนการจัดท ามาตรฐานการปฏิ บั ติ งานให้ สอดคล้อง 
กับข้ อก าหนดที่ ส าคัญ และตั วช้ี วั ดภายในกระบ วนการครบ ถ้ วน 
ทุกกระบวนการ 
         - ส่งเอกสารแบบฟอร์มตารางการวิเคราะห์ทั้ง ๙ ตารางของทุก
กระบวนการ พร้อมแผ่น CD ไฟล์เอกสารทั้งหมดให้กลุ่มพัฒนาระบบ
บริหาร สป. ภายในวันท่ี ๓๐ กันยายน ๒๕๕๘ 

  ทุกส านัก
ด าเนินการ 

๑ 

๘.๓ ระดับความส าเร็จในการด าเนินงานของกระบวนการหลัก                                       
น้ าหนัก ร้อยละ ๕  

    

     ๑ คัดเลือกรายชื่อกระบวนการหลักร้อยละ ๕๐ ของกระบวนการหลัก
ทั้งหมดของหน่วยงานที่จะใช้เข้ารับการประเมิน (ไม่ซ้ ากับกระบวนการ 
ที่ เลือกมาด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗) และส่งรายช่ือ
กระบวนการเหล่านั้นให้กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร สป. ภายในเดือน 
กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ 
        (กรณีส ำนักที่มีกระบวนกำร จ ำนวน ๑ - ๕ กระบวนกำร  
ให้น ำมำด ำเนินกำรทุกกระบวนกำร) 

  ทุกส านัก
ด าเนินการ 

๑ 



รายละเอียดตัวชี้วัดเพื่อประกอบค ารับรองการปฏิบัติราชการระดับส านัก 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ 

 

๔๒ 
 

ตัวช้ีวัด/รายละเอียดการด าเนินงาน เจ้าภาพหลัก 
ค่าคะแนน
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
สนับสนุน 

ค่าคะแนน
ด าเนินการ 

     ๒ มีกระบวนการหลักที่ด าเนินการตามผังขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
ตัวช้ีวัดภายในกระบวนการและมาตรฐานการ ปฏิบัติงานได้ครบถ้วน
สมบูรณ์ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ ของกระบวนการที่คัดเลือกทั้งหมด 

  ทุกส านัก
ด าเนินการ 

๑ 

     ๓ มีกระบวนการหลักที่ด าเนินการตามผังขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
ตัวช้ีวัดภายในกระบวนการและมาตรฐานการปฏิบัติงานได้ครบถ้วน
สมบูรณ์ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐ ของกระบวนการที่คัดเลือกทั้งหมด 

  ทุกส านัก
ด าเนินการ 

๑ 

     ๔ มีกระบวนการหลักที่ด าเนินการตามผังขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
ตัวช้ีวัดภายในกระบวนการและมาตรฐานการปฏิบัติงานได้ครบถ้วน
สมบูรณ์ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ ของกระบวนการที่คัดเลือกทั้งหมด 

  ทุกส านัก
ด าเนินการ 

๑ 

     ๕ มีกระบวนการหลักที่ด าเนินการตามผังขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
ตัวช้ีวัดภายในกระบวนการและมาตรฐานการปฏิบัติงานได้ครบถ้วน
สมบูรณ์ทุกกระบวนการตามที่คัดเลือกทั้งหมด 

  ทุกส านัก
ด าเนินการ 

๑ 

     
 

รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน  : 

ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด หน่วยวัด 
ผลการด าเนินงานในอดีต ปีงบประมาณ พ.ศ. 

255๕ 255๖ 255๗ 
ระดับความส าเร็จในการพัฒนาการ
จัดการกระบวนการ 

ระดับ
ความส าเร็จ 

  N/A 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายละเอียดตัวชี้วัดเพื่อประกอบค ารับรองการปฏิบัติราชการระดับส านัก 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ 

 

๔๓ 
 

แหล่งข้อมูล / วิธีการจัดเก็บข้อมูล : 
แหล่งข้อมูล :     คณะท างานรับผิดชอบตัวชี้วัด และกลุ่มงาน/งาน ที่เกี่ยวข้อง 
 

การจัดเก็บข้อมูล  :   แบบฟอร์ม/ตารางการวิเคราะห์ตามที่ กพร. ก าหนด 

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

ผู้จัดเก็บข้อมูล  :   ๑. นางดรุณี  ไรเปี่ยม           เบอร์ติดต่อ : ๐ ๒๒๘๐ ๐๓๐๙ 
    ๒. นางสาวบุษยากร  กิตติวานิช          เบอร์ติดต่อ : ๐ ๒๖๒๘ ๖๐๒๐ 

๓. นางสาวนวรัตน์  รามสูต          เบอร์ติดต่อ : ๐ ๒๒๘๑ ๗๘๕๙ 
๔. นางวีระวัลย์  พรหมมานุวัติ          เบอร์ติดต่อ : ๐ ๒๒๘๐ ๐๓๐๙ 
๕. ว่าที่ร้อยตรี นรินทร์  ก้อนแก้ว          เบอร์ติดต่อ : ๐ ๒๖๒๘ ๖๓๖๔ 
๖. นายชัยวัฒน์  เดชรักษา          เบอร์ติดต่อ : ๐ ๒๒๘๐ ๐๓๐๙ 
๗. นายชาญชัย  เตียวัฒนรัฐตกิาล          เบอร์ติดต่อ : ๐ ๒๒๘๐ ๐๓๐๙ 
๘. นางสาวประภัสสร  ราชมี                 เบอร์ติดต่อ : ๐ ๒๖๒๘ ๖๓๖๔ 

 



รายละเอียดตัวชี้วัดเพื่อประกอบค ารับรองการปฏิบัติราชการระดับส านัก 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ 

 

๔๔ 
 

ตัวช้ีวัดที่ ๙ ระดับความส าเร็จของการน าค่านิยมองค์การ (TEAM WINS) ไปผลักดันการด าเนินงาน 
               ของส านัก (เฉพาะการมีจิตมุ่งบริการ S : Service mind) 
 

น้ าหนัก :  ร้อยละ ๕ 
 

ค าอธิบาย : 
 ค่านิยม หมายถึง มาตรฐานความคิดที่ก าหนดว่าสิ่งใดมีค่า เป็นมาตรฐานความคิดทางสังคม
และเป็นสิ่งที่บุคคลยึดถือเป็นเครื่องช่วยตัดสินใจ รวมทั้งก าหนดการกระท าของตนเอง หรือสิ่งที่บุคคล  
หรือกลุ่มบุคคลนิยมถือเป็นแนวทางแห่งพฤติกรรมที่พึงปรารถนา และเมื่อปฏิบัติซ้ าๆ บ่อยๆ จนเป็นวิถีชีวิต 
อาจสืบทอดเป็นวัฒนธรรมได้ 
 ค่านิยมองค์การของส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ TEAM WINS 
 T  Teamwork   การท างานเป็นทีม หมายถึง ข้าราชการมีความสามัคคี ประสานงานกัน
ท าเพ่ือองค์กรมีการระดมความคิดในการแก้ปัญหาร่วมกัน  พัฒนางานร่วมกัน มีลักษณะเป็นหนึ่งเดียว 
ในด้านการบริหารจัดการการปฏิบัติงาน และด้านกฎหมาย มีทีมงานที่สามารถน านวัตกรรมใหม่ๆ มาใช้
พัฒนาการท างานขององค์กร ชักชวนให้คนในองค์กรช่วยกันขับเคลื่อนให้เกิดการปฏิบัติจริง  เพ่ือการท างาน 
ที่น าไปสู่เป้าประสงค์ขององค์กร 
 E  Equality of Work  ความเสมอภาคในการท างาน หมายถึง ผู้บริหารให้ความส าคัญ 
ในการปฏิบัติการของข้าราชการทุกคน โดยให้ความเสมอภาคและความเป็นธรรม สร้างขวัญก าลังใจที่ดีให้กับ
ผู้ปฏิบัติงาน 
 A  Accountability  ความรับผิดขอบต่อผลส าเร็จของงานและต่อสาธารณะ  หมายถึง 
ข้าราชการมีความรับผิดชอบต่องานในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย และงานที่ต้องมีส่วนร่วมต่างๆ ปฏิบัติด้วยความ
ตั้งใจอย่างเต็มความสามารถ บรรลุผลส าเร็จตามเป้าหมาย ตระหนักในความรับผิดชอบ พร้อมที่จะให้
ตรวจสอบ สามารถอธิบายถึงพฤติกรรมการกระท าของตนเองหรือหน่วยงานได้  รวมถึงความรับผิดชอบ 
ในผลการปฏิบัติงานให้บรรลุเป้าหมายได้ 
 M  Moral and Integrity  การมีศีลธรรมและมีความซื่อสัตย์ หมายถึง ข้าราชการปฏิบัติ
หน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์  สุจริต และถูกต้องเพ่ือน าพาองค์กรให้เป็นที่น่าเชื่อถือ  และก้าวไปข้างหน้า 
อย่างภาคภูมิ 
 W  Willful  มีความมุ่งมั่นตั้งใจท างานอย่างเต็มศักยภาพ หมายถึง ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่
ด้วยความเต็มใจ เต็มความรู้ เต็มความสามารถ และเต็มเวลา เพ่ือมุ่งสู่ความส าเร็จขององค์กร 
 I  Improve ourselves  การพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องสม่ าเสมอ หมายถึง ข้าราชการ
หมั่นแสวงหาความรู้เพ่ือพัฒนาตนเองอยู่เสมอ พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง และพัฒนางานในหน้าที่ให้มี
ประสิทธิภาพ 
 N  Network and Communication  การเป็ น เครือข่ ายที่ มี ปฏิ สั ม พั นธ์ที่ ดี ต่ อกัน 
หมายถึง ข้าราชการในองค์กรยิ้มแย้มต่อกันและกัน กล่าวค าทักทายซึ่งกันและกันเมื่อพบหน้ากันทุกครั้ง 
มีน้ าใจเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่โดยไม่ค านึงว่ามาจากที่ใด ส านักใด ข้าราชการให้ความร่วมมือแก่คนในองค์กรที่มาติดต่อ          
เป็นอย่างดี ข้าราชการน าข่าวสารใหม่ๆ ดีๆ มาเผยแพร่ เล่าสู่กันฟัง มีการจัดให้มีการพบสังสรรค์ระหว่าง
บุคลากรในองค์กรอย่างน้อยเดือนละครั้ง ตลอดทั้งยิ้มแย้มแจ่มใสต่อผู้มาใช้บริการ 



รายละเอียดตัวชี้วัดเพื่อประกอบค ารับรองการปฏิบัติราชการระดับส านัก 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ 

 

๔๕ 
 

 S Service Mind  การมีจิตมุ่งบริการ หมายถึง ข้าราชการให้บริการแก่ทุกคนที่มาติดต่อ   
ด้วยความเต็มใจยิ้มแย้มแจ่มใส มีใจในการให้บริการด้วยกัลยาณมิตร มีการประสานสัมพันธ์กันในองค์กร     
พร้อมใจบริการเพื่อความพึงพอใจผู้ใช้บริการ 
  การประเมินพฤติกรรมการมีจิตมุ่งบริการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ จะเป็นการ
ประเมินพฤติกรรมในภาพรวมของส านักเพ่ือมุ่งเน้นการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมทั่วทั้งองค์การ โดยจะประเมิน
ความส าเร็จของการน าค่านิยมองค์การ S : Service Mind การมีจิตมุ่งบริการ ไปผลักดันการด าเนินงานของส านัก 

  แบบประเมินพฤติกรรมการมีจิตมุ่งบริการให้ใช้ตามที่กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร สป. สร้างขึ้น 
  ระดับความส าเร็จของการน าค่านิยมองค์การ (TEAMWINS) ไปผลักดันการด าเนินงาน     
แบ่งเป็น ๒ ตัวช้ีวัดย่อย ดังนี้ 

ตัวช้ีวัดที่ ๙.๑ ระดับความส าเร็จของการพัฒนา/ปรับปรุงพฤติกรรมการมีจิตมุ่งบริการของบุคลากร 
                  ภายในส านัก กรณีให้บริการกับบุคคลภายในส านัก 

น้ าหนัก : ร้อยละ ๒ 

ค าอธิบาย :  

  การให้บริการแก่บุคคลากรภายในส านัก หมายถึง การให้บริการหรือความช่วยเหลือระหว่าง
บุคลากรในส านักด้วยกันเอง เช่น การให้ข้อมูล การบริการยืม/คืนวัสดุ  

  การประเมินพฤติกรรมการมีจิตมุ่งบริการ กรณีให้บริการกับบุคคลภายในส านัก บุคลากรทุกคน    
ในส านักเป็นผู้ประเมิน โดยพิจารณาจากพฤติกรรมการมีจิตมุ่งบริการของส านักในภาพรวม 

เกณฑ์การให้คะแนน : 

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

ระดับคะแนน 
ระดับขั้นของความส าเร็จ (Milestone) 

ขั้นตอนที่ ๑ ขั้นตอนที่ ๒ ขั้นตอนที่ ๓ ขั้นตอนที่ ๔ ขั้นตอนที่ ๕ 

๑      
๒      
๓      
๔      
๕      

โดยท่ี: 

ระดับคะแนน เกณฑ์การให้คะแนน 
๑ มีแผนการด าเนินงาน/แนวทางการพัฒนา  ปรับปรุงพฤติกรรมการมีจิตมุ่ งบริการ 

ของบุคลากรในส านัก 
๒ ด าเนินการตามแผน/แนวทางการพัฒนา ปรับปรุงพฤติกรรมการให้บริการของบุคลากร

ในส านัก 
๓ มีเอกสารหลักฐานการประเมินการมีจิตมุ่งบริการในภาพรวมของส านักจากบุคลากร



รายละเอียดตัวชี้วัดเพื่อประกอบค ารับรองการปฏิบัติราชการระดับส านัก 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ 

 

๔๖ 
 

ระดับคะแนน เกณฑ์การให้คะแนน 
ภายในส านัก 

๔ สรุปผลการด าเนินงานเสนอผู้บริหารส านักและมีผลคะแนนประเมินหลังการพัฒนา
ปรับปรุงพฤติกรรมการมีจิตมุ่งบริการ เฉลี่ยของส านัก ร้อยละ ๘๕ 

๕ สรุปผลการด าเนินงานเสนอผู้บริหารส านักและมีผลคะแนนประเมินหลังการพัฒนา
ปรับปรุงพฤติกรรมการมีจิตมุ่งบริการ เฉลี่ยของส านัก ร้อยละ ๙๐ 

 
เงื่อนไข : ในการด าเนินการประเมินพฤติกรรมการมีจิตมุ่งบริการของบุคลากรในส านัก ต้องมีระยะเวลาห่างจาก  

การพัฒนา ปรับปรุงพฤติกรรมการมีจิตมุ่งบริการ ไม่น้อยกว่า ๒ เดือน 

การแปลผลคะแนนด าเนินการประเมินพฤติกรรมการมีจิตมุ่งบริการ : 
  แบบสอบถามการประเมินพฤติกรรมการมีจิตมุ่งบริการ มีค าถามจ านวน ๕ ข้อ ลักษณะของ
ค าถามเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) มี ๕ ระดับ คือ 
 มีระดับของการมีจิตมุ่งบริการมากที่สุด ให้ ๕ คะแนน 
 มีระดับของการมีจิตมุ่งบริการมาก ให้ ๔ คะแนน 
 มีระดับของการมีจิตมุ่งบริการปานกลาง ให้ ๓ คะแนน 
 มีระดับของการมีจิตมุ่งบริการน้อย ให้ ๒ คะแนน 
 มีระดับของการมีจิตมุ่งบริการน้อยที่สุด ให้ ๑ คะแนน 
 
  การแปลผลคะแนนพฤติกรรมการมีจิตมุ่งบริการ ดังนี้ 
 คะแนนเฉลี่ย  การแปลผล 
 ๔.๕๑  – ๕.๐๐ มีพฤติกรรมการมีจิตมุ่งบริการในระดับมากท่ีสุด 
 ๓.๕๑  – ๔.๕๐ มีพฤติกรรมการมีจิตมุ่งบริการในระดับมาก 
 ๒.๕๑ – ๓.๕๐ มีพฤติกรรมการมีจิตมุ่งบริการในระดับปานกลาง 
 ๑.๕๑ – ๒.๕๐ มีพฤติกรรมการมีจิตมุ่งบริการในระดับน้อย 
 ๑.๐๐ – ๑.๕๐ มีพฤติกรรมการมีจิตมุ่งบริการในระดับน้อยที่สุด 
 
รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน  : 

ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด หน่วยวัด 
ผลการด าเนินงานในอดีต ปีงบประมาณ พ.ศ. 

255๕ 255๖ 255๗ 
ระดับความส าเร็จของการพัฒนา/
ปรับปรุงพฤติกรรมการมีจิตมุ่งบริการ
ของบุคลากรภายในส านัก             
กรณีให้บริการกับบุคคลภายใน ส านัก 

ระดับ
ความส าเร็จ 

- - - 

 

แหล่งข้อมูล/วิธีการจัดเก็บข้อมูล  : 
1. แผนการด าเนินงาน/แนวทางการพัฒนา ปรับปรุงพฤติกรรมการมีจิตมุ่งบริการ 
๒. แบบสอบถามการมีจิตมุ่งบริการ Service Mind 

 ๓. สรุปวิเคราะห์ผลระดับการมีจิตมุ่งบริการ 



รายละเอียดตัวชี้วัดเพื่อประกอบค ารับรองการปฏิบัติราชการระดับส านัก 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ 

 

๔๗ 
 

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

ผู้จัดเก็บข้อมูล  :   ๑. นายก าพล  พลาอุไรกุล          เบอร์ติดต่อ : ๐ ๒๖๒๘ ๖๐๒๐ 
   ๒. นางแจ่มจิตต์  สุคนธสาร          เบอร์ติดต่อ : ๐ ๒๖๒๘ ๖๐๒๐ 

๓. นายชาญชัย  เตียวัฒนรัฐตกิาล          เบอร์ติดต่อ : ๐ ๒๒๘๐ ๐๓๐๙ 
๔. นางสาววันจันทร์  จงโวหาร          เบอร์ติดต่อ : ๐ ๒๖๒๘ ๖๐๒๐ 

 
ตัวช้ีวัดที่ ๙.๒ ร้อยละของการมีจิตมุ่งบริการของบุคลากรภายในส านัก กรณีให้บริการกับบุคคลภายนอกส านัก 

 

น้ าหนัก : ร้อยละ ๓ 

ค าอธิบาย :   
  การให้บริการแก่บุคคลภายนอก หมายถึง การให้บริการตามภารกิจแก่บุคคลภายนอกส านัก 
เช่น การมาติดต่อด้วยตนเอง การเข้าประชุม/อบรม/สัมมนา รวมถึงการตอบข้อซักถาม การให้ข้อมูล  
ทางโทรศัพท์ เป็นต้น 

  การประเมินพฤติกรรมการมีจิตมุ่ งบริการ จะเป็นการประเมินภาพรวมของส านั ก  
โดยผู้รับบริการภายนอกเป็นผู้ประเมิน 

 

เกณฑ์การให้คะแนน : 

          ชว่งการปรับเกณฑ์การให้คะแนน +/- ร้อยละ ๕ ต่อ 1 คะแนน โดยก าหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้ 
ระดับคะแนน เกณฑ์การให้คะแนน 

๑ มีผลคะแนนประเมินหลังการพัฒนา ปรับปรุงพฤติกรรมการมีจิตมุ่งบริการ เฉลี่ยของส านัก 
ร้อยละ ๗๐ 

๒ มีผลคะแนนประเมินหลังการพัฒนา ปรับปรุงพฤติกรรมการมีจิตมุ่งบริการ เฉลี่ยของส านัก 
ร้อยละ ๗๕ 

๓ มีผลคะแนนประเมินหลังการพัฒนา ปรับปรุงพฤติกรรมการมีจิตมุ่งบริการ เฉลี่ยของส านัก 
ร้อยละ ๘๐ 

๔ มีผลคะแนนประเมินหลังการพัฒนา ปรับปรุงพฤติกรรมการมีจิตมุ่งบริการ เฉลี่ยของส านัก
ร้อยละ ๘๕ 

๕ มีผลคะแนนประเมินหลังการพัฒนา ปรับปรุงพฤติกรรมการมีจิตมุ่งบริการ เฉลี่ยของส านัก
ร้อยละ ๙๐ 

 
หมายเหตุ : การประเมินพฤติกรรมการมีจิตมุ่งบริการในภาพรวมของส านัก ส าหรับกรณี ให้บริการ 
กับบุคคลภายนอกส านัก กพร.สป. จะด าเนินการส่งแบบประเมินพฤติกรรม ไปยังผู้รับบริการภายนอก 
ของส านักท่าน และสรุปผลคะแนนตามแบบประเมินที่ได้รับ  
 



รายละเอียดตัวชี้วัดเพื่อประกอบค ารับรองการปฏิบัติราชการระดับส านัก 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ 

 

๔๘ 
 

เงื่อนไข : ๑. ส านักต้องจัดส่งรายชื่อผู้รับบริการภายนอกของส านัก จ านวน ๖๐ รายชื่อ ตามแบบเก็บข้อมูล
ผู้รับบริการ (ตาราง Excel) โดยส่งเป็นแผ่นบันทึกข้อมูล(CD) ไปยัง กพร.สป ภายในวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๕๘ 
หากไม่ส่งภายในก าหนดจะถูกหักคะแนน ๐.๑ คะแนน จากผลคะแนนประเมินค ารับรองฯ ของส านัก  
            ๒. รายชื่อผู้รับบริการภายนอกของส านักต้องเป็นรายชื่อผู้รับบริการที่มาจากทุกกลุ่มงาน 

 
รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน  : 

ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด หน่วยวัด 
ผลการด าเนินงานในอดีต ปีงบประมาณ พ.ศ. 

255๕ 255๖ 255๗ 
ร้อยละการมีจิตมุ่งบริการของบุคลากร
ภายในส านัก กรณีให้บริการกับ
บุคคลภายนอกส านัก 

ร้อยละ 
- - - 

 
แหล่งข้อมูล/วิธีการจัดเก็บข้อมูล  : 

๑. รายชื่อผู้รับบริการภายนอกของส านัก จ านวน  ๖๐ รายชื่อ 
๒. กพร.สป. จัดท าแบบสอบถาม เป็น ๒ ลักษณะ คือ (๑) ติดต่อรับบริการด้วยตนเอง/ประชุม/สัมมนา   

              และ (๒) ติดต่อรับบริการทางโทรศัพท์ 
 ๓. กพร.สป. สุ่มกลุ่มตัวอย่างส่งแบบสอบถามให้ผู้รับบริการ ๓๐ รายชื่อ 
 ๔. สรุปวิเคราะห์ผลระดับการมีจิตมุ่งบริการของส านัก 

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

ผู้จัดเก็บข้อมูล  :   ๑. นายก าพล  พลาอุไรกุล          เบอร์ติดต่อ : ๐ ๒๖๒๘ ๖๐๒๐ 
   ๒. นางอาศิรา  สุสันห กนก          เบอร์ติดต่อ : ๐ ๒๒๘๐ ๐๓๐๙ 

๓. นายธิติกาญจน์  ยิ้มสงวน          เบอร์ติดต่อ : ๐ ๒๒๘๐ ๐๓๐๙ 
๔. นางสาววันจันทร์  จงโวหาร          เบอร์ติดต่อ : ๐ ๒๖๒๘ ๖๐๒๐ 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 



รายละเอียดตัวชี้วัดเพื่อประกอบค ารับรองการปฏิบัติราชการระดับส านัก 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ 

 

๔๙ 
 

 
 

 
แบบสอบถามการมีจิตมุ่งบริการ Service Mind 

ส านัก................................................................................................  

ค าชี้แจง 
 แบบสอบถามฉบับนี้ มีวัตถุประสงค์เพ่ือประเมินภาพรวมพฤติกรรมที่สะท้อนการมีจิตมุ่งบริการของ
บุคลากรของส านัก ตามการรับรู้ของท่าน จึงขอให้ท่านพิจารณาตามความเป็นจริง  และท าเครื่องหมาย   ในช่องที่
ตรงกับความคิดเห็นของท่านมากที่สุด ดังนี้ 

 
 
 

ล าดับ
ที ่

พฤติกรรมที่สะท้อนการมีจิตมุ่งบริการ 

ระดับของการมีจิตมุ่งบริการ 

มากที่สุด 
(๕) 

มาก 
(๔) 

ปาน
กลาง 
(๓) 

น้อย 
(๒) 

น้อยที่สุด 
(๑) 

๑ ให้การต้อนรับทันทีที่ผู้รับบริการเข้ามาติดต่อ      
๒ สื่อสารกับผู้รับบริการด้วยความเป็นมิตร เช่น น้ าเสียงสุภาพ

นิ่มนวล มีสีหน้ายิ้มแย้ม พูดคุยสบตากับผู้รับบริการ 
     

๓ ให้การช่วยเหลือผู้รับบริการด้วยความเต็มใจ ไม่แสดงท่าที
รังเกียจ  

     

๔ รับฟังปัญหา ให้การช่วยเหลือผู้รับบริการ เช่น เปิดโอกาส
ให้ผู้รับบริการได้บอกเล่า ระบายความรู้สึกความคับข้องใจ 

     

๕ ใส่ใจ ให้ข้อมูล /อธิบาย ตามสิ่งที่ผู้รับบริการต้องการ       

 
ขอขอบคุณที่ท่านสละเวลาตอบแบบสอบถาม มา ณ โอกาสนี้ 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

         ท่านมีความเห็นว่า ในภาพรวมแล้วส านักท่านมีระดับของการมีจิตมุ่งบริการ ในประเด็นต่อไปนี้  อยู่ในระดับใด ? 
 

แบบสอบถามส าหรับบุคลากรส านัก 


