
 

  

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
ตามค ารับรองการปฏิบตัิราชการ 

ส านักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ 

 
 

 
 
 
  
 
 



 

  

 

 
 ค าน า 
  

ส ำนักงำนรัฐมนตรี กระทรวงศึกษำธิกำร ได้จัดท ำคู่มือกำรประเมินผลกำรปฏิบัติรำชกำร 
ตำมค ำรับรองกำรปฏิบัติรำชกำร ส ำนักงำนรัฐมนตรี กระทรวงศึกษำธิกำร ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๕๙ 
โดยมีเนื้อหำสำระประกอบด้วย กรอบกำรประเมินผลกำรปฏิบัติรำชกำรฯ และรำยละเอียดตัวชี้วัดเพ่ือประกอบ
ค ำรับรองกำรปฏิบัติรำชกำร ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๕๙  

ส ำนักงำนรัฐมนตรี กระทรวงศึกษำธิกำร จะใช้คู่มือฉบับนี้เป็นแนวทำงในกำรด ำเนินกำร 
ตำมค ำรับรองกำรปฏิบัติรำชกำรในปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๕๙ โดยมุ่งหวังให้กำรด ำเนินงำนในปีงบประมำณ 
พ.ศ. ๒๕๕๙ บรรลุผลส ำเร็จตำมเป้ำหมำยที่ได้ก ำหนดไว้   

 
 

   ส ำนักงำนรัฐมนตรี กระทรวงศึกษำธิกำร 
มีนำคม ๒๕๕๙ 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 



 

  

 

 
  
 

หน้ำ 
 กรอบกำรประเมินผลกำรปฏิบัติรำชกำรตำมค ำรับรองกำรปฏิบัติรำชกำร  
ประจ ำปีงบประมำณ    พ.ศ. ๒๕๕๙ 

๑ 

 แผนปฏิบัติรำชกำรส ำนักงำนรัฐมนตรี กระทรวงศึกษำธิกำร ๒ 

 แผนยุทธศำสตร์ของส ำนักงำนรัฐมนตรี กระทรวงศึกษำธิกำร ๓ 
 
 การประเมินประสิทธิผล  

 

๑. ความส าเร็จในการบรรลุเป้าหมายตามนโยบายส าคั/แผผนปฏิบัติราชการแตัวชี้วัด    
ต ามค ารับ รองการปฏิ บั ติ ราชการของกระท รวงแส านั ก งานปลั ดกระท รวง                
ผละผผนปฏิบัติราชการของหน่วยงาน 

๔ 

 ๑.๑ ร้อยละควำมส ำเร็จของโครงกำรที่มีผลสัมฤทธิ์ตำมเป้ำหมำยของโครงกำรตำมแผน           
ปฏิบัติรำชกำรของหน่วยงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๕๙ 

๕ 

 ๑.๒ ร้อยละของกำรจัดท ำรำยงำนกำรประชุมผู้บริหำรองค์กรหลัก เสนอรัฐมนตรีได้ภำยใน 
๑ วันท ำกำร หลังสิ้นสุดกำรประชุม 

๗ 

 ๑.๓ ร้อยละของกำรเผยแพร่ข่ำวนโยบำยภำรกิจรัฐมนตรีทำงเว็บไซต์ส ำนักงำนรัฐมนตรี             
และกระทรวงศึกษำธิกำร 

๙ 

 ๑.๔ ร้อยละควำมพึงพอใจของฝ่ำยกำรเมืองที่มีต่อกำรด ำเนินงำนของส ำนักงำนรัฐมนตรี ๑๑ 
 การประเมินประสิทธิภาพ  
๒. ร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ าหนักผลสัมฤทธิ์การสนับสนุนการด าเนินงานตามค ารับรอง          

การปฏิบัติราชการของส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  
๑๓ 

 ๒.๑ กำรเบิกจ่ำยเงินงบประมำณ ๑๔ 
  ๒.๑.๑ กำรเบิกจ่ำยเงินงบประมำณรำยจ่ำยลงทุน    ๑๔ 
  ๒.๑.๒ กำรเบิกจ่ำยเงินงบประมำณรำยจ่ำยภำพรวม   ๑๖ 
 ๒.๒ กำรประหยัดพลังงำน    ๑๘ 
 ๒.๓ กำรประหยัดน้ ำ   ๒๑ 
 การพัฒนาองค์การ  
๓. ร้อยละของกระบวนการหลักท่ีมีการจัดท าคู่มือการปฏิบัติงาน ๒๓ 
๔. ระดับความส าเร็จในการด าเนินงานของกระบวนการหลัก ๒๕ 

 

สารบั/ 



    ๑ 

 

กรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการระดับส านัก  

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙  

ส านักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ 
 

ประเด็นการ
ประเมินผล 
การปฏิบัติ
ราชการ 

ตัวชี้วัด 

น้ าหนัก 
(ร้อยละ) 

การประเมิน
ประสิทธิผล 
 

ตัวชี้วัดที่ ๑ ความส าเร็จในการบรรลุเป้าหมายตามนโยบายส าคัญ/
แผนปฏิบัติราชการ/ตัวชี้วัดตามค ารับรองการปฏิบัติราชการของ
กระทรวง/ส านักงานปลัดกระทรวงและแผนปฏิบัติราชการของหน่วยงาน 
ตัวชี้วัดที่   ๑.๑ ร้อยละความส าเร็จของโครงการที่มีผลสัมฤทธิ์ตาม
เป้าหมายของโครงการตามแผนปฏิบัติราชการของหน่วยงาน ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ 
ตัวชี้วัดที่   ๑.๒ ร้อยละของการจัดท ารายงานการประชุมผู้บริหารองค์กรหลัก 
เสนอรัฐมนตรีได้ภายใน ๑ วันท าการ หลังสิ้นสุดการประชุม 
ตัวชี้วัดที่   ๑.๓ ร้อยละของการเผยแพร่ข่าวนโยบายภารกิจรัฐมนตรี       
ทางเว็บไซต์ส านักงานรัฐมนตรี และกระทรวงศึกษาธิการ 
ตัวชี้วัดที่   ๑.๔ ร้อยละความพึงพอใจของฝ่ายการเมืองที่มีต่อการ
ด าเนินงานของส านักงานรัฐมนตรี 

๔๐ 
 
 

๘ 
 
 

๑๒ 
 

๑๐ 
 

๑๐ 
 

การประเมิน
ประสิทธิภาพ  

ตัวชี้วัดที่  ๒ ร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ าหนักผลสัมฤทธิ์การสนับสนุนการ
ด าเนินงานตามค ารับรองการปฏิบัติราชการของส านักงานปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการ (ด้านประสิทธิภาพ)  

๓๐ 
 

     ตัวชี้วัดที่ ๒.๑ การเบิกจ่ายเงินงบประมาณ  
              ตัวชี้วัดที่ ๒.๑.๑ การเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุน    ๕ 
              ตัวชี้วัดที่ ๒.๑.๒ การเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวม   ๕ 
     ตัวชี้วัดที่ ๒.๒ การประหยัดพลังงาน    ๑๐ 
     ตัวชี้วัดที่ ๒.๓ การประหยัดน้ า           ๑๐ 
การพัฒนา
องค์การ 

ตัวชี้วัดที่ ๓ ร้อยละของกระบวนการหลักที่มีการจัดท าคู่มือ 
               การปฏิบัติงาน  

๒๐ 
 

ตัวชี้วัดที่ ๔ ระดับความส าเร็จในการด าเนินงานของกระบวนการหลัก ๑๐ 
รวม ๑๐๐ 

 
 
 
 
 
 
 
 



ค ำรับรองกำรปฏิบัติรำชกำร ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๕๙  ส ำนักงำนรัฐมนตรี กระทรวงศึกษำธิกำร 

๒ 
 

 
แผนปฏิบัติราชการ ส านักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ 

 
วิสัยทัศน์ 

เป็นองค์กรประสิทธิภาพด้านอ านวยการราชการทางการเมือง เพื่อสนับสนุนภารกิจของรัฐมนตรี 
 

พันธกิจ 
1. พัฒนาการบริหารจัดการองค์กร เพ่ือสนับสนุนภารกิจของรัฐมนตรี 
2. สนับสนุนการท างานของรัฐมนตรี ในการด าเนินงานทางการเมืองระหว่างคณะรัฐมนตรี รัฐสภา และประชาชน  
3. พัฒนาการใช้เทคโนโลยี ฐานข้อมูลสารสนเทศ และเครือข่าย เพ่ือการประสานราชการทางการเมือง 
4. พัฒนาบุคลากร เพ่ือการประสานราชการทางการเมือง และสนับสนุนภารกิจของรัฐมนตรีในการปฏิบัติราชการ 
 

ยุทธศาสตร์ 
1. พัฒนาการบริหารจัดการองค์กร เพ่ือสนับสนุนภารกิจของรัฐมนตรีตามหลักธรรมาภิบาล 
2. พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ เพ่ือประสานราชการทางการเมือง อย่างเป็นระบบต่อเนื่อง 
3. พัฒนาการใช้เทคโนโลยี ฐานข้อมูลสารสนเทศ และเครือข่าย เพ่ือการประสานราชการทางการเมือง          
 อย่างมีประสิทธิภาพ 
4. สร้างจิตส านึก และพัฒนาศักยภาพบุคลากร เพ่ือยกระดับการปฏิบัติงานอย่างมืออาชีพ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

  

แผนยุทธศาสตร์ของส านักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ  

 วิสัยทัศน์ สป. เป็นองค์กรต้นแบบในการบริหารการปฏิบัติราชการที่มีหลักธรรมาภิบาล สร้างสังคม แห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต และมีศกัยภาพการอยู่รว่มกันในประชาคมอาเซียน 

ยุทธศาสตร์ สป. 

ด้านประสิทธิผล
ตามแผนปฏิบตัิ
ราชการ 

ด้านประสิทธิภาพ
การปฏบิัติราชการ 

ด้านการพัฒนา
องค์การ 

พัฒนาระบบบริหารจัดการให้สามารถจัด
การศกึษาได้อย่างมีประสิทธิภาพเป็นไป
ตามหลักธรรมาภิบาล 

เพิ่มและกระจายโอกาสทางการศกึษา
และการเรียนรูต้ลอดชวีิต 

พัฒนาคุณภาพและมาตรฐาน
การศกึษาในระบบ นอกระบบและ
การศกึษาตามอัธยาศัย 

 

อัธยาศัย 

 

พัฒนาระบบบริหารงานบุคคล 
ข้าราชการ ครู คณาจารย์และ
บุคลากรทางการศึกษาให้ 

ได้มาตรฐาน 

 

พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
และส่งเสริมให้น าไปใช้ในการบริหาร การบริการ 
และการเรียนรูอ้ย่างมีประสิทธิภาพ 

ยุทธศาสตร์ 
............... 

วิสัยทัศน์ ............ เป็นองค์กรประสิทธิภาพด้านอ านวยการราชการทางการเมือง เพื่อสนบัสนุนภารกิจของรัฐมนตรี 

 

พัฒนาการบริหารจัดการองค์กร เพื่อ
สนับสนุนภารกิจของรัฐมนตรีตามหลัก

ธรรมาภิบาล 

พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 
เพื่อประสานราชการทางการเมือง     

อย่างเป็นระบบต่อเนื่อง 

พัฒนาการใช้เทคโนโลยี ฐานข้อมูล 
สารสนเทศ และเครือข่าย เพื่อการประสาน
ราชการ ทางการเมือง อย่างมีประสิทธิภาพ 

 

สร้างจิตส านึก และพัฒนาศักยภาพ
บุคลากร เพื่อยกระดับการปฏิบัติงาน

อย่างมืออาชีพ 

 

สนับสนุนการด าเนินงานตามค ารบัรองการปฏิบัตริาชการของ         
ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 

กระบวนการหลักท่ีมีการจัดท าคูม่อืการปฏิบัติงาน ความส าเร็จในการด าเนินงานของกระบวนการหลัก 

ความส าเร็จของโครงการที่มีผลสัมฤทธิ ์          
ตามเป้าหมายของโครงการตามแผนปฏบิัติราชการ
ของหน่วยงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ 

การจัดท ารายงานการประชุมผู้บริหาร   
องค์กรหลัก เสนอรัฐมนตรีได้ภายใน           
๑ วันท าการ หลังส้ินสุดการประชุม 

 

การเผยแพร่ขา่วนโยบายภารกิจรัฐมนตรี
ทางเว็บไซต์ส านักงานรัฐมนตรี และ

กระทรวงศึกษาธิการ 

ความพึงพอใจของฝ่ายการเมืองที่มีต่อ
การด าเนินงานของส านักงานรัฐมนตร ี



รายละเอียดตัวช้ีวัดเพื่อประกอบค ารับรองการปฏิบัติราชการระดับส านัก 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ 

 

    ๔ 

 

ประเด็นการประเมิน : การประเมินประสิทธิผลตามแผนปฏิบัติราชการของส านักงานปลัด 
กระทรวงศึกษาธิการและหน่วยงาน (น  าหนักร้อยละ ๔๐) 

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

ค าอธิบาย :  
ความส าเร็จในการบรรลุเป้าหมายตามนโยบายส าคัญ/แผนปฏิบัติราชการของส านักงาน

ปลัดกระทรวงศึกษาธิการและหน่วยงาน พิจารณาจากความส าเร็จของการบรรลุเป้าหมายแต่ละตัวชี้วัด
ตามค ารับรองการปฏิบัติราชการของหน่วยงานที่ก าหนดขึ้นเพ่ือวัดผลสัมฤทธิ์ของภารกิจหลักตาม
นโยบายส าคัญ ตัวชี้วัดตามค ารับรองการปฏิบัติราชการของกระทรวง/ส านักงานปลัดกระทรวง และ
โครงการ/กิจกรรมส าคัญที่ก าหนดไว้ในแผนปฏิบัติราชการประจ าปีที่ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายตาม
ประเด็นยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน และ/หรือของส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ยกเว้น โครงการที่
เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อวัสดุครุภัณฑ์  

หมายเหตุ  :  ให้ใช้หลักเกณฑ์ในการก าหนดตัวชี วัด ค่าเป้าหมาย และเกณฑ์การให้คะแนน  ดังนี  

 ๑. การก าหนดตัวชี วัด 
  ๑.๑ ตัวชี้วัดในค ารับรองการปฏิบัติราชการให้เน้นตัวชี้วัดผลผลิตและผลลัพธ์ ไม่ใช่ตัวชี้วัด
กระบวนการ 
  ๑.๒ การก าหนดตัวชี้วัดควรมุ่งเน้นมิติเชิงคุณภาพของสิ่งที่ต้องการจะวัดมากกว่าการให้
ความส าคัญเชิงปริมาณ 
  ๑.๓ การก าหนดตัวชี้วัดตามภารกิจหลักของหน่วยงานต้องสอดคล้องกับแผนปฏิบัติราชการ 
  ๑.๔ ก าหนดตัวชี้วัดที่มีลักษณะท้าทายต่อผลการปฏิบัติงาน มากกว่าตัวชี้วัดที่เป็นงาน
ประจ า 

 ๒. เกณฑ์การให้คะแนน  แบ่งเป็น ๕ ระดับ  ดังนี  
  ระดับที่ ๕  ดีกว่าเป้าหมายมากส่วนราชการต้องแสดงให้เห็นว่าสามารถบรรลุผลลัพธ์ 
(Outcome) หรือมีการเทียบกับมาตรฐาน (Benchmarking) 
  ระดับที่ ๔  ดีกว่าเป้าหมายส่วนราชการต้องแสดงให้เห็นว่าจะสามารถบรรลุเป้าหมายของ
ตัวชี้วัดนั้นในเชิงคุณภาพ  หรือนวัตกรรมทางการบริหารจัดการ หรือผลการด าเนินการท าให้เกิดผลลัพธ์ 
(Outcome) อย่างไร  เป็นต้น 
  ระดับที่ ๓  เป็นไปตามเป้าหมายเป็นการวางเป้าหมายที่จะท าส าเร็จตามแผนงานประจ าปี 
หรือจะพัฒนาต่อเนื่องจากผลการด าเนินการในปีก่อนเป็น Continuous  Improvement หรือถ้าตัวชี้วัด
ใดที่มีผลการด าเนินการได้สูงสุดและไม่สามารถปรับปรุงได้อีกแล้วก็อาจจะถอดตัวชี้วัดนั้นออก หรือให้ลด
น้ าหนักตัวชี้วัดนั้นลง เป็นต้น 
  ระดับท่ี ๒  ต่ ากว่าเป้าหมาย 
  ระดับท่ี ๑  ต่ ากว่าเป้าหมายมาก 
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    ๕ 

 

ตัวชี วัดที่ ๑.๑ ร้อยละความส าเร็จของโครงการที่มีผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายของโครงการตามแผนปฏิบัติ 
                   ราชการของหน่วยงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ 
หน่วยวัด  :  ร้อยละ 
น  าหนัก   :   ร้อยละ ๘ 
ค าอธิบาย :  

  ร้อยละความส าเร็จของโครงการที่มีผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายของโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ
ของหน่วยงาน พิจารณาจากจ านวนโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙  
ของหน่วยงานที่มีผลการด าเนินงานบรรลุตามค่าเป้าหมายที่ก าหนดไว้ของแต่ละโครงการ คิดเทียบเป็นร้อยละ
จากจ านวนโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ทั้งหมด แล้วน าผลการค านวณ 
ที่ได้เทียบกับเกณฑ์การให้คะแนน 

            ในกรณีที่โครงการตามแผนปฏิบัติราชการมีลักษณะเป็นโครงการใหญ่ที่ประกอบด้วยโครงการย่อย
หรือกิจกรรมย่อย ให้นับจ านวนกิจกรรมย่อยเหล่านั้นเป็นจ านวนโครงการด้วย เช่น  ส านัก ก. มีโครงการ 
ตามแผนแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ รวม ๑๐ โครงการ แต่ในจ านวนนี้  
มี ห นึ่ ง โค รงก ารที่ มี ลั กษ ณ ะ เป็ น โค รงก าร ให ญ่ ป ระกอบ ด้ ว ยกิ จก รรม ย่ อ ย รวม  ๕  กิ จก รรม  
ซึ่งแต่ละกิจกรรมมีลักษณะเป็นโครงการที่ด าเนินการแยกจากกันแต่อยู่ภายใต้โครงการใหญ่ ให้นับจ านวน
โครงการตามแผนรวม เท่ากับ ๑๔ โครงการ (๙ โครงการเดี่ยว + ๕ โครงการย่อย) แล้วจึงพิจารณา 
ผลการด าเนินงานเป็นรายโครงการตามเกณฑ์การให้คะแนน 
เกณฑ์การให้คะแนน  : 
    ช่วงการปรับเกณฑ์การให้คะแนน +/- ร้อยละ ๑๐  ต่อ ๑ คะแนน โดยก าหนดเกณฑ์การให้
คะแนน ดังนี้ 

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

 

ค ำอธิบำย   :  
 

  ส ำนักงำนรัฐมนตรี กระทรวงศึกษำธิกำร มีภำรกิจเกี่ยวกับรำชกำรทำงกำรเมือง และ
สนับสนุนภำรกิจของรัฐมนตรีในกำรประสำนนโยบำยระหว่ำงกระทรวง เพ่ือให้กำรปฏิบัติภำรกิจของ
ส ำนักงำนรัฐมนตรีบรรลุผลส ำเร็จอย่ำงมีประสิทธิภำพ จึงมีควำมจ ำเป็นต้องส่งเสริม สนับสนุนให้ข้ำรำชกำร
และผู้เกี่ยวข้องได้รับกำรพัฒนำศักยภำพและประสิทธิภำพในกำรบริหำรจัดกำร ทั้งในเชิงวิชำกำรและกำร
ปฏิบัติกำร พร้อมทั้งสร้ำงเครื่องมือในกำรปฏิบัติงำน จึงได้จัดท ำโครงกำรพัฒนำศักยภำพและประสิทธิภำพ
กำรบริหำรจัดกำรส ำนักงำนรัฐมนตรี กระทรวงศึกษำธิกำร โดยก ำหนดจัดกิจกรรมตำมโครงกำรไว้ ๒ กิจกรรม 
ได้แก่ 
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    ๖ 

 

  - กิจกรรมที่ ๑ พัฒนำกำรบริหำรจัดกำรส ำนักงำนรัฐมนตรี (ประชุมเชิงปฏิบัติกำร) 
  - กิจกรรมที่ ๒ ส่งเสริมเพ่ิมพูนศักยภำพบุคลำกรส ำนักงำนรัฐมนตรี ควำมส ำเร็จของกำร
ด ำเนินโครงกำรฯ พิจำรณำจำกตัวชี้วัด ดังนี้ 

ตัวชี้วัดที่ ๑ จ ำนวนของบุคลำกร สร. ที่เข้ำร่วมกิจกรรม ไม่น้อยกว่ำร้อยละ 80 (32 คน) 
ตัวชี้วัดที่ ๒ ระดับควำมพึงพอใจในกำรเข้ำร่วมกิจกรรม ไม่น้อยกว่ำร้อยละ 80 

สูตรกำรค ำนวณ : 
 

กิจกรรม หน่วยวัด เป้ำหมำย 
ของกิจกรรม 

ผลกำร
ด ำเนินงำน 

 
กิจกรรมที่ ๑ 

๑.๑ จ ำนวนบุคลำกรที่เข้ำร่วมกิจกรรม 
๑.๒ ระดับควำมพึงพอใจในกำรเข้ำร่วมกิจกรรม 
 

 
คน 

ร้อยละ 

 
32 
๘๐ 

 

กิจกรรมที่ ๒ 
๒.๑ จ ำนวนบุคลำกรที่เข้ำร่วมกิจกรรม 
๒.๒ ระดับควำมพึงพอใจกำรเข้ำร่วมกิจกรรม 
 

 
คน 

ร้อยละ 

 
32 
๘๐ 

 

 
รำยละเอียดข้อมูลพื้นฐำน :  

ข้อมูลพื้นฐำนประกอบตัวชี้วัด หน่วยวัด 
ผลกำรด ำเนินกำรในอดีต  ปีงบประมำณ  พ.ศ. 

๒๕๕๖ ๒๕๕๗ ๒๕๕๘ 
ร้อยละควำมส ำเร็จของโครงกำร ร้อยละ - - - 

 
แหล่งข้อมูล/วิธีกำรเก็บข้อมูล : 

คณะท ำงำนโครงกำรฯ รับผิดชอบในกำรเก็บข้อมูล 
 
ผู้ก ำกับดูแลตัวชี้วัด : หัวหน้ำส ำนักงำนรัฐมนตรี   เบอร์โทรติดต่อ :  0  2628   6335 
ผู้จัดเก็บข้อมูล :  1. นำงสำวนงศิลินี โมสิกะ  เบอร์โทรติดต่อ :  0  2628   6020 
   2. นำงสำววิริยำ  ไชยคุปต์  เบอร์โทรติดต่อ :  0  2628   6020 
   3. นำงสำวเอมอร ชัยพล  เบอร์โทรติดต่อ :  0  2280   0309 
   4. นำยธิติกำญจน์ ยิ้มสงวน  เบอร์โทรติดต่อ :  0  2280   0309 
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    ๗ 

 

ตัวชี้ วัดที่  1.2 ร้อยละของกำรจัดท ำรำยงำนกำรประชุมผู้บริหำรองค์กรหลักเสนอรัฐมนตรีได้ 
ภำยใน 1 วันท ำกำร หลังสิ้นสุดกำรประชุม 

 

หน่วยวัด   : ร้อยละ  
 

น้ ำหนัก   : ร้อยละ ๑๒ 
 

ค ำอธิบำย   :  
 

กฎกระทรวงแบ่งส่วนรำชกำรส ำนักงำนรัฐมนตรี  กระทรวงศึกษำธิกำร พ.ศ. 2546 
ก ำหนดให้ส ำนักงำนรัฐมนตรีมีภำรกิจเกี่ยวกับรำชกำรทำงกำรเมือง เพ่ือสนับสนุนภำรกิจของรัฐมนตรี 
ประสำนนโยบำยระหว่ำงกระทรวง สนับสนุนกำรท ำงำนของรัฐมนตรีในกำรด ำเนินงำนทำงกำรเมือง 
ระหว่ำงรัฐมนตรี คณะรัฐมนตรี ปฏิบัติงำนร่วมกับหรือสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำนอื่นที่เก่ียวข้อง 

พระรำชบัญญัติระเบียบบริหำรรำชกำรกระทรวงศึกษำธิกำร พ.ศ. 2546 มำตรำ 10  
กำรแบ่งส่วนรำชกำรในส่วนกลำงของกระทรวงศึกษำธิกำร ให้เป็นไปตำมพระรำชบัญญัตินี้  โดยให้มี  
หัวหน้ำส่วนรำชกำรขึ้นตรงต่อรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงศึกษำธิกำร ดังนี้ (1) ส ำนักงำนรัฐมนตรี (2) ส ำนักงำน
ปลัดกระทรวงศึกษำธิกำร (3) ส ำนักงำนเลขำธิกำรสภำกำรศึกษำ (4) ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำ     
ขั้นพ้ืนฐำน (5) ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ (6) ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ         
ส่วนรำชกำรตำม (2) (3) (4) (5) และ (6) มีฐำนะเป็นนิติบุคคลและเป็นกรมตำมกฎหมำยว่ำด้วยระเบียบ
บริหำรรำชกำรแผ่นดิน  และมำตรำ 12 กระทรวงศึกษำธิกำรมีรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงศึกษำธิกำร 
เป็นผู้บังคับบัญชำข้ำรำชกำรและก ำหนดนโยบำย เป้ำหมำย และผลสัมฤทธิ์ของงำนในกระทรวงศึกษำธิกำร 
ให้สอดคล้องกับนโยบำยที่คณะรัฐมนตรีแถลงไว้ต่อรัฐสภำ หรือที่คณะรัฐมนตรีก ำหนดหรืออนุมัต ิ

รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงศึกษำธิกำรก ำหนดให้มีกำรประชุมองค์กรหลัก โดยผู้เข้ำร่วมประชุม 
ประกอบด้วย ผู้บริหำรฝ่ำยกำรเมือง ผู้บริหำร 5 องค์กรหลัก และเจ้ำหน้ำที่ผู้เกี่ยวข้อง เพ่ือร่วมประชุม
ปรึกษำหำรือข้อรำชกำรต่ำงๆ ซึ่งเป็นช่องทำงทำงหนึ่งในกำรสื่อสำรกำรด ำเนินกำรด้ำนนโยบำยกำรขับเคลื่อน
ยุทธศำสตร ์กำรรำยงำนผลกำรด ำเนินงำน กำรรับฟังควำมคิดเห็น ข้อเสนอแนะ กำรด ำเนินงำน 

ส ำนักงำนรัฐมนตรี ได้รับมอบหมำยในกำรจัดประชุมองค์กรหลัก ตำมปกติสัปดำห์ละ        
1 ครั้ง จึงต้องเตรียมกำรรองรับกำรประชุม อำทิ เช่น กำรแจ้งก ำหนดนัดหมำยกำรประชุม ประสำนงำน  
ด้ำนเอกสำรรำยชื่อผู้เข้ำร่วมประชุม กำรอ ำนวยควำมสะดวกในกำรประชุม กำรคีย์ข้อมูลระบบคอมพิวเตอร์     
ฉำยภำพดีวีดี กำรขออนุมัติจัดประชุม กำรยืมเงินทดรองจ่ำย จัดท ำหลักฐำนเบิกจ่ำย กำรจัดรำยกำรอำหำร  
เครื่องดื่มท ำหน้ำที่ เป็นฝ่ำยเลขำนุกำรที่ประชุม  กำรจดบันทึก สรุปผลกำรประชุม กำรเวียนแจ้งมติ 
ให้ผู้เกี่ยวข้องทรำบและด ำเนินกำรตำมที่ได้รับมอบหมำย ประสำนผู้เกี่ยวข้องในกำรจัดประชุมครำวต่อไป 
  ผู้บริหำรฝ่ำยกำรเมือง หมำยถึง รัฐมนตรีว่ำกำร รัฐมนตรีช่วยว่ำกำร ผู้ช่วยรัฐมนตรี            
ที่ปรึกษำรัฐมนตรี เลขำนุกำรรัฐมนตรี ผู้ช่วยเลขำนุกำรรัฐมนตรี 
  ผู้บริหำรองค์กรหลัก หมำยถึง ปลัดกระทรวง/เลขำธิกำร ต ำแหน่งเทียบเท่ำปลัดกระทรวง 
  เจ้ำหน้ำที่ผู้เกี่ยวข้อง หมำยถึง ผู้เข้ำร่วมประชุมผู้บริหำรองค์กรหลัก  ซึ่งมิใช่เจ้ำหน้ำที่
ส ำนักงำนรัฐมนตรีผู้ท ำหน้ำที่ฝ่ำยจัดกำรประชุม 
  ด ำเนินกำรได้ภำยใน 1 วันท ำกำร หลังสิ้นสุดกำรประชุม หมำยถึง วันที่มีกำรประชุมให้ถือ
เป็นวันสิ้นสุดกำรประชุม และให้จัดท ำรำยงำนกำรประชุมเสนอรัฐมนตรีภำยในวันท ำกำรถัดไป 
 



รายละเอียดตัวช้ีวัดเพื่อประกอบค ารับรองการปฏิบัติราชการระดับส านัก 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ 

 

    ๘ 

 

เกณฑ์กำรให้คะแนน  : 
       ช่วงกำรปรับเกณฑ์กำรให้คะแนน +/- ๕ หน่วย ต่อ 1 คะแนน โดยก ำหนดเกณฑ์กำรให้คะแนน 
ดังนี้ 

ระดับคะแนน เกณฑ์กำรให้คะแนน 
1 ร้อยละ ๗๕ 
2 ร้อยละ ๘๐ 
3 ร้อยละ ๘๕ 
4 ร้อยละ ๙๐ 
5 ร้อยละ ๙๕ 

 * หมำยเหตุ : เริ่มประเมินผลนับตั้งแต่วันลงนำมค ำรับรองร่วมกัน วันที่ 30 ธันวำคม 2558 
 
รำยละเอียดข้อมูลพื้นฐำน :  

ข้อมูลพื้นฐำนประกอบตัวชี้วัด หน่วยวัด 
ผลกำรด ำเนินกำรในอดีต  ปีงบประมำณ  พ.ศ. 

๒๕๕๖ ๒๕๕๗ ๒๕๕๘ 
ร้อยละของกำรจัดท ำรำยงำน 
กำรประชุมผู้บริหำรองค์กรหลัก
เสนอรัฐมนตรีได้ภำยใน 1 วันท ำกำร 
หลังสิ้นสุดกำรประชุม 

ร้อยละ - - ๘๘.๐๐ 

 
แหล่งข้อมูล/วิธีกำรเก็บข้อมูล : 

1. กลุ่มงำนสนับสนุนวิชำกำรเป็นหน่วยงำนที่รับผิดชอบในกำรเก็บข้อมูล 
 2.   ควำมถ่ีในกำรจัดเก็บข้อมูล รวบรวมข้อมูลเป็นรำย  6  เดือน  9  เดือน  และ  12  เดือน 
 
ผู้ก ำกับดูแลตัวชี้วัด : หัวหน้ำส ำนักงำนรัฐมนตรี   เบอร์โทรติดต่อ :  0  2628   6335 
ผู้จัดเก็บข้อมูล :  1. นำยก ำพล  พลำอุไรกุล เบอร์โทรติดต่อ :  0  2628   6020 
   2. นำงสำวบุษยำกร กิตติวำนิช เบอร์โทรติดต่อ :  0  2628   6020 
   3. นำงสำวอิสรีย์            ฤทธิ์นิ่ม  เบอร์โทรติดต่อ :  0  2280   0309 
   4. นำงสำววันจันทร์        จงโวหำร เบอร์โทรติดต่อ :  0  2280   0309 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายละเอียดตัวช้ีวัดเพื่อประกอบค ารับรองการปฏิบัติราชการระดับส านัก 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ 

 

    ๙ 

 

 

ตัวชี้วัดที่ ๑.๓ ร้อยละของกำรเผยแพร่ข่ำวนโยบำยภำรกิจรัฐมนตรีทำงเว็บไซต์ส ำนักงำนรัฐมนตรี      
และกระทรวงศึกษำธิกำร 

 

หน่วยวัด   : ร้อยละ  
 

น้ ำหนัก   : ร้อยละ ๑๐ 
 

ค ำอธิบำย   :  
ข่าวสาร หมายถึง ข่าวนโยบายและการปฏิบัติภารกิจของรัฐมนตรีตามวาระงานด้าน

การศึกษา (เฉพาะวาระงานที่สามารถเผยแพร่ต่อสาธารณชนได้) ซึ่งส านักงานรัฐมนตรีได้ด าเนินการผลิตและ
เผ ย แ พ ร่ ข่ า ว น โย บ าย ภ า รกิ จ ข อ งรั ฐ ม น ต รี เผ ย แ พ ร่ ท า ง เว็ บ ไซ ต์ ส า นั ก ง าน รั ฐ ม น ต รี  คื อ 
www.moe.go.th/websm และ www.moe-news.net รวมทั้งเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์กระทรวงศึกษาธิการ 
(www.moe.go.th) หลังจากการปฏิบัติภารกิจของรัฐมนตรีเสร็จสิ้น 

ร้อยละของข่าวนโยบายภารกิจของรัฐมนตรีที่เผยแพร่ทางเว็บไซต์ส านักงานรัฐมนตรี      
และเว็บไซต์กระทรวงศึกษาธิการ ภายใน ๑ วัน หรือ ๒ วัน หมายถึง ภายใน ๑ วัน หรือ ๒ วัน นับตั้งแต่วัน
และเวลาที่รัฐมนตรีปฏิบัติภารกิจเสร็จสิ้น โดยค านวณเปรียบเทียบจากจ านวนข่าวนโยบายภารกิจรัฐมนตรี     
ที่เผยแพร่ทางเว็บไซต์ส านักงานรัฐมนตรีและเว็บไซต์กระทรวงศึกษาธิการ ได้ภายใน ๑ วัน หรือ ๒ วัน       
กับจ านวนวาระงานรัฐมนตรีด้านการศึกษาท่ีแจ้งต่อสื่อมวลชนทางอีเมล 

สูตรกำรค ำนวณ  :               

จ านวนข่าวภารกิจรัฐมนตรีที่เผยแพร่ทางเว็บไซต์ฯ ได้ภายในเวลาที่ก าหนด x ๑๐๐ 
จ านวนวาระงานรัฐมนตรีด้านการศึกษาท่ีแจ้งต่อสื่อมวลชน 

เกณฑ์กำรให้คะแนน  : 
       ช่วงกำรปรับเกณฑ์กำรให้คะแนน +/- .....หน่วย ต่อ ๑ คะแนน โดยก ำหนดเกณฑ์กำรให้คะแนน 
ดังนี้ 

ระดับคะแนน เกณฑ์กำรให้คะแนน 
๑ ร้อยละ ๗๐ ของข่ำวนโยบำยและภำรกิจรัฐมนตรีที่เผยแพร่ทำงเว็บไซต์

ส ำนักงำนรัฐมนตรีและเว็บไซต์กระทรวงศึกษำธิกำร ภำยใน ๒ วัน 
๒ ร้อยละ ๘๐ ของข่ำวนโยบำยและภำรกิจรัฐมนตรีที่เผยแพร่ทำงเว็บไซต์

ส ำนักงำนรัฐมนตรีและเว็บไซต์กระทรวงศึกษำธิกำร ภำยใน ๒ วัน 
๓ ร้อยละ ๙๐ ของข่ำวนโยบำยและภำรกิจรัฐมนตรีที่เผยแพร่ทำงเว็บไซต์

ส ำนักงำนรัฐมนตรีและเว็บไซต์กระทรวงศึกษำธิกำร ภำยใน ๒ วัน 
๔ ร้อยละ ๗๐ ของข่ำวนโยบำยและภำรกิจรัฐมนตรีที่เผยแพร่ทำงเว็บไซต์

ส ำนักงำนรัฐมนตรีและเว็บไซต์กระทรวงศึกษำธิกำร ภำยใน ๑ วัน 
๕ ร้อยละ ๘๐ ของข่ำวนโยบำยและภำรกิจรัฐมนตรีที่เผยแพร่ทำงเว็บไซต์

ส ำนักงำนรัฐมนตรีและเว็บไซต์กระทรวงศึกษำธิกำร ภำยใน ๑ วัน 
 
 



รายละเอียดตัวช้ีวัดเพื่อประกอบค ารับรองการปฏิบัติราชการระดับส านัก 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ 

 

    ๑๐ 

 

เงื่อนไข  :  
 ส านักงานรัฐมนตรี สามารถด าเนินการเผยแพร่ข่าวนโยบายและภารกิจรัฐมนตรีตามแนวทางที่
ก าหนดได้ภายใน ๑ วัน หรือ ๒ วัน นับจากวันและเวลาที่รัฐมนตรีปฏิบัติภารกิจเสร็จสิ้น 
 
รำยละเอียดข้อมูลพื้นฐำน  : 

ข้อมูลพื้นฐำนประกอบตัวชี้วัด หน่วยวัด 
ผลกำรด ำเนินงำนในอดีต ปีงบประมำณ พ.ศ. 

๒๕๕๖ ๒๕๕๗ ๒๕๕๘ 
จ านวนข่าวนโยบายภารกิจรัฐมนตรีที่
เผยแพร่ทางเว็บไซต์ส านักงานรัฐมนตรี
และเว็บไซต์กระทรวงศึกษาธิการภำยใน
เวลำที่ก ำหนด 

ร้อยละ - - - 

หมำยเหตุ  : *(ถ้ำมี) 
 
แหล่งข้อมูล/วิธีกำรจัดเก็บข้อมูล  : 
 ๑. เว็บไซต์ส านักงานรัฐมนตรีและกระทรวงศึกษาธิการ 
 ๒. วาระงานของรัฐมนตรีเฉพาะที่เผยแพร่ต่อสื่อมวลชน 

๓. สรุปรายงานการเผยแพร่ข่าวนโยบายภารกิจรัฐมนตรีทางเว็บไซต์ส านักงานรัฐมนตรี 
 
ผู้ก ำกับดูแลตัวชี้วัด  : 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. นางสาวอรพรรณ  ฤทธิ์มั่น เบอร์ติดต่อ : ๐ ๒๒๘๑ ๗๘๕๙ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายละเอียดตัวช้ีวัดเพื่อประกอบค ารับรองการปฏิบัติราชการระดับส านัก 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ 

 

    ๑๑ 

 

ตัวช้ีวัดที่ 1.4 ร้อยละควำมพึงพอใจของฝ่ำยกำรเมืองที่มีต่อกำรด ำเนินงำนของส ำนักงำนรัฐมนตรี 
 

หน่วยวัด   : ร้อยละ  
 

น้ ำหนัก   : ร้อยละ ๑๐ 
 

ค ำอธิบำย   :  
 

  ฝ่ำยกำรเมือง หมำยถึง ข้ำรำชกำรกำรเมืองสังกัดกระทรวงศึกษำธิกำร ผู้ช่วยรัฐมนตรี                  
ที่ปรึกษำรัฐมนตรี คณะท ำงำนและข้ำรำชกำรที่มำช่วยรำชกำรในส่วนงำนของข้ำรำชกำรกำรเมืองและผู้ช่วย
รัฐมนตรี 

  กำรด ำเนินงำนของส ำนักงำนรัฐมนตรี หมำยถึง กำรด ำเนินงำนตำมกฎกระทรวงแบ่งส่วน
รำชกำรส ำนักงำนรัฐมนตรี กระทรวงศึกษำธิกำร พ.ศ.2546 เพ่ือสนับสนุนภำรกิจของรัฐมนตรี 

  ประเด็นส าคัญที่ใช้ในการส ารวจ ประกอบด้วย 
๑. ความพึงพอใจด้านกระบวนการ ขั้นตอนการให้บริการ 
๒. ความพึงพอใจด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ 
๓. ความพึงพอใจด้านสิ่งอ านวยความสะดวก 
๔. ความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการ 

เกณฑ์การให้คะแนน  :  
ระดับคะแนน เกณฑ์กำรให้คะแนน 

1 ร้อยละ ๗๔ 
2 ร้อยละ ๗๗ 
3 ร้อยละ ๘๐ 
4 ร้อยละ ๘๓ 
5 ร้อยละ ๘๖ 

 
รำยละเอียดข้อมูลพื้นฐำน  : 

ข้อมูลพื้นฐำนประกอบตัวชี้วัด หน่วยวัด 
ผลกำรด ำเนินงำนในอดีต ปีงบประมำณ พ.ศ. 

2556 2557 2558 
ร้อยละควำมพึงพอใจของฝ่ำยกำรเมืองที่มี
ต่อกำรด ำเนินงำนของส ำนักงำนรัฐมนตรี 

ร้อยละ - 80.42 - 

 
แหล่งข้อมูล/วิธีกำรจัดเก็บข้อมูล  :   

1. งำนบริหำรงำนทั่วไปเป็นหน่วยงำนที่รับผิดชอบในกำรเก็บข้อมูล 
2. แบบสอบถำมควำมพึงพอใจของฝ่ำยกำรเมืองที่มีต่อกำรด ำเนินงำนของส ำนักงำนรัฐมนตรี 

 
 
 
 



รายละเอียดตัวช้ีวัดเพื่อประกอบค ารับรองการปฏิบัติราชการระดับส านัก 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ 

 

    ๑๒ 

 

 
ผู้ก ำกับดูแลตัวชี้วัด  :   หัวหน้ำส ำนักงำนรัฐมนตรี  เบอร์ติดต่อ  :  0-2628-6335 
ผู้จัดเก็บข้อมูล  :   1. นำยญำณทัธ  สิริวัฒน ์ เบอร์ติดต่อ  :  0-2280-0309 
   ๒. นำงสำวเอมอร  ชัยพล  เบอร์ติดต่อ  :  0-2280-0309 
   ๓. นำงวีระวัลย์  พรหมมำนุวัติ เบอร์ติดต่อ  :  0-2280-0309 
   ๔. นำยชัยวัฒน์  เดชรักษำ เบอร์ติดต่อ  :  0-2280-0309 
 
 



รายละเอียดตัวช้ีวัดเพื่อประกอบค ารับรองการปฏิบัติราชการระดับส านัก 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ 

 

๑๓ 
 

ประเด็นการประเมิน : การประเมินประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการ (น ้าหนักร้อยละ ๓๐) 
ตัวชี วัดที่ ๒ ร้อยละเฉลี่ยถ่วงน ้าหนักผลสัมฤทธิ์การสนับสนุนการด้าเนนิงานตามค้ารับรองการปฏิบัติ

ราชการ 

              ของส้านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ด้านประสิทธิภาพ) 

ค้าอธิบาย :  
ความส าเร็จในการบรรลุเป้าหมายของผลสัมฤทธิ์การสนับสนุนการด าเนินงานตามค ารับรองการ

ปฏิบัติราชการของส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการพิจารณาจากความส าเร็จของการบรรลุเป้าหมายแต่ละ
ตัวชี วัดในการประเมินมิติภายใน ด้านประสิทธิภาพ ที่ส านักต้องรับผิดชอบด าเนินการ/ร่วมรับผิดชอบ
ด าเนินการตาม     ค ารับรองการปฏิบัติราชการของส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  โดยมี แนวทางการ
ประเมินความส าเร็จ ดังนี้  

 ผลคะแนนที่แต่ละส านักจะได้รับ จะพิจารณาจากผลคะแนนประเมินของตัวชี้วัดแต่ละตัวชี้วัด         
ที่ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการได้รับเป็นตัวตั้ง และพิจารณาปรับลดค่าคะแนนของแต่ละส านักจาก         
ค่าคะแนนตัวตั้ง เป็นผลการด าเนินการของแต่ละส านัก โดยมีเงื่อนไข ๒ กรณี (เฉพาะตัวชี้วัดที่ ๒.๒ และ ๒.๓) คือ 

      กรณีที่ ๑ หากหน่วยงานที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบเป็นเจ้าภาพหลักในการด าเนินงาน
ตามเกณฑ์การให้คะแนนตามค ารับรองการปฏิบัติราชการของส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ไม่มี
หลักฐานที่แสดงให้เห็นถึงการประสานให้ส านักต่างๆ เข้ามามีส่วนร่วมในการด าเนินการในตัวชี้วัดนั้นๆ 
หน่วยงานเจ้าภาพหลักจะถูกปรับลดคะแนน ๐.๒ ของตัวชี้วัดนั้นๆ 

      กรณีที่  ๒ หากหน่วยงานที่ เป็นหน่วยงานสนับสนุน ไม่มีหลักฐานการให้ความร่วมมือ/
สนับสนุน/การให้ข้อมูลตามที่หน่วยงานเจ้าภาพหลักก าหนดหรือร้องขอในตัวชี้วัดนั้นๆ หน่วยงานสนับสนุนจะ
ถูกปรับลดคะแนน ๐.๒ ของตัวชี้วัดนั้นๆ 

ทั้งนี้ รายละเอียดตัวชี้วัดย่อยเป็นไปตามค ารับรองการปฏิบัติราชการของส านักงานปลัด 
กระทรวงศึกษาธิการ ดังนี ้

ตัวชี วัด น ้าหนัก ร้อยละ 
ตัวชี วัดที่ ๒ ร้อยละเฉลี่ยถ่วงน ้าหนักผลสัมฤทธิ์การสนับสนุนการด้าเนนิงานตาม          
ค้ารับรองการปฏิบัติราชการของส้านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ด้าน
ประสิทธิภาพ) 

๓๐ 

    ตัวชี วัดที่ ๒.๑ การเบิกจ่ายเงินงบประมาณ  
        กรณทีี่ส านักได้รับเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุน วัดผล ๒ ตัวชี้วัด   
             ตัวชี้วัดที่ ๒.๑.๑ การเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุน    ๕ 
             ตัวชี้วัดที่ ๒.๑.๒ การเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวม   ๕ 
        กรณสี านักไม่ได้รับเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุน วัดผล ๑ ตัวชี้วัด  
             ตัวชี้วัดที่ ๒.๑ การเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวม   ๑๐ 
    ตัวชี วัดที่ ๒.๒ การประหยัดพลังงาน    ๑๐ 
    ตัวชี วัดที่ ๒.๓ การประหยัดน ้า           ๑๐ 

 



รายละเอียดตัวช้ีวัดเพื่อประกอบค ารับรองการปฏิบัติราชการระดับส านัก 
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๑๔ 
 

ตัวชี วัดที่ ๒.๑ การเบิกจ่ายเงินงบประมาณ 

กรณทีีส่ านักได้รับเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุน วัดผล ๒ ตัวชี้วัด  

ตัวชี วัดที่ ๒.๑.๑ การเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุน    
หน่วยวัด  :  ร้อยละ 
น ้าหนัก   :   ร้อยละ ๕ 

ค าอธิบาย : 
   การพิจารณาผลส าเร็จของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุน จะใช้อัตราการเบิก
จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุนของส านัก ทั้งที่ เบิกจ่ายในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคเป็นตัวชี้วัด
ความสามารถในการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุนของส านัก ทั้งนี้ไม่รวมเงินงบประมาณที่ได้รับการ
จัดสรรเพ่ิมเติมระหว่างปีงบประมาณ โดยจะใช้ข้อมูลการเบิกจ่ายดังกล่าวจากระบบการบริหารการเงินการ
คลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) 
   การให้คะแนนจะพิจารณาตามความสามารถในการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุน
ของส านักเทียบกับวงเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุนที่ส านักได้รับ หากมีการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ
ระหว่างปี (รายจ่ายประจ าไปรายจ่ายลงทุน หรือรายจ่ายลงทุนไปรายจ่ายประจ า) จะน ายอดเงินงบประมาณ
หลังหักโอนเปลี่ยนแปลงแล้วมาเป็นฐานในการค านวณ 
   รายจ่ายลงทุน หมายถึง รายจ่ายที่รัฐบาลจ่ายเพ่ือจัดหาทรัพย์สินประเภททุน ทั้งที่มีตัวตน
และทรัพย์สินที่ไม่มีตัวตน ตลอดจนรายจ่ายที่รัฐบาลอุดหนุนหรือโอนให้แก่บุคคล องค์กร หรือรัฐวิสาหกิจ โดย
ผู้รับไม่ต้องจ่ายคืนให้รัฐบาลและผู้รับน าไปใช้จัดหาทรัพย์สินประเภททุน เป็นต้น สามารถตรวจสอบได้จาก
รหัสงบประมาณรายจ่าย รหัสลักษณะงานต าแหน่งที่ 5 แสดงถึงลักษณะเศรษฐกิจที่ส านักงบประมาณ
ก าหนดให ้
 
สูตรการค้านวณ :  
 
 
 
 
 
เกณฑ์การให้คะแนน :  
          ชว่งปรับเกณฑ์การให้คะแนน +/- ร้อยละ ๓ ต่อ ๑ คะแนน โดยก าหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้ 

ระดับ ๑  ระดับ ๒ ระดับ ๓ ระดับ ๔ ระดับ ๕ 
ร้อยละ ๗๕ ร้อยละ ๗๘ ร้อยละ ๘๑ ร้อยละ ๘๔ ร้อยละ ๘๗ 

 
เงื่อนไข :  

๑. ก าหนดระดับคะแนน ๕ เท่ากับ ร้อยละ ๘๗ ซึ่งเป็นค่าเป้าหมายร้อยละการเบิกจ่ายเงิน
งบประมาณรายจ่ายลงทุนตามมติคณะรัฐมนตรี 

 
 

   เงินงบประมาณรายจ่ายลงทุนที่ส านักเบิกจ่าย        
   วงเงนิงบประมาณรายจ่ายลงทุนที่ส านักได้รับ 

x ๑๐๐ 



รายละเอียดตัวช้ีวัดเพื่อประกอบค ารับรองการปฏิบัติราชการระดับส านัก 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ 

 

๑๕ 
 

๒. การค านวณวงเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุนที่ส านักได้รับ ไม่รวมเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุนที่ 
ได้รับจัดสรรเพิ่มเติมระหว่างปีงบประมาณ กรณีส านักได้รับงบประมาณไม่เต็มวงเงินตาม พ.ร.บ. จะใช้วงเงิน
งบประมาณท่ีส านักงบประมาณจัดสรร ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๙ เป็นฐานในการค านวณ 
 
รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน  : 

ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด หน่วยวัด 
ผลการด าเนินงานในอดีต ปีงบประมาณ พ.ศ. 

๒๕๕๖ ๒๕๕๗ ๒๕๕๘ 
การเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุน    ร้อยละ 

 
 

   

 

 
แหล่งข้อมูล/วิธีการจัดเก็บข้อมูล  :  
 ใช้ข้อมูลจากส านักอ านวยการ ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งจะใช้ข้อมูลผลการเบิกจ่ายเงิน
งบประมาณรายจ่ายลงทุนของส านัก จากระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ 
(GFMIS) 

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 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายละเอียดตัวช้ีวัดเพื่อประกอบค ารับรองการปฏิบัติราชการระดับส านัก 
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๑๖ 
 

ตัวชี วัดที่ ๒.๑.๒ การเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวม   
หน่วยวัด  :  ร้อยละ 
น ้าหนัก   :   ร้อยละ ๕ 

ค้าอธิบาย :  
 การพิจารณาผลส าเร็จของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวม จะใช้อัตราการ

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

 รายจ่ายภาพรวม หมายถึง ๔ งบรายจ่าย คือ งบด าเนินงาน งบเงินอุดหนุน งบลงทุน 
และ งบรายจ่ายอื่น (ยกเว้นค่าสาธารณูปโภคและงบบุคลากร) 
 
สูตรการค้านวณ :  
 
 
 
 
 
 
เกณฑ์การให้คะแนน : 
          ชว่งปรับเกณฑ์การให้คะแนน +/- ร้อยละ ๒ ต่อ ๑ คะแนน โดยก าหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้ 

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

เงื่อนไข :  
๑. ก าหนดระดับคะแนน ๕ เท่ากับ ร้อยละ ๙๖ ซึ่งเป็นค่าเป้าหมายร้อยละการเบิกจ่ายเงิน

งบประมาณ 
รายจ่ายภาพรวมตามมติคณะรัฐมนตรี 

๒. การค านวณวงเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวมที่ส านักได้รับ ไม่รวมเงินงบประมาณท่ีได้รับ
จัดสรร 

เพ่ิมเติมระหว่างปีงบประมาณ กรณีส านักได้รับงบประมาณไม่เต็มวงเงินตาม พ.ร.บ. จะใช้วงเงินงบประมาณท่ี
ส านักงบประมาณจัดสรร ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๙ เปน็ฐานในการค านวณ 

 

 

 

                   
เงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวมที่ส านักเบิกจ่าย 
วงเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวมที่ส านักได้รับ 

                         
 

x ๑๐๐ 



รายละเอียดตัวช้ีวัดเพื่อประกอบค ารับรองการปฏิบัติราชการระดับส านัก 
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๑๗ 
 

รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน  : 

ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด หน่วยวัด 
ผลการด าเนินงานในอดีต ปีงบประมาณ พ.ศ. 

๒๕๕๖ ๒๕๕๗ ๒๕๕๘ 
การเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย
ภาพรวม   

ร้อยละ 
 
 

   

 

 
แหล่งข้อมูล/วิธีการจัดเก็บข้อมูล  :  

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

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 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายละเอียดตัวช้ีวัดเพื่อประกอบค ารับรองการปฏิบัติราชการระดับส านัก 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ 

 

๑๘ 
 

ตัวชี วัดที่ ๒.๒ การประหยัดพลังงาน   
หน่วยวัด  :  ร้อยละ 
น ้าหนัก   :   ร้อยละ ๑๐ 

ค้าอธิบาย :  

 ความส าเร็จของการด าเนินการตามมาตรการประหยัดพลังงานของส่วนราชการ หมายถึง การที่ส่วน
ราชการสามารถจัดการใช้ไฟฟ้าและน้ ามันเชื้อเพลิงภายในส่วนราชการได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมีผลการใช้
ไฟฟ้าและน้ ามันเชื้อเพลิงลดลงได้อย่างน้อยร้อยละ๑๐ 

  พลังงานเป็นปัจจัยที่ส าคัญในการตอบสนองความต้องการของประชาชนภาคธุรกิจและอุตสาหกรรม 
แต่ประเทศไทยมิได้มีแหล่งพลังงานเชิงพาณิชย์ภายในประเทศมากพอกับความต้องการ ท าให้ต้องพ่ึงพาพลังงาน
จากต่างประเทศเป็นส่วนใหญ่ ที่ปัจจุบันมีมูลค่ากว่า ๕ แสนล้านบาท แนวทางส าคัญที่จะช่วยลดอัตราการเพ่ิม
ความต้องการใช้พลังงานของประเทศ คือการส่งเสริมให้มีการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพและประหยัดในทุก
ภาคส่วน คณะรัฐมนตรีในการประชุมเมื่อวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๕๕ ได้มีมติให้หน่วยงานราชการด าเนินมาตรการ
ลดใช้พลังงานลงให้ได้อย่างน้อย ๑๐%  เพ่ือเป็นตัวอย่างให้กับภาคเอกชน ภาคประชาชน ในการช่วยลดรายจ่าย
ของประเทศโดยลดการน าเข้าน้ ามันจากต่างประเทศ 

  พิจารณาจากร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ าหนักของพลังงาน ๒ ชนิด คือ ด้านไฟฟ้า  ด้านน้ ามันเชื้อเพลิง 
 หน่วยงานเจ้าภาพ : ส านักอ านวยการ สป.    
 หน่วยงานสนับสนุน : ทุกส านักในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 

เกณฑ์การให้คะแนน :  

คะแนนการประเมินผลการประหยัดพลังงานของส่วนราชการ คิดจากคะแนนเฉลี่ยของหน่วยงาน
ทั้งหมดที่เป็นราชการบริหารส่วนกลางในสังกัดกรมที่จัดตั้งขึ้นตามกฎกระทรวง และส่วนราชการที่ตั้งขึ้นเป็น
หน่วยงานภายในกรมนั้นที่ไม่ปรากฏในกฎกระทรวง โดยก าหนดการให้คะแนนของแต่ละหน่วยงาน เป็นระดับ
ขั้นของความส าเร็จ (Milestone) แบ่งเกณฑ์การให้คะแนนเป็น ๕ ระดับ พิจารณาจากความก้าวหน้าของ
ขั้นตอนการด าเนินงานตามเป้าหมายแต่ละระดับ ดังนี้ 

๑. ด้านไฟฟ้า มีรายละเอียดเกณฑ์การให้คะแนนประเมินผล ดังนี้ 
ระดับ

คะแนน 
เกณฑ์การให้คะแนน คะแนน 

๑ มีการติดตามและรายงานผลการด าเนินงานตามมาตรการประหยัดพลังงานด้านไฟฟ้าของ
ปีงบประมาณ ๒๕๕๙ รอบ ๖ เดือน (ตุลาคม ๒๕๕๘ – มีนาคม ๒๕๕๙) และรอบ ๑๒ 
เดือน (เมษายน ๒๕๕๙ – กันยายน ๒๕๕๙) ตามรูปแบบที่ สนพ. ก าหนด 

๐.๕๐๐๐ 

๒ ๒.๑ มีการรายงานข้อมูลพ้ืนฐานส าหรับการประเมินการใช้ไฟฟ้ามาตรฐาน และค่าดัชนี
การใช้ไฟฟ้า ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๙ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ สนพ. ก าหนดได้
แล้วเสร็จ และครบถ้วน ๑๒ เดือน นับตั้งแต่เดือนตุลาคม ๒๕๕๘ ถึงเดือนกันยายน ๒๕๕๙ 

๐.๒๕๐๐ 

 ๒.๒ มีการรายงานข้อมูลปริมาณการใช้ไฟฟ้าที่ใช้จริง (kWh; กิโลวัตต์ – ชั่วโมง) ประจ าปี
งบประมาณ ๒๕๕๙ ครบถ้วน ๑๒ เดือน นับตั้งแต่เดือนตุลาคม ๒๕๕๘ ถึงเดือนกันยายน ๒๕๕๙ 
 

๐.๒๕๐๐ 



รายละเอียดตัวช้ีวัดเพื่อประกอบค ารับรองการปฏิบัติราชการระดับส านัก 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ 

 

๑๙ 
 

ระดับ
คะแนน 

เกณฑ์การให้คะแนน คะแนน 

๓ มีผลการค านวณ EUI ด้านการใช้ไฟฟ้า ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๙ ตามสูตรการ
ค านวณที่ สนพ. ก าหนด โดยอยู่ในช่วง -๐.๒๐๐ ถึง -๐.๓๓๓ 

๐.๐๐๐๑ – 
๐.๕๐๐๐ 

๔ มีผลการค านวณ EUI ด้านการใช้ไฟฟ้า ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๙ ตามสูตรการ
ค านวณที่ สนพ. ก าหนด โดยอยู่ในช่วง -๐.๐๙๑ ถึง -๐.๑๙๙ 

๐.๐๐๐๑ – 
๐.๕๐๐๐ 

๕ มีผลการค านวณ EUI ด้านการใช้ไฟฟ้า ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๙ ตามสูตรการ
ค านวณที่ สนพ. ก าหนด โดยอยู่ในช่วง ๐ ถึง -๐.๐๙๐ 
ในกรณีที่ผลการค านวณ EUI ด้านการใช้ไฟฟ้า มากกว่า ๐  ส่วนราชการจะได้คะแนน
ระดับท่ี ๓ , ๔ และ ๕ รวมกัน เท่ากับ ๑.๕๐๐ คะแนน 

๐.๐๐๐๑ – 
๐.๕๐๐๐ 

หมายเหตุ : สนพ. หมายถึง ส านักงานนโยบายและแผนพลังงาน 

๒. ด้านน้ ามันเชื้อเพลิง มีรายละเอียดเกณฑ์การให้คะแนนประเมินผล ดังนี้ 
ระดับ

คะแนน 
เกณฑ์การให้คะแนน คะแนน 

๑ มีการติดตามและรายงานผลการด าเนินงานตามมาตรการประหยัดพลังงานด้านน้ ามัน
เชื้อเพลิงของปีงบประมาณ ๒๕๕๙ รอบ ๖ เดือน (ตุลาคม ๒๕๕๘ – มีนาคม ๒๕๕๙) 
และรอบ ๑๒ เดือน (เมษายน ๒๕๕๙ – กันยายน ๒๕๕๙) ตามรูปแบบที่ สนพ. ก าหนด 

๐.๕๐๐๐ 

๒ ๒.๑ มีการรายงานข้อมูลพื้นฐานส าหรับการประเมินการใช้น้ ามันเชื้อเพลิงมาตรฐาน และ
ค่าดัชนีการใช้น้ ามันเชื้อเพลิง ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๙ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ 
สนพ. ก าหนดได้แล้วเสร็จ และครบถ้วน ๑๒ เดือน นับตั้งแต่เดือนตุลาคม ๒๕๕๘ ถึงเดือน
กันยายน ๒๕๕๙ 

๐.๒๕๐๐ 

 ๒.๒ มีการรายงานข้อมูลปริมาณการใช้น้ ามันเชื้อเพลิงที่ใช้จริง (ลิตร) ประจ าปีงบประมาณ 
๒๕๕๙ ครบถ้วน ๑๒ เดือน นับตั้งแต่เดือนตุลาคม ๒๕๕๘ ถึงเดือนกันยายน ๒๕๕๙ 

๐.๒๕๐๐ 

๓ มีผลการค านวณ EUI ด้านการใช้น้ ามันเชื้อเพลิงประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๙ ตามสูตร
การค านวณท่ี สนพ. ก าหนด โดยอยู่ในช่วง -๐.๒๐๐ ถึง -๐.๓๓๓ 

๐.๐๐๐๑ – 
๐.๕๐๐๐ 

๔ มีผลการค านวณ EUI ด้านการใช้น้ ามันเชื้อเพลิง ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๙ ตามสูตร
การค านวณท่ี สนพ. ก าหนด โดยอยู่ในช่วง -๐.๐๙๑ ถึง -๐.๑๙๙ 

๐.๐๐๐๑ – 
๐.๕๐๐๐ 

๕ มีผลการค านวณ EUI ด้านการใช้น้ ามันเชื้อเพลิง ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๙ ตามสูตร
การค านวณท่ี สนพ. ก าหนด โดยอยู่ในช่วง ๐ ถึง -๐.๐๙๐ 
ในกรณีที่ผลการค านวณ EUI ด้านการใช้น้ ามันเชื้อเพลิง มากกว่า ๐  ส่วนราชการจะได้
คะแนนระดับที่ ๓ , ๔ และ ๕ รวมกัน เท่ากับ ๑.๕๐๐ คะแนน 

๐.๐๐๐๑ – 
๐.๕๐๐๐ 

หมายเหตุ : สนพ. หมายถึง ส านักงานนโยบายและแผนพลังงาน 

 

 

 
 



รายละเอียดตัวช้ีวัดเพื่อประกอบค ารับรองการปฏิบัติราชการระดับส านัก 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ 

 

๒๐ 
 

รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน  : 

ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด หน่วยวัด 
ผลการด าเนินงานในอดีต ปีงบประมาณ พ.ศ. 

๒๕๕๖ ๒๕๕๗ ๒๕๕๘ 
การประหยัดพลังงาน ระดับ

ความส าเร็จ 
   

 

 
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. นางวีระวัลย์  พรหมมานุวัติ  เบอร์ติดต่อ : 0 2280 0309 
๔. นายชาญชัย  เตียวัฒนรัฐตกิาล  เบอร์ติดต่อ : 0 2280 0309 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายละเอียดตัวช้ีวัดเพื่อประกอบค ารับรองการปฏิบัติราชการระดับส านัก 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ 

 

๒๑ 
 

ตัวชี วัดที่ ๒.๓ การประหยัดน ้า   
หน่วยวัด  :  ร้อยละ 
น ้าหนัก   :   ร้อยละ ๑๐ 
ค้าอธิบาย :  

 มติคณะรัฐมนตรีในการประชุมเมื่อวันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๘ เห็นชอบแนวทางการประหยัดน้ า       
ในหน่วยงานภาครัฐ ตามที่กรมทรัพยากรน้ าในฐานฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการทรัพยากรน้ าแห่งชาติเสนอ        
ในการขอความร่วมมือทุกภาคส่วนร่วมกันประหยัดน้ า โดยให้หน่วยงานภาครัฐลดการใช้น้ าอย่างน้ อยร้อยละ 
๑๐ เมื่อเทียบกับปริมาณการใช้น้ าของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ และรายงานผลการประหยัดน้ าส่งให้             
กรมทรัพยากรน้ าทุกเดือน เป็นการช่วยบรรเทาปัญหาวิกฤตการชาดแคลนน้ า สร้างความเสมอภาคระหว่าง           
ภาคส่วนต่างๆ ในการลดปริมาณการใช้น้ า และปลูกฝังค่านิยมร่วมกันในการใช้น้ าอย่างมีประสิทธิภาพ 

 ปริมาณน้ าที่ใช้ หมายถึง ปริมาณน้ าที่ใช้ผ่านมาตรวัดน้ า การประปานครหลวง การประปาส่วน
ภูมิภาค และปริมาณน้ าที่ใช้จากระบบอื่นๆ ที่มีมาตรวัดน้ า 

 ข้อมูลพ้ืนฐาน หมายถึง ข้อมูลการใช้น้ าปี ๒๕๕๗ ตั้งแต่เดือนตุลาคม ๒๕๕๖ ถึงกันยายน ๒๕๕๗ 
โดยให้หน่วยงานผู้รายงานตัวชี้วัดเป็นผู้รับรองข้อมูล 

 หน่วยงานเจ้าภาพ : ส านักอ านวยการ สป.    
 หน่วยงานสนับสนุน : ทุกส านักในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 

 
เกณฑ์การให้คะแนน :  

คะแนน เกณฑ์การให้คะแนน 
๑ มีการแต่งตั้งคณะท างานปฏิบัติการประหยัดน้ า 
๒ มีการจัดท าแผนปฏิบัติการประหยัดน้ าตามแนวทางของคณะกรรมการทรัพยากรน้ าแห่งชาติและ

ได้รับความเห็นชอบจากหัวหน้าส่วนราชการ 
๓ มีการรายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการประหยัดน้ าเป็นรายเดือนให้กับกรม

ทรัพยากรน้ าภายในระยะเวลาที่ก าหนด 
๔ สามารถลดปริมาณการใช้น้ าลงเทียบกับปริมาณการใช้น้ าในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ ร้อยละ 

๕ 
๕ สามารถลดปริมาณการใช้น้ าลงเทียบกับปริมาณการใช้น้ าในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ ร้อยละ

๑๐ 
 
 

รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน  : 

ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด หน่วยวัด 
ผลการด าเนินงานในอดีต ปีงบประมาณ พ.ศ. 

๒๕๕๖ ๒๕๕๗ ๒๕๕๘ 
การประหยัดน  า ระดับ

ความส าเร็จ 
   

 

 
 



รายละเอียดตัวช้ีวัดเพื่อประกอบค ารับรองการปฏิบัติราชการระดับส านัก 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ 

 

๒๒ 
 

 
แหล่งข้อมูล :  แบบรายงานสรุปผลความก้าวหน้าตามมาตรการประหยัดน้ า 

 
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. นางวีระวัลย์  พรหมมานุวัติ  เบอร์ติดต่อ : 0 2280 0309 
๔. นายชาญชัย  เตียวัฒนรัฐตกิาล  เบอร์ติดต่อ : 0 2280 0309 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายละเอียดตัวช้ีวัดเพื่อประกอบค ารับรองการปฏิบัติราชการระดับส านัก 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ 

 

๒๓ 
 

ประเด็นการประเมิน : การประเมินด้านการพัฒนาองค์การ (น ้าหนักร้อยละ ๓๐) 

ตัวชี วัดที่ ๓ ร้อยละของกระบวนการหลักท่ีมีการจัดท้าคู่มือการปฏิบัติงาน  
หน่วยวัด  :  ร้อยละ 
น ้าหนัก   :   ร้อยละ ๒๐ 
ค้าอธิบาย :  

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

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

 

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

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



รายละเอียดตัวช้ีวัดเพื่อประกอบค ารับรองการปฏิบัติราชการระดับส านัก 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ 

 

๒๔ 
 

      ๓. ให้ส่งคู่มือการปฏิบัติงานพร้อมแผ่น CD ไฟล์เอกสารทั งหมดให้กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 
สป. ภายในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๙ หากกระบวนการใดไม่ส่งคู่มือพร้อมแผ่นไฟล์เอกสารตามเวลาที่
ก้าหนดถือว่าไม่ผ่านการประเมิน 

 
รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน  : 

ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด หน่วยวัด 
ผลการด าเนินงานในอดีต ปีงบประมาณ พ.ศ. 

2556 2557 2558 
ร้อยละของกระบวนการหลักที่มีการ
จัดท าคู่มือการปฏิบัติงาน 

ร้อยละ    

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

ผู้ก ากับดูแลตัวช้ีวัด :  หัวหน้าส านักงานรัฐมนตรี  เบอร์ติดต่อ : 0 2628 6335 
 
 

    ผู้จัดเก็บข้อมูล  :   ๑. นางสาวนงศิลินี  โมสิกะ  เบอร์ติดต่อ : ๐ ๒๖๒๘ ๖๓๖๔ 
๒. นางสาวศิริรัตน์  ทิวะศิริ  เบอร์ติดต่อ : ๐ ๒๖๒๘ ๖๐๒๐ 
๓. นางดวงรัตน์  นิรัตติวงศกรณ์  เบอร์ติดต่อ : ๐ ๒๖๒๘ ๖๓๖๔ 
๔. นางสาววิริยา  ไชยคุปต ์  เบอร์ติดต่อ : ๐ ๒๖๒๘ ๖๓๖๔ 
๕. นายบัลลังก์  โรหิตเสถียร           เบอร์ติดต่อ : ๐ ๒๖๒๘ ๖๐๒๐ 
๖. นายก าพล  พลาอุไรกุล  เบอร์ติดต่อ : ๐ ๒๖๒๘ ๖๓๖๔ 
๗. นางสาวบุษยากร  กิตติวานิช    เบอร์ติดต่อ : ๐ ๒๒๘๐ ๐๓๐๙ 
๘. นางสาวอิสรีย์  ฤทธิ์นิ่ม    เบอร์ติดต่อ : ๐ ๒๒๘๐ ๐๓๐๙ 

 



รายละเอียดตัวช้ีวัดเพื่อประกอบค ารับรองการปฏิบัติราชการระดับส านัก 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ 

 

๒๕ 
 

ตัวช้ีวัดที่ ๔ ระดับความส าเร็จในการด าเนินงานของกระบวนการหลัก  
หน่วยวัด  :  ระดับความส าเร็จ 
น้ าหนัก   :   ร้อยละ ๑๐ 
ค าอธิบาย :  

  ระดับความส าเร็จในการด าเนินงานของกระบวนการหลัก พิจารณาจากผลการด าเนินงานของส านัก 
ในแต่ละกระบวนการที่คัดเลือกเข้ารับการประเมินตามตัวชี้วัดว่า สามารถด าเนินการตามกิจกรรม/ขั้นตอน 
ข้อก าหนดที่ส าคัญ ตัวชี้วัดภายในกระบวนการ ตัวชี้วัดผลลัพธ์ของกระบวนการ และมาตรฐานการปฏิบัติงาน
ได้อย่างครบถ้วน ถูกต้อง สมบูรณ์ จ านวนกี่กระบวนการคิดเทียบเป็นร้อยละจากจ านวนกระบวนการหลักท่ีรับ
การประเมินทั้งหมด 
เกณฑ์การให้คะแนน  : 
  ก ำหนดเป็นระดับควำมส ำเร็จ (Milestone) แบ่งเกณฑ์กำรให้คะแนนเป็น ๕ ระดับ 
พิจำรณำจำกควำมก้ำวหน้ำของขั้นตอนกำรด ำเนินงำนตำมเป้ำหมำยแต่ละระดับ  ดังนี้ 

ระดับคะแนน 
ระดับขั้นของความส าเร็จ (Milestone) 

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

 

โดยท่ี 
ขั้นตอนที่ รายละเอียดการด าเนินงาน 

๑ คัดเลือกรายชื่อกระบวนการหลักร้อยละ ๕๐ ของกระบวนการหลักทั้งหมดของหน่วยงาน 
ที่จะใช้เข้ารับการประเมิน โดยไม่ซ้ ากับกระบวนการที่รับการประเมินในปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๕๘ และส่งรายชื่อกระบวนการเหล่านั้นให้กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร สป. ภายในเดือน 
มกราคม ๒๕๕๙ (กรณีส ำนักที่มีกระบวนกำร จ ำนวน ๑ - ๕ กระบวนกำร ให้น ำมำ
ด ำเนินกำรทุกกระบวนกำร) 

๒ มีกระบวนการหลักที่ด าเนินการตามผังขั้นตอนการปฏิบัติงาน ตัวชี้วัดภายในกระบวนการ
และมาตรฐานการปฏิบัติงานได้ครบถ้วนสมบูรณ์ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ ของกระบวนการ 
ที่คัดเลือกทั้งหมด 

๓ มีกระบวนการหลักที่ด าเนินการตามผังขั้นตอนการปฏิบัติงาน ตัวชี้วัดภายในกระบวนการ
และมาตรฐานการปฏิบัติงานได้ครบถ้วนสมบูรณ์ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐ ของกระบวนการ 
ที่คัดเลือกทั้งหมด 

๔ มีกระบวนการหลักที่ด าเนินการตามผังขั้นตอนการปฏิบัติงาน ตัวชี้วัดภายในกระบวนการ
และมาตรฐานการปฏิบัติงานได้ครบถ้วนสมบูรณ์ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ ของกระบวนการ 
ที่คัดเลือกทั้งหมด 

๕ มีกระบวนการหลักที่ด าเนินการตามผังขั้นตอนการปฏิบัติงาน ตัวชี้วัดภายในกระบวนการ
และมาตรฐานการปฏิบัติงานได้ครบถ้วนสมบูรณ์ทุกกระบวนการตามที่คัดเลือกท้ังหมด 



รายละเอียดตัวช้ีวัดเพื่อประกอบค ารับรองการปฏิบัติราชการระดับส านัก 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ 

 

๒๖ 
 

วิธีการวัด/เงื่อนไขการประเมิน 
            ๑. พิจารณาผลการด าเนินงานจากหลักฐานเชิงประจักษ์ว่าด าเนินการได้ถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์
ทั้งหมดตามตารางการวิเคราะห์ ตารางที่ ๖ (การจัดท าข้อก าหนดและตัวชี้วัดของกระบวนการ) และตารางที่ 
๙ (ผังกระบวนการและมาตรฐานการปฏิบัติงาน) หรือไม่ 
            ๒. การค านวณคะแนนพิจารณาจากกระบวนการที่รับการประเมินที่ด าเนินการได้ถูกต้อง ครบถ้วน 
สมบูรณ์ตามตารางการวิเคราะห์ ตารางที่ ๖ และตารางที่ ๙ ทั้งหมดเท่านั้น ผลรวมนับจ านวนกระบวนการ 
ที่ผ่านการประเมินคิดเทียบเป็นร้อยละตามเกณฑ์การให้คะแนน 
 
รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน  : 

ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด หน่วยวัด 
ผลการด าเนินงานในอดีต ปีงบประมาณ พ.ศ. 

๒๕๕๖ ๒๕๕๗ ๒๕๕๘ 
ระดับความส าเร็จในการด าเนินงานของ
กระบวนการหลัก 

ระดับ
ควำมส ำเร็จ 

   

 

 
 

แหล่งข้อมูล / วิธีการจัดเก็บข้อมูล : 
แหล่งข้อมูล :                                                                                                                                                           
  คณะท างานรับผิดชอบตัวชี้วัด และกลุ่มงาน/งาน ที่เก่ียวข้อง 
การจัดเก็บข้อมูล  : 
  แบบฟอร์ม/ตารางการวิเคราะห์ที่ กพร. ก าหนด 
 

ผู้ก ากับดูแลตัวช้ีวัด : หัวหน้ำส ำนักงำนรัฐมนตรี   เบอร์ติดต่อ : 0 2628 6335 
 

    ผู้จัดเก็บข้อมูล  :   ๑. นำงสำวนงศิลินี  โมสิกะ  เบอร์ติดต่อ : ๐ ๒๖๒๘ ๖๓๖๔ 
๒. นำงสำวศิริรัตน์  ทิวะศิริ  เบอร์ติดต่อ : ๐ ๒๖๒๘ ๖๐๒๐ 
๓. นำงดวงรัตน์  นิรัตติวงศกรณ์  เบอร์ติดต่อ : ๐ ๒๖๒๘ ๖๓๖๔ 
๔. นำงสำววิริยำ  ไชยคุปต ์  เบอร์ติดต่อ : ๐ ๒๖๒๘ ๖๓๖๔ 
๕. นำยบัลลังก์  โรหิตเสถียร           เบอร์ติดต่อ : ๐ ๒๖๒๘ ๖๐๒๐ 
๖. นำยก ำพล  พลำอุไรกุล  เบอรต์ิดต่อ : ๐ ๒๖๒๘ ๖๓๖๔ 
๗. นำงสำวบุษยำกร  กิตติวำนิช    เบอร์ติดต่อ : ๐ ๒๒๘๐ ๐๓๐๙ 
๘. นางสาวอิสรีย์  ฤทธิ์นิ่ม    เบอร์ติดต่อ : ๐ ๒๒๘๐ ๐๓๐๙ 

 


