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ค�ำน�ำ
พระราชกฤษฎี ก าว่ า ด้ ว ยหลั ก เกณฑ์ แ ละการบริ ห ารกิ จ การบ้ า นเมื อ งที่ ดี พ.ศ. 2546
หมวด 8 การประเมินผลการปฏิบัติราชการ ก�ำหนดให้ส่วนราชการด�ำเนินการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการของส่วนราชการเกี่ยวกับผลสัมฤทธิ์ของภารกิจ คุณภาพการให้บริการ ความพึงพอใจของประชาชน
ผู้รับบริการ ความคุ้มค่าในภารกิจ และอาจจัดให้มีการประเมินผลภาพรวมของผู้บังคับบัญชาแต่ละระดับ
หรือหน่วยงานในส่วนราชการ โดยส่วนราชการที่ให้บริการมีคุณภาพเป็นไปตามเป้าหมายที่ก�ำหนด สามารถ
เพิ่มผลงานโดยไม่เป็นการเพิ่มค่าใช้จ่าย หรือสามารถด�ำเนินการตามแผนลดค่าใช้จ่ายต่อหน่วยได้ ให้ ก.พ.ร.
เสนอคณะรัฐมนตรีจัดสรรเงินรางวัลการเพิ่มประสิทธิภาพ เพื่อน�ำไปใช้ในการปรับปรุงการปฏิบัติงานหรือ
น�ำไปจัดสรรให้กับผู้ปฏิบัติงานของส่วนราชการนั้นๆ
ส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้จัดท�ำคู่มือการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการตามค�ำรับรองการปฏิบัติราชการของส่วนราชการประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 เพื่อให้ส�ำนักใน
ส่วนกลาง และส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาใช้เป็นคู่มือในการด�ำเนินงานตามค�ำรับรองการปฏิบัติราชการ
ซึ่งจะช่วยให้ส่วนราชการมีความเข้าใจเกี่ยวกับกรอบและแนวทางการประเมินผลการปฏิบัติราชการของ
ส่วนราชการมากยิ่งขึ้น และจะส่งผลให้การประเมินผลการปฏิบัติราชการตามค�ำรับรองการปฏิบัติราชการ
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และบังเกิดประสิทธิผลต่อไป
ส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ขอขอบคุณคณะท�ำงาน ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด
รวมทั้งผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่าน ที่ได้ร่วมกันจัดท�ำคู่มือการปฏิบัติราชการตามค�ำรับรองการปฏิบัติราชการ
ของส่วนราชการ ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ฉบับนี้ ให้เสร็จสมบูรณ์ และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าคู่มือฉบับนี้
จะเป็นประโยชน์ต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกภาคส่วน เพื่อใช้เป็นกรอบแนวทางในการพัฒนาระบบราชการ
ให้มีความเข้มแข็ง ประสบความส�ำเร็จตามเป้าหมายของตัวชี้วัด ผู้รับบริการทุกระดับมีความพึงพอใจ
และส่งผล ต่อการยกระดับคุณภาพมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานให้สูงขึ้นต่อไป
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
ส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กุมภาพันธ์ 2558
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แนวทางการปฏิบัติราชการตามค�ำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
ค�ำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558  
กรอบการประเมินผลตัวชี้วัดตามค�ำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558  
ตัวชี้วัดและเป้าหมายตามค�ำรับรองปฏิบัติราชการ ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
ปฏิทินการด�ำเนินงานตามค�ำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558  
รายละเอียดตัวชี้วัดตามค�ำรับรองการปฏิบัติราชการ
มิติภายนอก
ตัวชี้วัดที่ 1.1 ร้อยละผู้เรียนต่อประชากรกลุ่มอายุ 12-17 ปี
ตัวชี้วัดที่ 1.1.1 ร้อยละผู้เรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นต่อประชากรกลุ่มอายุ 12-14 ปี
ตัวชี้วัดที่ 1.1.2 ร้อยละผู้เรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าต่อประชากร
กลุ่มอายุ 15-17 ปี
ตัวชี้วัดที่ 1.2 ระดับคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)
ตัวชี้วัดที่ 1.2.1 ระดับคะแนนเฉลี่ยของผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)
ป.6 ภาษาไทย
ตัวชี้วัดที่ 1.2.2 ระดับคะแนนเฉลี่ยของผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)
ป.6 ภาษาอังกฤษ
ตัวชี้วัดที่ 1.2.3 ระดับคะแนนเฉลี่ยของผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)
ป.6 คณิตศาสตร์
ตัวชี้วัดที่ 1.2.4 ระดับคะแนนเฉลี่ยของผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)
ป.6 วิทยาศาสตร์
ตัวชี้วัดที่ 1.2.5 ระดับคะแนนเฉลี่ยของผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)
ป.6 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ตัวชี้วัดที่ 12.6 ระดับคะแนนเฉลี่ยของผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)
ม.3 ภาษาไทย
ตัวชี้วัดที่ 1.2.7 ระดับคะแนนเฉลี่ยของผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)
ม.3 ภาษาอังกฤษ
ตัวชี้วัดที่ 1.2.8 ระดับคะแนนเฉลี่ยของผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)
ม.3 คณิตศาสตร์
ตัวชี้วัดที่ 1.2.9 ระดับคะแนนเฉลี่ยของผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)
ม.3 วิทยาศาสตร์
ตัวชี้วัดที่ 1.2.10 ระดับคะแนนเฉลี่ยของผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)
ม.3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ตัวชี้วัดที่ 1.2.11 ระดับคะแนนเฉลี่ยของผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)
ม.6 ภาษาไทย
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ม.6 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ตัวชี้วัดที่ 1.3 ร้อยละของสถานศึกษาที่ได้มาตรฐานคุณภาพ สมศ.
39
ตัวชี้วัดที่ 1.3.1 ร้อยละของสถานศึกษาที่ได้มาตรฐานคุณภาพ สมศ. : สถานศึกษาระดับปฐมวัย
39
ตัวชี้วัดที่ 1.3.2 ร้อยละของสถานศึกษาที่ได้มาตรฐานคุณภาพ สมศ. : สถานศึกษาระดับขั้นพื้นฐาน
44
ตัวชี้วัดที่ 1.4 ระดับความส�ำเร็จในการพัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
49
ตัวชี้วัดที่ 1.5 ระดับความส�ำเร็จของการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมตามตารางออกอากาศ (DLTV) 61
หรือสอนเสริมนอกตารางเรียนผ่านระบบออนไลน์ (eDLTV) ของสถานศึกษาขนาดเล็ก
ตัวชี้วัดที่ 2
คุณภาพการให้บริการประชาชน (Service Level Agreement: SLA)
65
มิติภายใน		
ตัวชี้วัดที่ 3
ร้อยละความส�ำเร็จของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ
ตัวชี้วัดที่ 3.1 ร้อยละความส�ำเร็จของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุน
ตัวชี้วัดที่ 3.2 ร้อยละความส�ำเร็จของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวม
ตัวชี้วัดที่ 4
ระดับความส�ำเร็จของการด�ำเนินการตามมาตรการประหยัดพลังงาน
ตัวชี้วัดที่ 5
การพัฒนาประสิทธิภาพระบบสารสนเทศภาครัฐ
ตัวชี้วัดที่ 6
การพัฒนาสมรรถนะองค์การ
ตัวชี้วัดที่ 6.1 ระดับความส�ำเร็จของการจัดท�ำรายงานลักษณะส�ำคัญขององค์การ
ตัวชี้วัดที่ 6.2 ระดับความส�ำเร็จของการพัฒนาองค์การ
ตัวชี้วัดที่ 7
ระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการด�ำเนินงานของหน่วยงาน
ภาคผนวก		
- ภาคผนวก ก เว็บไซต์ระบบรายงานผลตัวชี้วัดตามค�ำรับรองการปฏิบัติราชการ
- ภาคผนวก ข ตารางสรุปส�ำนัก/กลุ่ม/ศูนย์ รับผิดชอบค�ำรับรองการปฏิบัติราชการ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 รายตัวชี้วัด
- ภาคผนวก ค วิธีการรวบรวมข้อมูล แนวทางการวิเคราะห์ข้อมูลและการระบุปัจจัยสนับสนุน
ปัญหา อุปสรรค
- ภาคผนวก ง รายชื่อคณะท�ำงานพัฒนาโปรแกรมระบบรายงานผลตามค�ำรับรองการปฏิบัติราชการ
(KRS : KPI Report System)และโปรแกรมระบบรายงานผลตามแผนปฏิบัติราชการ
(ARS : Action plan Report System) ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
- ภาคผนวก จ ค�ำสั่งคณะท�ำงานจัดท�ำคู่มือตัวชี้วัดตามค�ำรับรองการปฏิบัติราชการ และตัวชี้วัดตาม
แผนปฏิบัติราชการ ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
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คู่มือตัวชี้วัด

ตามคำ�รับรองการปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติราชการประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
ส� ำ นั ก งานคณะกรรมการการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐานได้ จั ด ท� ำ รายละเอี ย ดตั ว ชี้ วั ด ผลการปฏิ บั ติ ร าชการ
ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ซึ่งผ่านการเจรจากับคณะกรรมการเจรจาข้อตกลงว่าด้วยผลงานที่สำ� นักงาน
ก.พ.ร. มอบหมาย และเห็นชอบร่วมกันให้ใช้เป็นตัวชี้วัดผลการปฏิบัติราชการประจ�ำปีโดยมีกรอบการประเมิน
2 มิติ คือ มิติภายนอก ได้แก่ การประเมินประสิทธิผล (ผลลัพธ์และผลผลิต) การประเมินคุณภาพ และมิติภายใน
ได้แก่ การประเมินประสิทธิภาพ การพัฒนาองค์การ มีตัวชี้วัดต้องด�ำเนินการทั้งสิ้น 7 ตัวชี้วัดหลัก และตัวชี้วัดตาม
แผนปฏิบัติราชการประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 โดยมีกรอบการประเมิน 4 กลยุทธ์ ดังนี้ กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนา
คุณภาพผู้เรียนทุกระดับทุกประเภท กลยุทธ์ที่ 2 ขยายโอกาสเข้าถึงบริการการศึกษาขั้นพื้นฐานให้ทั่วถึงครอบคลุม.
ผู้เรียน ให้ได้รับโอกาสในการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ และมีคุณภาพ กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาคุณภาพครูและบุคลากร
ทางการศึกษา และกลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาระบบการบริหารจัดการ ด�ำเนินการทั้งสิ้น 50 ตัวชี้วัดหลัก
แนวทางการปฏิบัติราชการ
เพื่อให้การปฏิบัติราชการสามารถสนองตอบต่อนโยบายได้อย่างครบถ้วน จึงเห็นสมควรให้มีการบูรณาการ
การปฏิบัติงานให้มีความเชื่อมโยงกันอย่างเป็นระบบ ดังนี้
1. การก�ำหนดตัวชี้วัดตามค�ำรับรองการปฏิบัติราชการประจ�ำปี ต้องเป็นตัวชี้วัดที่ปรากฎในแผนปฏิบัติ
ราชการประจ�ำปีหรือให้มีงบประมาณหรือกิจกรรมรองรับครบถ้วนทุกตัวชี้วัด
2. การก�ำหนดเจ้าภาพหลักในการด�ำเนินงานตามกลยุทธ์ จุดเน้น และทุกตัวชี้วัด เพื่อให้มีผู้รับผิดชอบ
หลักทั้งในระดับกลยุทธ์ จุดเน้น และทุกตัวชี้วัดที่จะต้องด�ำเนินการ โดยให้สอดคล้องกับการประเมินรายบุคคล
ทั้งนี้อาจจัดให้มีเจ้าภาพร่วมในกรณีตัวชี้วัดที่จะต้องด�ำเนินงานร่วมกันด้วย
3. การสร้างความเข้าใจในการด�ำเนินการตามกลยุทธ์ จุดเน้น และตัวชี้วัดตามค�ำรับรองฯ อย่างทั่วถึง
ทั้งองค์กร เพื่อให้บุคลากรมีความเข้าใจและมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนการด�ำเนินงานร่วมกัน
4. ด�ำเนินการขับเคลื่อนการปฏิบัติราชการประจ�ำปีอย่างจริงจังและต่อเนื่อง ทุกระดับสามารถสะท้อน
ความส�ำเร็จของการปฏิบัติราชการสู่สาธารณะอย่างเป็นรูปธรรม โดยมีการประเมินเพื่อปรับปรุงการปฏิบัติงาน
เป็นระยะ ตามรอบระยะเวลา 6 9 และ 12 เดือน
5. พัฒนาระบบก�ำกับติดตามและประเมินผลการปฏิบัติราชการระดับหน่วยงานที่ชัดเจนมีประสิทธิภาพ
ให้สามารถเชื่อมโยงการรายงานผลการปฏิบัติราชการให้เป็นไปตามเป้าหมายที่ก�ำหนด ซึ่งในระดับส�ำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้พัฒนาระบบรายงานผลและระบบสนับสนุนการปฏิบัติงาน ประกอบด้วย
5.1 ระบบรายงานผลการปฏิบัติราชการตามค�ำรับรองการปฏิบัติราชการประจ�ำปี หรือระบบ KRS
(KPI Report system) เป็นระบบรายงานผลการปฏิบัติราชการตามค�ำรับรองการปฏิบัติราชการประจ�ำปี
ทางอิเล็กทรอนิกส์ที่กลุ่มพัฒนาระบบบริหารได้พัฒนาขึ้น เพื่อให้ส่วนราชการในสังกัดได้ใช้รายงานผลการปฏิบัติ
ราชการตัวชี้วัดตามค�ำรับรองการปฏิบัติราชการประจ�ำปี
5.2 ระบบรายงานผลการปฏิบัติราชการตามแผนปฏิบัติราชการประจ�ำปี หรือระบบ ARS (Action
plan Report system) เป็นระบบรายงานผลการปฏิบัติราชการตามแผนปฏิบัติราชการประจ�ำปีทางอิเล็กทรอนิกส์
ที่กลุ่มพัฒนาระบบบริหารได้พัฒนาขึ้น เพื่อให้ส่วนราชการในสังกัดได้ใช้รายงานผลการปฏิบัติราชการตัวชี้วัด
ตามแผนปฏิบัติราชการประจ�ำปี
5.3 ระบบสนับสนุนการปฏิบัติงานของส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (AMSS : Area Management
Support System) เป็นระบบทางเลือกส�ำหรับ สพท. ใช้จัดเก็บข้อมูลจากสถานศึกษาผ่านระบบ online ลักษณะ
คล้ายการสร้างแบบสอบถาม มีตัวเลือกแบบสากลให้ใช้งาน
5.4 ระบบสนั บ สนุ น การบริ ห ารจั ด การของส� ำ นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา (AMSS++ : Area
Management Support System) เป็นระบบที่ช่วยให้การบริหารจัดการงานใน สพท. ประกอบด้วย ด้านบุคลากร
ด้านงบประมาณ ด้านแผนงาน และด้านวิชาการ ซึ่งลักษณะการท�ำงานของระบบจะด�ำเนินการบนเครือข่าย
สารสนเทศ Online และ Real Time
คู่มือตัวชี้วัด
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5.5 ระบบสนับสนุนการบริหารจัดการของโรงเรียน (SMSS : School Management Support
System) เป็นระบบที่ช่วยให้โรงเรียนบริหารจัดการด้านบุคลากร ด้านงบประมาณ ด้านแผนงาน และด้านวิชาการ
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ลดทรัพยากร และสามารถประมวลและแสดงผลในเชิงประจักษ์ได้อย่างรวดเร็วและ
สามารถเชื่อมโยงการใช้งานกับระบบ AMSS++
ส�ำหรับระบบ KRS และ ระบบ ARS จะแสดงผลการด�ำเนินงานตามสถานการณ์ปัจจุบัน (Real Time)
ซึ่งผู้ที่เกี่ยวข้องสามารถน�ำข้อมูลไปพัฒนาปรับปรุงผลการด�ำเนินงานให้ดีขึ้นทันต่อสถานการณ์ได้
6. สรุปและรายงานผลการปฏิบัติราชการประจ�ำปีโดยรายงานผลการด�ำเนินงานผ่านระบบดังกล่าว
ข้างต้นให้เสร็จทันตามเวลาที่ก�ำหนด โดยให้มีไฟล์เอกสารอ้างอิงรายละเอียดกระบวนการด�ำเนินงานสู่ความส�ำเร็จ
แนบทุกตัวชี้วัดอย่างชัดเจน สามารถรับการประเมินของหน่วยประเมินภายนอกที่ส�ำนักงาน ก.พ.ร. มอบหมาย
รวมทั้งระบุปัญหาอุปสรรคในการด�ำเนินงานเพื่อใช้เป็นข้อมูลในการพัฒนาการปฏิบัติราชการต่อไป
ปัจจัยแห่งความส�ำเร็จ
1. ความพร้อมขององค์กรในการบริหารจัดการ ส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ส�ำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาและสถานศึกษา ต้องจัดท�ำแผนปฏิบัติ
ราชการประจ�ำปี ที่มีกรอบทิศทางการด�ำเนินงาน ประกอบด้วย วิสัยทัศน์ พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์
กลยุทธ์ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมายและกรอบแผนตามโครงการ รายละเอียดด้านงบประมาณ และแนวทางการติดตาม
ประเมินผลตามแผน นอกจากนี้ อาจต้องมีแผนเฉพาะกิจขององค์กร เช่น แผนพัฒนาวิชาการ แผนพัฒนาคุณธรรม
จริยธรรม แผนพัฒนาวิชาชีพ แผนพัฒนาสุขภาพพลานามัย เป็นต้น
2. การบริหารการเปลี่ยนแปลงในองค์กร ส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ส�ำนักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาและสถานศึกษา ต้องน�ำแนวทางการบริหาร
การเปลี่ยนแปลง (Change Management) แผนจัดการความรู้ (KM Active plan) มาใช้ในการพัฒนาองค์กร
เป็นต้น
3. การเสริมสร้างวัฒนธรรม ค่านิยมในการท�ำงานที่เน้นผลผลิตผลลัพธ์เพื่อประชาชน บุคลากร
ในองค์กรทุกระดับทุกคนได้รับการเสริมสร้างให้มีวัฒนธรรมและค่านิยมในการปฏิบัติราชการ โดย
		
l มุ่งสร้างประโยชน์ให้ประชาชนและประเทศชาติ มีทัศนคติและอุดมการณ์เพื่อส่วนรวม
		
l มีความซื่อสัตย์ สุจริต มีจรรยาบรรณในวิชาชีพ มีระเบียบวินัย มีคุณธรรม มีจิตบริการ
		
l เป็ น ที่ เชื่ อ ถื อ ศรั ท ธาของประชาชน เป็ น มิ ต รกั บ ประชาชน พร้ อ มให้ ค วามช่ ว ยเหลื อ ยุ ติ ธ รรม
ไม่เลือกปฏิบัติและมั่นคงในอารมณ์
		
l มีความรับผิดชอบเป็นที่พึ่งของประชาชน ท�ำหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ เป็นที่พึ่งของประชาชนได้
มีความกระตือรือร้นที่จะอ�ำนวยความสะดวกแก่ประชาชน
		
l ยืนหยัดในคุณธรรม เกียรติภูมิ มีศักดิ์ศรี กล้าหาญ ทนทานต่ออุปสรรค ยึดถือประโยชน์ของชาติ
และประชาชน
		
l มีความทันสมัย ทันโลก ทันสถานการณ์ ใฝ่ความรู้ รู้จักมองการณ์ไกลและมีวิสัยทัศน์
		
l มี วั ฒ นธรรมที่ มุ ่ ง ความเป็ น เลิ ศ ของงาน รู ้ จั ก เรี ย นรู ้ ร ่ ว มกั น ยอมรั บ ข้ อ ผิ ด พลาดและปรั บ ปรุ ง
ให้มีคุณภาพอยู่เสมอ
4. การเสริมสร้างขีดสมรรถนะองค์กร (Capacity Building) ส่วนราชการทุกระดับได้พัฒนาให้มี
ความสามารถในการด�ำเนินการเชิงยุทธศาสตร์ ทั้งการเพิ่มสมรรถนะด้านสารสนเทศ(IT) หรือการเพิ่มสมรรถนะ
บุคลากรตามหลักการวิเคราะห์ Gap Analysis
5. การสร้างความเข้าใจในการปฏิบัติราชการและการประเมินผล ส่วนราชการทุกระดับต้องเสริมสร้าง
ให้บุคลากรมีความเข้าใจในการด�ำเนินงานตามค�ำรับรองการปฏิบัติราชการประจ�ำปีอย่างถูกต้อง สามารถประเมิน
ผลและรายงานผลตามระบบ/วิธีการที่ก�ำหนดได้อย่างครบถ้วนตรงประเด็น

ค
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การด�ำเนินงาน
ระดับส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
1. ระดับนโยบาย เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้ก�ำหนดให้เรื่องค�ำรับรองการปฏิบัติ
ราชการเป็นวาระร่วมกันของทุกส่วนราชการ โดยให้มีรองผู้อ�ำนวยการส�ำนักดูแลรับผิดชอบที่ชัดเจน เพื่อให้มี
การด�ำเนินการเป็นไปอย่างทั่วถึง โดยหลักการมีส่วนร่วม และมีการบูรณาการการด�ำเนินงาน
2. แต่ ง ตั้ ง รองเลขาธิ ก ารคณะกรรมการการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน ที่ รั บ ผิ ด ชอบด้ า นนโยบายและแผน
เป็นหัวหน้าผู้บริหารการเปลี่ยนแปลง (Chief Change Officer : CCO) เป็นผู้รับผิดชอบหลักและแต่งตั้ง
คณะกรรมการที่ปรึกษา ด้านการพัฒนาระบบบริหาร เพื่อให้ค�ำปรึกษาเกี่ยวกับการพัฒนาระบบบริหารราชการ
ของส่วนราชการในสังกัด
3. แต่งตั้งคณะท�ำงาน ซึ่งประกอบด้วย ผู้แทนจากส�ำนัก/กลุ่ม/ศูนย์/ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษา ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาจัดท�ำรายละเอียดตัวชี้วัด (KPI Template) เพื่อใช้
ในการสื่อสารให้สามารถเข้าใจได้ตรงกันทุกระดับ และน�ำสู่การปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ
4. ประชุมชี้แจงการด�ำเนินงานตามค�ำรับรองการปฏิบัติราชการประจ�ำปี ให้ผู้แทนจากส�ำนัก/กลุ่ม/ศูนย์/
ส� ำ นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษา ส� ำ นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษามั ธ ยมศึ ก ษา มี ค วามรู ้ ค วามเข้ า ใจ
สามารถด�ำเนินการได้ถูกต้อง ตรงประเด็นการวัดและประเมินผล
5. บูรณาการปฏิบัติราชการตามค�ำรับรองการปฏิบัติราชการประจ�ำปีกับแผนปฏิบัติราชการประจ�ำปี
เพื่อให้มีเอกภาพในการน�ำสู่การปฏิบัติในทุกระดับของส่วนราชการ และหน่วยงานในสังกัด และจัดท�ำแผนงาน
โครงการสนับสนุนตัวชี้วัด
6. จัดท�ำค�ำรับรองการปฏิบัติราชการ ระหว่าง ผู้อ�ำนวยการส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาและผู้อ�ำนวยการส�ำนัก กับเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
7. พั ฒ นาระบบควบคุ ม ก� ำ กั บ ติ ด ตาม และรายงานผลการด� ำ เนิ น งานหลากหลายช่ อ งทาง เช่ น
การรายงานเอกสาร การรายงานผ่านสื่อ IT เช่น SMISS, Data Center ระบบ KRS ARS และ AMSS ก�ำหนด
ผู้ก�ำกับดูแลตัวชี้วัด ผู้จัดเก็บข้อมูลตัวชี้วัด และผู้รายงานตัวชี้วัดผ่านระบบติดตามประเมินผลการด�ำเนินงานฯ
พร้อมทั้งพัฒนาช่องทางการสื่อสารให้สะดวก รวดเร็ว ทันสถานการณ์
8. จั ด ท� ำ ปฏิ ทิ น การด� ำ เนิ น การตามค� ำ รั บ รองการปฏิ บั ติ ร าชการ แสดงความชั ด เจนเกี่ ย วกั บ การ
ก�ำหนดการด�ำเนินงานในแต่ละกิจกรรม ในระดับส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ส�ำนัก ส�ำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา และสถานศึกษา เพื่อใช้ก�ำกับติดตาม
ให้ผู้เกี่ยวข้องด�ำเนินการตามปฏิทิน
9. ประสานและส่ ง เสริ ม การพั ฒ นาระบบการให้ ผ ลตอบแทนและการเสริ ม แรงจู ง ใจ ประกอบด้ ว ย
การก�ำหนดมาตรการให้ ส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาและสถานศึกษา น�ำตัวชี้วัดในค�ำรับรองการปฏิบัติราชการไปเชื่อมโยง
กับวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อเลื่อนขั้นเงินเดือน การก�ำหนดเกณฑ์การจัดสรรเงินรางวัลให้เหมาะสมและ
ส่งผลให้ฝ่ายบริหารทุกระดับสามารถน�ำผลการด�ำเนินงานตามค�ำรับรองการปฏิบัติราชการไปเป็นเครื่องมือ
ในการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรและพัฒนาองค์กรให้บรรลุวิสัยทัศน์องค์กร ตามเจตนารมณ์ของพระราชกฤษฎีกา
ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
ระดับส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
1. สร้างความรู้ความเข้าใจ การด�ำเนินงานตามค�ำรับรองการปฏิบัติราชการ และการด�ำเนินงานตามแผน
ปฏิบัติราชการประจ�ำปีให้บุคลากรในหน่วยงานและสถานศึกษาตระหนักในภารกิจที่จะต้องด�ำเนินการให้ประสบ
ความส�ำเร็จ รวมทั้งประชาสัมพันธ์ให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง (Stake holders) รับทราบเพื่อให้การสนับสนุน ให้ความ
ร่วมมือเพื่อการระดมทรัพยากร ฯลฯ
คู่มือตัวชี้วัด
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2. ก�ำหนดให้มีผู้ก�ำกับดูแลตัวชี้วัดและผู้เก็บข้อมูลในแต่ละตัวชี้วัด และจัดท�ำแผนงาน โครงการ/กิจกรรม
สนับสนุนตัวชี้วัด
3. มอบหมายให้รองผู้อ�ำนวยการส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา รองผู้อ�ำนวยการส�ำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา รับผิดชอบงานการปฏิบัติราชการตามค�ำรับรองการปฏิบัติราชการประจ�ำปี
การปฏิบัติราชการตามแผนปฏิบัติราชการประจ�ำปี ทั้ง 4 กลยุทธ์ และมอบหมายให้มีเจ้าภาพหลักและเจ้าภาพรอง
ในการประสาน ก�ำกับ ติดตามประเมินและรายงานผลการด�ำเนินงานตัวชี้วัด
4. เร่งรัดด�ำเนินการตามตัวชี้วัด เพื่อให้สามารถปรับปรุง พัฒนาการปฏิบัติงานให้บรรลุผลส�ำเร็จตาม
เป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ
5. จัดท�ำแบบวัดความพึงพอใจในกระบวนงานบริการของส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เพื่อน�ำข้อมูลมาพัฒนาปรับปรุงแก้ไขคุณภาพการให้บริการ
6. จัดท�ำและด�ำเนินการลดรอบระยะเวลาลดขั้นตอนการด�ำเนินงาน ก�ำกับติดตามให้เจ้าหน้าที่ด�ำเนินการ
ตามกรอบระยะเวลาของขั้นตอนการด�ำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ
7. แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินตนเองของหน่วยงาน/สถานศึกษา ประกอบด้วยผู้แทนจากภายในและผู้
แทนจากภายนอกองค์กร เพื่อรับรองการประเมินตนเอง และวิเคราะห์น�ำผลการประเมินไปปรับปรุงและพัฒนาการ
ปฏิบัติงาน
8. ก�ำหนดให้มีการตรวจเยี่ยมติดตามผลการด�ำเนินงาน (Site Visit) เพื่อรับทราบปัญหาอุปสรรคและน�ำ
มาก�ำหนดแนวทางแก้ไข
9. รายงานผลการประเมินตนเองในรอบการรายงานผล 6 เดือน 9 เดือน และ 12 เดือน ตามแบบ SAR
Card และปฏิทินการรายงานผ่านระบบ KRS และระบบ ARS ที่ก�ำหนด
10. จัดสรรสิ่งจูงใจให้บุคลากรที่เกี่ยวข้อง โดยการใช้ผลการปฏิบัติราชการตามค�ำรับรองการปฏิบัติ
ราชการประจ�ำปี ผลการปฏิบัติราชการตามแผนปฏิบัติราชการประจ�ำปี เพื่อให้เป็นเครื่องมือในการพัฒนาคุณภาพ
การปฏิบัติราชการ
ระดับสถานศึกษา
1. สร้างความรู้ความเข้าใจกับบุคลากรในสถานศึกษา และคณะกรรมการสถานศึกษา ซึ่งอาจรวมถึง
ชุมชนด้วย
2. ก�ำหนดให้มีผู้ก�ำกับดูแลตัวชี้วัดและผู้จัดเก็บข้อมูลในแต่ละตัวชี้วัด พร้อมจัดท�ำแผนงานโครงการ/
กิจกรรมสนับสนุนตัวชี้วัด
3. มอบหมายให้มีผู้ประสานงานหลัก หรือเจ้าภาพในการก�ำกับ ติดตามและจัดท�ำรายงานผลการด�ำเนินการ
รายงานต่อส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาและสาธารณชน
4. จัดเตรียมเอกสารร่องรอยการด�ำเนินการ รองรับการติดตามจาก ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน หรือ ผู้แทนจากส�ำนักงาน
ก.พ.ร. ที่มาติดตามประเมินผล
5. จั ด ท� ำ แบบวั ด ความพึ ง พอใจในการให้ บ ริ ก ารของสถานศึ ก ษาและน� ำ ข้ อ มู ล มาปรั บ ปรุ ง คุ ณ ภาพ
การให้บริการ
6. จัดให้มีการประเมินตนเองตามตัวชี้วัดที่ต้องปฏิบัติ โดยอาจเชิญกรรมการสถานศึกษามาร่วมเป็น
คณะกรรมการประเมิน และรายงานผลตามที่ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ส�ำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษาก�ำหนด
7. สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับผลตอบแทนการปฏิบัติราชการตามค�ำรับรองการปฏิบัติราชการ ทั้งที่เป็น
ผลตอบแทนอื่นที่ทางราชการจัดให้ใช้เพื่อเป็นเครื่องมือในการพัฒนาคุณภาพการปฏิบัติงาน

จ

คู่มือตัวชี้วัด
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ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ของ สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

คารับรองการปฏิบัติราชการ

สานักงานคณะกรรมการการศึ
ษาขั้นพื้นฐาน
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ก2552
1. คารับรองระหว่าง
นายยงยุทธ ยุทธวงศ์

รองนายกรัฐมนตรี

พลเรือเอก ณรงค์ พิพัฒนาศัย

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
และ
เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

นายกมล รอดคล้าย

ผูร้ ับคารับรอง
ผู้ทาคารับรอง

2. คารับ รองนี้เ ป็น คารับ รองฝ่า ยเดีย ว มิใ ช่ ส ัญ ญาและใช้สาหรับ ระยะเวลา 1 ปี เริ่ม ตั้ง แต่วัน ที่
1 ตุลาคม 2557 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2558
3. รายละเอียดของคารับรอง ได้แก่ แผนปฏิบัติราชการของสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น พื้นฐาน
ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติราชการ น้าหนัก ข้อมูลพื้นฐาน เป้าหมาย เกณฑ์การให้คะแนน และรายละเอียด
อื่นๆ ตามที่ปรากฏอยู่ในเอกสารประกอบท้ายคารับรองนี้
4. ข้าพเจ้า พลเรือเอก ณรงค์ พิพัฒนาศัย ในฐานะผู้บังคับบัญชาของ นายกมล รอดคล้าย ได้พิจารณา
และเห็นชอบกับแผนปฏิบัติราชการของสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตัวชี้วัดผลการ
ปฏิบัติราชการ น้าหนัก ข้อมูลพื้นฐาน เป้าหมาย เกณฑ์การให้คะแนน และรายละเอียดอื่นๆ ตามที่
กาหนดในเอกสารประกอบท้ายคารับรองนี้ และข้าพเจ้ายินดีจะให้คาแนะนา กากับ และตรวจสอบผล
การปฏิบัติราชการของ นายกมล รอดคล้าย ให้เป็นไปตามคารับรองที่จัดทาขึ้นนี้
5. ข้า พเจ้า นายกมล รอดคล้าย เลขาธิก ารคณะกรรมการการศึก ษาขั้น พื้น ฐาน ได้ทาความเข้าใจ
คารับรองตามข้อ 3 แล้ว ขอให้คารับรองกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึก ษาธิก าร ว่าจะมุ่งมั่น ปฏิบัติ
ราชการให้เกิด ผลงานที่ดี ตามเป้าหมายของตัว ชี้วัดแต่ล ะตัว ในระดับสูงสุด เพื่อให้เกิด ประโยชน์
สุขแก่ประชาชนตามที่ให้คารับรองไว้
ช
คู่มือตัวชี้วัด
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6. ผู ้รับ ค ารับ รองและผู ้ท าค ารับ รอง ได้เ ข้า ใจค ารับ รองการปฏิบ ัติร าชการและเห็น พ้อ งกัน แล้ว
จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นสาคัญ

.......................................................
(นายยงยุทธ ยุทธวงศ์)
รองนายกรัฐมนตรี

พลเรือเอก...................................................
(ณรงค์ พิพัฒนาศัย)
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

...............................................................
(นายกมล รอดคล้าย)
เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ช
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คู่มือการประเมินผลการปฏิบตั ิราชการตามคารับรองการปฏิบัติราชการ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ของ สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

แผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 กระทรวงศึกษาธิการ
วิสัยทัศน์
 กระทรวงศึกษาธิการมุ่งปฏิรูปการศึกษาทั้งระบบ โดยยกระดับคุณภาพการศึกษา สร้างโอกาสให้
คนไทยได้เรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างทั่วถึง และสร้างการมีส่ว นร่วมของทุกภาคส่ว น เพื่อให้ พลเมือง
มีคุณภาพ มีความสมานฉันท์ปรองดอง มีระเบียบวิ นัย มีความภาคภูมิใจในประวัติศาสตร์และความ
เป็นไทย สามารถเสริมสร้างความมั่นคงของชาติและศักยภาพในการแข่งขันให้เป็นที่ยอมรับในระดับ
สากล
พันธกิจ
1. ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาสู่ประชาคมอาเซียน
2. เสริมสร้างโอกาสทางการศึกษาแก่ประชาชนอย่างเสมอภาค
3. พัฒนาระบบบริหารจัดการการศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล
ประเด็นยุทธศาสตร์
1. การสร้างความสมานฉันท์ สามัคคีปรองดอง แก่ประชาชน
2. การเพิ่มและกระจายโอกาสทางการศึกษาให้แก่ประชาชนอย่างเท่าเทียม
3. การเพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน และส่งเสริมการวิจัยพัฒนาประเทศ
4. การปฏิรูปการเรียนรู้และยกระดับคุณภาพการศึกษา ปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมและจิตสานึกความเป็นไทย
5. การปฏิรูปครูโดยเน้นการผลิตและพัฒนาครูที่มีคุณภาพ
6. การปฏิรูประบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ
7. การพัฒนาการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้
8. การเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
9. การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาให้ทันสมัย
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ซฌ

แผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
วิสัยทัศน์
การศึกษาขั้นพื้นฐานของประเทศไทย มีคุณภาพและมาตรฐานระดับสากล บนพื้นฐานความเป็นไทย
พันธกิจ
1. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชากรวัยเรียนทุกคน ได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึง และมีคุณภาพ
2. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรม มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตร
3. พัฒนาระบบบริหารจัดการที่เน้นการมีส่วนร่วม เพื่อเสริมสร้างความรับผิดชอบต่อคุณภาพการศึกษา
เป้าประสงค์
1. นั กเรี ย น ระดั บ ก่ อ น ป ระถมศึ กษ ามี พั ฒ น าก ารที่ เห มาะสม ตามช่ วงวั ย และได้ ส มดุ ล
และนักเรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานทุกคน มีพัฒนาการเหมาะสมตามช่วงวัยและมีคุณภาพ
2. ประชากรวัยเรียนทุกคนได้รับโอกาสในการศึกษาขั้นพื้นฐาน อย่างทั่วถึง มีคุณภาพ และเสมอภาค
3. ครู ผู้บริหารสถานศึกษา และบุคลากรทางการศึกษาอื่น มีทักษะที่เหมาะสม และมีวัฒนธรรมการทางานที่
มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์
4. ส านั กงานเขตพื้ นที่ การศึ กษาและสถานศึ กษามี ประสิ ทธิ ภาพ และเป็ น กลไกขั บ เคลื่ อ นการศึ ก ษา
ขั้นพื้นฐานสู่คุณภาพระดับมาตรฐานสากล
5. สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานบูรณาการการทางาน เน้นการบริหารแบบมีส่วนร่วม กระจาย
อานาจและความรับผิดชอบสู่สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษา
6. พื้นที่พิเศษ ได้รับการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเป็นพิเศษ
กลยุทธ์
จากวิ สั ย ทั ศ น์ พั น ธกิ จ เป้ า ประสงค์ ส านั ก งานคณะกรรมการการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน จึ ง ก าหนด
กลยุทธ์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จานวน 4 กลยุทธ์ ดังต่อไปนี้
กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนทุกระดับทุกประเภท
กลยุทธ์ที่ 2 ขยายโอกาสเข้าถึงบริการการศึกษาขั้นพื้นฐานให้ทั่วถึงครอบคลุมผู้เรียน ให้ได้รับโอกาสใน
การพัฒนาเต็มตามศักยภาพ และมีคุณภาพ
กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาคุณภาพครู และบุคลากรทางการศึกษา
กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาระบบการบริหารจัดการ
จุดเน้นการดาเนินงาน
1. ด้านผู้เรียน
1.1 นักเรียนมีสมรรถนะสาคัญสู่มาตรฐานสากล
1.2 นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม รักสามัคคี ปรองดอง สมานฉันท์ รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์
ภูมิใจในความเป็นไทย ห่างไกลยาเสพติด มีคุณลักษณะและทักษะทางสังคมที่เหมาะสม
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ญ

คู่มือการประเมินผลการปฏิบตั ิราชการตามคารับรองการปฏิบัติราชการ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ของ สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

1.3 นักเรียนที่มีความต้องการพิเศษได้รับการส่งเสริมและพัฒนาเต็มศักยภาพ
2. ด้านครูและบุคลากรทางการศึกษา
2.1 ครูได้รับการพัฒนาองค์ความรู้และสมรรถนะ ผ่านการปฏิบัติจริง และการช่วยเหลือ
อย่างต่อเนื่อง
2.2 พัฒนาผู้บริหารสถานศึกษากลุ่มที่มีความจาเป็นต้องได้รับการพัฒนาเร่งด่วน
2.3 ครูและบุคลากรทางการศึกษาที่เป็นมืออาชีพ มีผลงานเชิงประจักษ์ได้รับการยกย่อง
เชิดชูเกียรติอย่างเหมาะสม
2.4 องค์การและคณะบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการจัดเตรียมและจัดสรรครูตระหนัก และ
ดาเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องให้ครูและผู้บริหารสถานศึกษาบรรจุใหม่/ย้ายไปบรรจุ มีความสอดคล้องกับ
ความต้องการของโรงเรียน ชุมชน และสังคม
3. ด้านการบริหารจัดการ
3.1 สถานศึกษาและสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาบริหารจัดการโดยมุ่งผลสัมฤทธิ์เน้นการ
กระจายอานาจ การมีส่วนร่วม และมีความรับผิดชอบต่อผลการดาเนินงาน
3.2. สถานศึกษาและสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพตาม
มาตรฐาน
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ฎ

กรอบการประเมินผลตัวชี้วัดตามคารับรองการปฏิบัติราชการ
ของสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
ประเด็นการประเมินผล
กรอบการประเมินผล 2558
การปฏิบัติราชการ
มิติภายนอก
การประเมินประสิทธิผล 1. ตัวชี้วัดภารกิจหลักของกระทรวงตามยุทธศาสตร์ของประเทศ /แผน
ยุทธศาสตร์กระทรวง / ตัวชี้วัดระหว่างกระทรวงที่มีเป้าหมายร่วมกัน
(65)
(Joint KPIs) และตัวชี้วัดภารกิจหลักของกรม
1.1 ร้อยละผู้เรียนต่อประชากรกลุ่มอายุ 12-17 ปี
1.2 ระดับคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน
(O-NET)
1.3 ร้อยละของสถานศึกษาที่ได้มาตรฐานคุณภาพ สมศ.
1.4 ระดับความสาเร็จในการพัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาขั้นพื้นฐาน
1.5 ร้อยละสถานศึกษาขนาดเล็กสามารถจัดการศึกษาทางไกลผ่าน
ดาวเทียมตามตารางออกอากาศ (DLTV) หรือสอนเสริมนอกตาราง
เรียนผ่านระบบออนไลน์ (eDLTV) ของสถานศึกษาขนาดเล็ก
การประเมินคุณภาพ
2. คุณภาพการให้บริการประชาชน (Service Level Agreement: SLA)
(10)
งานการขอใบเทียบวุฒิการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
มิติภายใน
การประเมินประสิทธิภาพ 3. การเบิกจ่ายเงินงบประมาณ
(15)
4. การประหยัดพลังงานของส่วนราชการ
5. การพัฒนาประสิทธิภาพระบบสารสนเทศภาครัฐ
การพัฒนาองค์การ
6. การพัฒนาสมรรถนะองค์การ
(10)
7. ระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงาน
รวม

ฎ

น้าหนัก
(%)
75
(65)
(15)
(18)
(10)
(10)
(12)
(10)
25
(5)
(5)
(5)
(5)
(5)
100
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เป้าหมาย
ปี 2558

ข้อมูลพื้นฐาน
(Baseline data)
2555
2556
2557

1

2

3

4

เกณฑ์การให้คะแนน
5

มิติภายนอก (น้าหนักร้อยละ 75)
 การประเมินประสิทธิผล (ผลลัพธ์และผลผลิต)
1. ตัวชี้วัดภารกิจหลักของกระทรวงตามยุทธศาสตร์ของประเทศ /แผนยุทธศาสตร์กระทรวง /ตัวชี้วัดระหว่างกระทรวงที่มีเป้าหมายร่วมกัน (Joint KPIs) และ
ตัวชี้วัดภารกิจหลักของกรม (ร้อยละ 65)
1.1 ร้อยละผู้เรียนต่อประชากรกลุ่มอายุ
15
12-17 ปี
1.1.1 ร้อยละผู้เรียนระดับ
(7.5)
94.74
92.24 96.75
95.25 86.48 90.11 94.74 97.37
100
มัธยมศึกษาตอนต้น (12-14 ปี)
1.1.2 ร้อยละผู้เรียนระดับ
(7.5)
73.77
73.07 75.07
73.18 47.55 60.66 73.77 86.88
100
มัธยมศึกษาตอนปลาย (15-17 ปี)
(มัธยมปลาย/ปวช.)
หมายเหตุ : ข้อมูลจากนักเรียนสังกัดสถานศึกษาทั้งในสังกัดกระทรวง ศึกษาธิการและนอกสังกัด
1.2 ระดับคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบ
18
ทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน
(O-NET)
ประถมศึกษาปีที่ 6
6

ตัวชี้วัด

น้าหนัก
(ร้อยละ)

มิติภายนอก น้าหนักในการคานวณผลคะแนนร้อยละ 75 โดยมีตัวชี้วัดผลการปฏิบัติราชการ น้าหนัก เป้าหมาย และเกณฑ์การให้คะแนน ดังต่อไปนี้

ตัวชี้วัดและเป้าหมายตามคารับรองการปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

ฐ

คู่มือการประเมินผลการปฏิบตั ิราชการตามคารับรองการปฏิบัติราชการ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ของ สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
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1.3

1.2.1 ภาษาไทย
1.2.2 ภาษาอังกฤษ
1.2.3 คณิตศาสตร์
1.2.4 วิทยาศาสตร์
1.2.5 สังคมศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม
มัธยมศึกษาปีที่ 3
1.2.6 ภาษาไทย
1.2.7 ภาษาอังกฤษ
1.2.8 คณิตศาสตร์
1.2.9 วิทยาศาสตร์
1.2.10 สังคมศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม
มัธยมศึกษาปีที่ 6
1.2.11 ภาษาไทย
1.2.12 ภาษาอังกฤษ
1.2.13 คณิตศาสตร์
1.2.14 วิทยาศาสตร์
1.2.15 สังคมศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม
ร้อยละของสถานศึกษาที่ได้
มาตรฐานคุณภาพ สมศ.
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48.95
29.85
28.16
35.17
43.07
46.11
23.09
21.98
30.49
34.23

6
(1.2)
(1.2)
(1.2)
(1.2)
(1.2)
6
(1.2)
(1.2)
(1.2)
(1.2)
(1.2)
10

49.61
36.41
43.31
37.74
44.98

เป้าหมาย
ปี 2558

(1.2)
(1.2)
(1.2)
(1.2)
(1.2)

น้าหนัก
(ร้อยละ)

41.88
21.80
22.73
27.90
33.39

48.11
30.49
32.08
32.19
42.73
47.19
22.13
22.73
33.10
36.27

54.48
28.71
26.95
35.37
47.12
49.26
25.35
20.48
30.48
33.02

44.25
30.35
25.45
37.95
39.37

ข้อมูลพื้นฐาน
(Baseline data)
2555
2556
2557
50.04 45.68
45.02
40.82 36.99
31.42
52.22 35.77
41.95
38.37 37.46
37.40
52.40 44.22
38.31

42.22
0.00
0.00
10.98
18.46

43.42
9.70
6.32
20.34
36.14

1
43.78
22.82
34.40
25.48
37.56

44.17
11.55
7.97
20.74
26.35

46.19
19.78
17.24
27.76
39.61

2
45.35
29.62
38.86
31.61
41.27

46.11
23.09
21.98
30.49
34.23

48.95
29.85
28.16
35.17
43.07

3
46.91
36.41
43.31
37.74
44.98

48.06
36.55
35.99
40.25
42.12

51.72
39.93
39.08
42.59
46.54

4
48.48
43.21
47.77
43.87
48.69

เกณฑ์การให้คะแนน

50.00
50.00
50.00
50.00
50.00

54.48
50.00
50.00
50.00
50.00

5
50.04
50.00
52.22
50.00
52.40
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ฑ

2 
2



1.5

1.5

1.4

1.4

ตัวชี้วัด
ยละ)
(ร้อ(5)
ร้อยละสถานศึ
1.3.1 สถานศึ
กษาระดักษาระดั
บ บ
งกัดที่ผ่านการประเมิ
ปฐมวั
1.3.1 ยร้ในสั
อยละสถานศึ
กษาระดับ น
(5)
อยละสถานศึ
กษาระดั
(5)
1.3.2
บ บขัน้น
ปฐมวัยร้สถานศึ
ในสั
งกักดษาระดั
ที่ผ่านการประเมิ
งกัดที่ผ่านการประเมิ
ขัพื1.3.2
้นพืฐานในสั
้นร้ฐาน
อยละสถานศึ
กษาระดับขัน้น
(5)
ระดั
บ
ความส
าเร็
จ
ในการพั
ฒ
นา
10
พื้นฐานในสังกัดที่ผ่านการประเมิน
คุระดั
ณภาพครู
ลากรทางการ
บความสและบุ
าเร็จคในการพั
ฒนา
10
ศึคุกณษาขั
น
้
พื
น
้
ฐาน
ภาพครูและบุคลากรทางการ
กษาขนาดเล็ก
12
ร้ศึอกยละสถานศึ
ษาขั้นพื้นฐาน
ดการศึ
กษาทางไกลผ่
สามารถจั
ร้อยละสถานศึ
กษาขนาดเล็
ก าน
12
ดาวเที
ย
มตามตารางออกอากาศ
สามารถจัดการศึกษาทางไกลผ่าน
(DLTV)
หรือมสอนเสริ
มนอกตาราง
หรื
อสอนเสริ
นอกตาราง
ดาวเที
ยมตามตารางออกอากาศ
(eDLTV)
เรี(DLTV)
ยนผ่านระบบออนไลน์
(eDLTV)
หรือสอนเสริมนอกตาราง
การประเมิ
นกคุษาขนาดเล็
ณภาพ ก(eDLTV)
ของสถานศึ
เรียนผ่านระบบออนไลน์
คุณภาพการให้
ริการประชาชน
10
(ร้อยละ 10)
การประเมิ
นคุณบภาพ
LevelบริAgreement:
คุ(Service
ณภาพการให้
การประชาชน
10
SLA)
งานการขอใบเที
ย
บวุ
ฒ
ิ
(Service Level Agreement:
การศึกงานการขอใบเที
ษาระดับการศึกยษาขั
SLA)
บวุฒ้นิ
พื้นฐาน
การศึ
กษาระดับการศึกษาขั้น
75
พื้นฐาน น้าหนักรวม
น้าหนักรวม
75

ตัวชี้วัด

น้าหนัก
(ร้น้อาหนั
ยละ)
ก

-

3

-

-

3

5

5

-

65.03
-

100
5
5

97.69
65.03

-

-

-

-

-

57.14
-

97.68
57.14

-

-

-

n/a
-

n/a
n/a

ข้อมูลพื้นฐาน
(Baseline
data)
ข้อมูลพื้นฐาน
2555(Baseline
2556data)2557
97.69
97.68
n/a
2555
2556
2557

100
100

ปี 100
2558

เป้าหมาย
เป้ปีา2558
หมาย

1

1

1

1

1

1

2

2

2

2

2

2

3

3

3

3

3

X
3

X

X

3

4

4

4

4

4

4

4

2

1

X

2 เกณฑ์การให้
3 คะแนน4

1

5

5

5

5

5

100
5

100

100

5

5

100

ฒ

คู่มือการประเมินผลการปฏิบตั ิราชการตามคารับรองการปฏิบัติราชการ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ของ สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
คู่มือการประเมินผลการปฏิบตั ิราชการตามคารับรองการปฏิบัติราชการ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2558เกณฑ์
ของ สกานัารให้
กงานคณะกรรมการการศึ
กษาขั้นพื้นฐาน
คะแนน

ฒ

คู่มือตัวชี้วัด
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5. การพัฒนาประสิทธิภาพระบบสารสนเทศ
ภาครัฐ
10)
 การพัฒนาองค์การ (ร้อยละ 5)
6. การพัฒนาสมรรถนะองค์การ
6.1 ระดับความสาเร็จของการจัดทารายงาน
ลักษณะสาคัญขององค์การ
6.2 ระดับความสาเร็จของการพัฒนาองค์การ

 การประเมินประสิทธิภาพ (ร้อยละ 20)
15)
3. ร้อยละความสาเร็จของการเบิกจ่ายเงิน
งบประมาณ
3.1 ร้อยละความสาเร็จของการเบิกจ่ายเงิน
งบประมาณรายจ่ายลงทุน
3.2 ร้อยละความสาเร็จของการเบิกจ่ายเงิน
งบประมาณรายจ่ายภาพรวม
4. ระดับความสาเร็จของการดาเนินงานตาม
มาตรการประหยัดพลังงาน

มิติภายใน (น้าหนักร้อยละ 25)

ตัวชี้วัด

5
5

5
(1)
(4)

5

5
5

96

(2.5)

5

87

เป้าหมาย
ปี 2558

(2.5)

5

น้าหนัก
(ร้อยละ)

-

1.4490

95.24

54.00

-

-

5.0000 5.0000

-

1.0170

95.73

29.05

5.0000

5.0000

n/a

n/a

95.95

24.22

ข้อมูลพื้นฐาน
(Baseline data)
2555
2556
2557

1

1
1

1

1

88

75

1

2

2
2

2

2

90

78

2

3

3
3

3

3

92

81

3

4

4
4

4

4

94

84

4

เกณฑ์การให้คะแนน

มิติภายใน น้าหนักในการคานวณผลคะแนนร้อยละ 25 โดยมีตัวชี้วัดผลการปฏิบัติราชการ น้าหนัก เป้าหมาย และเกณฑ์การให้คะแนน ดังต่อไปนี้

5

5
5

5

5

96

87

5

ณ
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คู่มือตัวชี้วัด

ณ

7. ระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ดาเนินงานของหน่วยงาน
น้าหนักรวม

ตัวชี้วัด

25

5

น้าหนัก
(ร้อยละ)

เป้าหมาย
ปี 2558

ข้อมูลพื้นฐาน
(Baseline data)
2555
2556
2557
3.0000
n/a
1
1

2
2

3
3

4
4

เกณฑ์การให้คะแนน
5
5

คู่มือการประเมินผลการปฏิบตั ิราชการตามคารับรองการปฏิบัติราชการ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ของ สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ปฏิทินการด�ำเนินงานตามค�ำรับรองการปฏิบัติราชการ
ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
เพื่อให้การปฏิบัติตามค�ำรับรองการปฏิบัติราชการของ สพฐ. เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และ
สามารถบรรลุเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงได้ก�ำหนดปฏิทินขั้นตอนการด�ำเนินงานไว้ 5 ขั้นตอนประกอบ
ด้วย ขั้นตอนที่ 1 การเตรียมการและการจัดท�ำค�ำรับรอง ขั้นตอนที่ 2 การด�ำเนินการปฏิบัติตามค�ำรับรอง
ขั้นตอนที่ 3 การติดตามและประเมินผล ขั้นตอนที่ 4 การรายงานผลการปฏิบัติราชการตามค�ำรับรอง ขั้นตอนที่ 5
การจัดสรรสิ่งจูงใจ ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
ที่
1
2
3
4

5
6
7
8
9
10

ด

ขั้นตอน/กิจกรรม

ระยะเวลา
ด�ำเนินการ

เป้าหมาย

ขั้นที่ 1 การเตรียมการและการจัดท�ำค�ำรับรอง
ประสานการจัดเตรียมแผนปฏิบัติราชการประจ�ำปี
ต.ค. 57 ได้แผนปฏิบัติราชการประจ�ำปี
ของ สพฐ.เพื่อใช้ในการจัดท�ำค�ำรับรอง
2558 ของ สพฐ.
รับฟังการชี้แจงกรอบการประเมินผล ปี 2558
ธ.ค. 57 ได้รับทราบกรอบการประเมินผล
ประสานการจัดท�ำร่างตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติ
ธ.ค. 57 ได้ร่างตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติ
ราชการของกระทรวง และของ สพฐ.
ราชการกระทรวง และ สพฐ.
เจรจาระหว่างคณะผู้แทนกระทรวงกับ
ธ.ค. 57 - ม.ค. ได้ข้อตกลงร่วมกันในตัวชี้วัดตาม
คณะกรรมการเจรจาตกลงและประเมินผล เพื่อ
58
แผนปฏิบัติราชการกระทรวง
ก�ำหนดตัวชี้วัด ก�ำหนดเป้าหมายและเกณฑ์การให้
และของ สพฐ.
คะแนน
ปรับปรุงแก้ไขตัวชี้วัด/เป้าหมาย และรายละเอียด ธ.ค. 56 - ม.ค. ได้ร่างตัวชี้วัดและเป้าหมาย
ตามข้อสังเกตของคณะกรรมการเจรจาฯ
58
ส่งร่างค�ำรับรองของ สพฐ. ให้ส�ำนักงาน ก.พ.ร.
ม.ค. 58 ค�ำรับรองทุกมิติทุกตัวชี้วัดของ
พิจารณา
สพฐ.ได้รับการพิจารณา
ขั้นที่ 2 การด�ำเนินการปฏิบัติตามค�ำรับรอง
ส�ำนักงาน ก.พ.ร. แจ้งผลการพิจารณา
ภายใน
ได้ค�ำรับรองปี 2558
รายละเอียดตัวชี้วัดให้ สพฐ. เสนอลงนามใน
ม.ค. 58
ค�ำรับรองกับรัฐมนตรี
ส่งค�ำรับรองที่ลงนามแล้วให้ส�ำนักงาน ก.พ.ร. 1
ภายใน
ค�ำรับรองปี 2558 ที่ลงนาม
ชุด
ก.พ. 58 เรียบร้อยแล้ว
ส่งรายละเอียดตัวชี้วัด (KPI Template) เฉพาะ
ภายใน
รายละเอียดตัวชี้วัด (KPI
มิติภายนอก ให้ส�ำนักงาน ก.พ.ร. 3 ชุด พร้อม
ก.พ. 58 Template) มิติภายนอก
แผ่นบันทึกข้อมูล 1 แผ่น
แจ้งที่ประชุมผู้บริหาร สพฐ. ทราบถึงค�ำรับรอง
ภายใน
ผู้บริหาร สพฐ.ได้รับทราบ
การปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2558
ก.พ. 58 ค�ำรับรองฯปี 2558
คู่มือตัวชี้วัด
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ที่

ขั้นตอน/กิจกรรม

11 ประชุมสร้างความเข้าใจให้ส�ำนัก/กลุ่ม/ศูนย์
12 ประชุมเชิงปฏิบัติการ 4 ภูมิภาคผู้แทน สพป. สพม.
ละ 2 คน

ระยะเวลา
ด�ำเนินการ
ภายใน
ก.พ. 58
มี.ค. 58

เป้าหมาย
ส�ำนัก/กลุ่ม/ศูนย์ มีความเข้าใจ
ในการด�ำเนินงานตามค�ำรับรอง
ผู้แทน สพป. สพม.มีความเข้าใจ
ในแนวทางการด�ำเนินงานตาม
ค�ำรับรองฯ เพื่อน�ำสู่การปฏิบัติ
ผลการตรวจสอบรายละเอียด
ตัวชี้วัดจากส�ำนักงาน ก.พ.ร.
ค�ำขอเปลี่ยนแปลงฯและเอกสาร
ชี้แจงเหตุผลความจ�ำเป็น (ถ้ามี)

13 ส�ำนักงาน ก.พ.ร. ส่งผลการตรวจสอบรายละเอียด
มี.ค. 58
ตัวชี้วัด (KPI Audit) ให้ส่วนราชการ
14 สิ้นสุดการขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดตัวชี้วัด
ภายใน 31
มี.ค. 58
น�้ำหนักและเกณฑ์การให้คะแนนตัวชี้วัดในกรณีที่ (1)
ได้รับผลกระทบจากปัจจัยภายนอกที่ไม่สามารถ
ควบคุมได้ (2) ไม่ได้รับจัดสรรงบประมาณหรือได้
รับจัดสรรไม่เพียงพอ และไม่สามารถโอน
เปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณ (ส่วนราชการ
ต้องส่งค�ำขอเปลี่ยนแปลงฯและเอกสารชี้แจง
เหตุผลความจ�ำเป็นจ�ำนวน 3 ชุด)
15 ส�ำนัก/กลุ่ม/ศูนย์ ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มี.ค. - ก.ย. 58 ทุกหน่วยงานด�ำเนินงานตาม
บทบาทภารกิจที่รับผิดชอบ
ประถมศึกษา ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา และสถานศึกษาด�ำเนินงานตามค�ำ
รับรอง
มี.ค. - ก.ย. 58 หน่วยงานทุกระดับมีระบบการ
16 ขั้นตอนที่ 3 การติดตามและประเมินผล
ก�ำกับติดตามการปฏิบัติราชการ
ส�ำนัก/กลุ่ม/ศูนย์ ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
เพื่อให้บรรลุเป้าหมาย
ประถมศึกษา ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาและสถานศึกษา มีระบบการก�ำกับ
ติดตามเพื่อส่งเสริมช่วยเหลือและสนับสนุน
การปฏิบัติงาน
17 ส�ำนัก/กลุ่ม/ศูนย์ ส�ำนักงานเขตพื้นการศึกษาและ มี.ค. – ก.ย. หน่วยงานทุกระดับมีระบบการ
58
ประเมิน และรายงานผลการ
สถานศึกษา มีระบบการประเมินตนเองเพื่อ
ประเมินตนเองได้ตามก�ำหนด
ปรับปรุงพัฒนา และรายงานผลการประเมินตนเอง
(SAR) รอบ 6 , 9 , 12 เดือนตามก�ำหนด
18 คณะท�ำงานสุ่มติดตาม/ประเมินในระดับ สพป.
มี.ค. – ก.ย. ได้ข้อมูลเชิงประจักษ์เพื่อใช้
สพม.และสถานศึกษา
58
ผลักดันในระดับนโยบาย
คู่มือตัวชี้วัด
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ท

ที่ ขั้นตอน/กิจกรรม
ขั้นตอนที่ 4 การรายงานผลการปฏิบัติราชการ
ตามค�ำรับรอง
19 รายงานผลการประเมินตนเองรอบ 6 เดือน
(1 ต.ค. 57 - 31 มี.ค. 58) - SAR Card
- สพป. สพม.พิมพ์รายงานตามแบบ SAR Card
จากหน้าเว็บ KRS, ARS โดย ผอ.สพป.สพม.
รับรองข้อมูล เก็บไว้เป็นหลักฐาน (ไม่ต้องส่งมายัง
กพร.สพฐ.)
- สพฐ. จัดท�ำ 1) SAR Card ในเว็บไซต์ส�ำนักงาน
ก.พ.ร. และ 2) รายงานผลการปฏิบัติราชการ
(SAR) ส่งให้ส�ำนักงาน ก.พ.ร. จ�ำนวน 3 ชุด และ
แผ่นบันทึกข้อมูล 1 แผ่น
20 รายงานผลการประเมินตนเองรอบ 9 เดือน
(1 ต.ค. 57 – 30 มิ.ย. 58)
- สพป. สพม.พิมพ์รายงานตามแบบ SAR Card
จากหน้าเว็บ KRS, ARS โดย ผอ.สพป.สพม.
รับรองข้อมูล เก็บไว้เป็นหลักฐาน (ไม่ต้องส่งมายัง
กพร.สพฐ.)
- สพฐ. กรอก e-SAR Card เข้าระบบในเว็บไซต์
ของส�ำนักงาน ก.พ.ร.
21 ที่ปรึกษาฯส�ำนักงาน ก.พ.ร. ด�ำเนินการส�ำรวจ
ความพึงพอใจของผู้รับบริการ

ระยะเวลา
ด�ำเนินการ

เป้าหมาย

1-15 เม.ย. 58 -สพป. สพม.รายงานตามแบบ
SAR Card โดย ผอ.สพป. สพม.
รับรอง

30 เมย. 58 -สพฐ. รายงาน กพร.สป.ศธ.
-สพฐ. รายงานส�ำนักงาน ก.พ.ร.

1-10 ก.ค. 58 -สพป. สพม.รายงานตามแบบ
Sar Card โดย โดย ผอ.สพป.
สพม.รับรอง
ภายใน
31 ก.ค. 58
มิ.ย. – ส.ค.
58

-สพฐ. จัดท�ำ SAR Card  
-สพฐ.รายงาน กพร.สป.ศธ.
ส�ำนัก/กลุ่ม/ศูนย์ สพม.และ
สถานศึกษาเตรียมข้อมูลรองรับ
การส�ำรวจตามก�ำหนด

22 รายงานผลการประเมินตนเองรอบ 12 เดือน
(1 ต.ค. 57 – 30 ก.ย. 58)
- สพป. สพม.พิมพ์รายงานตามแบบ SAR Card
1-15 ต.ค. 58 -สพป. สพม.รายงานตามแบบ
จากหน้าเว็บ KRS, ARS โดย ผอ.สพป.สพม.
SAR Card โดย ผอ.สพป. สพม.
รับรองข้อมูล เก็บไว้เป็นหลักฐาน (ไม่ต้องส่งมายัง
รับรอง
กพร.สพฐ.)
- สพฐ. จัดท�ำรายงานการประเมินตนเอง (SAR
20-24 ต.ค. 58 - สพฐ.จัดท�ำรายงาน SAR Card
card) ส่ง กพร.สป.ศธ.
ฉบับสมบูรณ์ 3 ชุด พร้อมแผ่น
- สพฐ. จัดท�ำรายงานการประเมินตนเอง (SAR
27-31 ต.ค.58 บันทึกข้อมูล ส่งส�ำนักงาน
card) ส่งให้ส�ำนักงาน ก.พ.ร.
ก.พ.ร. ภายใน 31 ต.ค. 58
*หากส่งล่าช้ากว่าก�ำหนดจะถูก
หักคะแนน 0.0500 คะแนน
ต่อ 1 วันท�ำการ

ธ

คู่มือตัวชี้วัด

ตามคำ�รับรองการปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

ที่ ขั้นตอน/กิจกรรม
23 ส�ำนักงาน ก.พ.ร. และผู้ประเมินอิสระติดตาม
ประเมินผลการปฏิบัติราชการฯ ณ ส่วนราชการ
รอบ 12 เดือน
ขั้นที่ 5 การจัดสรรสิ่งจูงใจ
24 ส�ำนักงาน ก.พ.ร. พิจารณาและประกาศผลการ
ปฏิบัติราชการประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
ของส่วนราชการพร้อมกับแจ้งเกณฑ์และผลการ
จัดสรรสิ่งจูงใจให้แก่ส่วนราชการ
25 สพฐ. ด�ำเนินการจัดสรรสิ่งจูงใจให้แก่หน่วยงาน
ในสังกัด

ระยะเวลา
เป้าหมาย
ด�ำเนินการ
ธ.ค.58–ม.ค. ได้ผลการปฏิบัติงานตามค�ำ
59
รับรองการปฏิบัติราชการฯ

รอเกณฑ์จาก สพฐ.ได้รับทราบการรับรองผล
ส�ำนักงาน การประเมินการปฏิบัติราชการ
และการจัดสรรเงินรางวัล
ก.พ.ร.
ปีงบประมาณ 2558
รอเกณฑ์จาก สพฐ. ด�ำเนินการจัดสรรเงิน
ส�ำนักงาน รางวัล
ก.พ.ร.

คู่มือตัวชี้วัด

ตามคำ�รับรองการปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

น

บ

คู่มือตัวชี้วัด

ตามคำ�รับรองการปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

ขั้นตอน / กิจกรรม

ขั้นที่ 2 การดาเนินการปฏิบัตติ ามคารับรอง

3 ประสานการจัดทาร่างตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติ
ราชการของกระทรวง และของ สพฐ.
4 เจรจาระหว่างคณะผู้แทนกระทรวงกับ
คณะกรรมการเจรจาตกลงและประเมินผลเพือ่
กาหนดตัวชี้วัด กาหนดเป้าหมายและเกณฑ์การ
ให้คะแนน
5 ปรับปรุงแก้ไขตัวชี้วัด/เป้าหมาย และ
รายละเอียด ตามข้อสังเกตของคณะกรรมการ
เจรจาฯ
6 ส่งร่างคารับรองของ สพฐ.ให้สานักงาน ก.พ.ร.
พิจารณา

2 ประสานการจัดเตรียมแผนปฏิบัติราชการ
ประจาปีของ สพฐ.เพือ่ ใช้ในการจัดทาคารับรอง

ขั้นที่ 1 การเตรียมการและการจัดทาคารับรอง
1 รับฟังการชี้แจงกรอบการประเมินผล ปี 2558

ลาดับ

พ.ศ. 2557
พ.ศ. 2558
พ.ศ. 2559
ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย.

ปฏิทินกากับการดาเนินงานตามคารับรองการปฏิบัตริ าชการ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

ตามคำ�รับรองการปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

คู่มือตัวชี้วัด

ป

ขั้นตอน / กิจกรรม

13 สิ้นสุดการขอเปลี่ยนแปลงตัวชี้วัด น้าหนักและ
เกณฑ์ฯ
ขั้นที่ 3 การติดตามและประเมินผล

11 ประชุมเชิงปฏิบัติการ 4 ภูมิภาคผู้แทน สพป.
สพม.ละ 2 คน (ผู้รับผิดชอบ KRS และ
ผู้รับผิดชอบ ARS)
12 สานักงาน ก.พ.ร. ส่งผลการตรวจสอบ
รายละเอียดตัวชี้วัด (KPI Audit) ให้ส่วนราชการ

10 ประชุมสร้างความเข้าใจให้ส�ำานันัก/กลุ
/หน่่มว/ศู
ยในสพฐ.
นย์

9 แจ้งทีป่ ระชุมผู้บริหาร สพฐ.ทราบถึงคารับรอง
การปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

7 สานักงาน ก.พ.ร. แจ้งผลการพิจารณา
รายละเอียดตัวชี้วัดให้ สพฐ.เสนอลงนามในคา
รับรองกับรัฐมนตรี
8 ส่งคารับรองทีล่ งนามแล้วให้สานักงาน ก.พ.ร. 1
ชุด และรายละเอียดตัวชี้วัด (KPI Template)
เฉพาะมิติที่ 1 ให้สานักงาน ก.พ.ร. 3 ชุด
พร้อมแผ่นบันทึกข้อมูล 1 แผ่น

ลาดับ

31

พ.ศ. 2557
พ.ศ. 2558
พ.ศ. 2559
ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย.

ผ

คู่มือตัวชี้วัด

ตามคำ�รับรองการปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

ขั้นตอน / กิจกรรม

1-15

พ.ศ. 2557
พ.ศ. 2558
พ.ศ. 2559
ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย.

16 คณะทางานสุ่มติดตาม/ประเมินในระดับ สพป.
สพม.และสถานศึกษา
17 ทีป่ รึกษาฯสานักงาน ก.พ.ร. ดาเนินการสารวจ
ความพึงพอใจของผู้รับบริการ
ขั้นที่ 4 การรายงานผลการปฏิบัตริ าชการตามคารับรอง
18 รายงานผลการประเมินตนเองรอบ 6 เดือน
( 1 ต.ค. 57 - 31 มี.ค. 58)- SAR Card
- สพป. สพม.ส่งรายงานตามแบบ SAR Card
ให้ สพฐ.

ย์ ส�กำงานเขตพื
นักงานเขตพื
้นทีก่ ษาและ
ารศึกษา
/หน่่มว/ศู
ย สนานั
น้ การศึ
15 ส�สำานันัก/กลุ
และสถานศึ
มีระบบการประเมิ
นตนเอง
สถานศึกษากมีษาระบบการประเมิ
นตนเองเพื
อ่
เพื
พัฒและรายงานผลการประเมิ
นา และรายงานผลการประเมิ
ปรั่อบปรั
ปรุบงปรุ
พัฒงนา
น น
ตนเอง (SAR) รอบ 6 , 9 , 12 เดือนตามก
นตามก�าหนด
ำหนด

14 สส�านั
น้ ทีก่ ้นารศึ
ษาและ
ำนัก/หน่
/กลุ่มวย/ศูสนานั
ย์ ส�กำงานเขตพื
นักงานเขตพื
ที่กการศึ
กษา
สถานศึ
กษากมีษา
ระบบการก
ากับ ำติกัดบตามเพื
อ่ ่อ
และสถานศึ
มีระบบการก�
ติดตามเพื
ส่งเสริมช่วยเหลือและสนับสนุนการปฏิบัติงาน

ลาดับ

ตามคำ�รับรองการปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

คู่มือตัวชี้วัด

ฝ

ขั้นตอน / กิจกรรม

- สพฐ. จัดทา 1) SAR Card ในเว็บไซต์
สานักงาน ก.พ.ร. และ 2) รายงานผลการ
ปฏิบัติราชการ (SAR) ส่งให้สานักงาน ก.พ.ร.
จานวน 3 ชุด
19 รายงานผลการประเมินตนเองรอบ 9 เดือน
( 1 ต.ค. 57 – 30 มิ.ย. 58)
- สพป. สพม. รายงานตามระบบ SAR Card
ให้ สพฐ.
- สพฐ. จัดทา SAR Card ส่งให้สานักงาน
ก.พ.ร.
20 รายงานการประเมินตนเองรอบ 12 เดือน
( 1 ต.ค. 57 – 30 ก.ย. 58)
- สพป. สพม. รายงานตามระบบ SAR Card
ให้ สพฐ.
- สพฐ. จัดทารายงานการประเมินตนเอง (SAR
card) ส่ง กพร.สป.ศธ..
- สพฐ. จัดทา : SAR และ : SAR Card ส่งให้
สานักงาน ก.พ.ร.

ลาดับ

31

1-10

27-31

20-24

1-15

พ.ศ. 2557
พ.ศ. 2558
พ.ศ. 2559
ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย.
30

พ

คู่มือตัวชี้วัด

ตามคำ�รับรองการปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

ขั้นตอน / กิจกรรม

23 สพฐ. ดาเนินการจัดสรรสิ่งจูงใจให้แก่หน่วยงาน
ในสังกัด

21 สานักงาน ก.พ.ร. และผู้ประเมินอิสระ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการ ติดตาม
ประเมินผลการปฏิบัติราชการฯ ณ ส่วน
ราชการรอบ 12 เดือน
ขั้นที่ 5 การจัดสรรสิ่งจูงใจ
22 สานักงาน ก.พ.ร. พิจารณาและประกาศผลการ
ปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
ของส่วนราชการพร้อมกับแจ้งเกณฑ์และผล
การจัดสรรสิ่งจูงใจให้แก่ส่วนราชการ

ลาดับ

รอเกณฑ์ จากสานักงาน ก.พ.ร.

รอเกณฑ์ จากสานักงาน ก.พ.ร.

พ.ศ. 2557
พ.ศ. 2558
พ.ศ. 2559
ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย.

คู่มือการประเมินผลการปฏิบตั ิราชการตามคารับรองการปฏิบัติราชการ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ของ สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

มิติภายนอก
ตัวชี้วัดที่ 1.1 ร้อยละผู้เรียนต่อประชากรกลุ่มอายุ 12 -17 ปี
ตัวชี้วัดที่ 1.1.1 ร้อยละผู้เรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นต่อประชากรกลุ่มอายุ 12-14 ปี
หน่วยวัด :
ร้อยละ
น้าหนัก :
ร้อยละ 7.5
คาอธิบาย : อัตราส่วนผู้เรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นหรือ เทียบเท่า/ประชากร กลุ่มอายุ 12–14 ปี
หมายถึ ง จานวนผู้ เข้ารับ การศึก ษาชั้น มั ธยมศึก ษาปี ที่ 1 - 3 หรือเที ยบเท่ า สายสามัญ ศึกษาในระบบ
โรงเรียนต่อจานวนประชากรกลุ่มอายุ 12–14 ปี
สูตรการคานวณ :
จานวนผู้เข้าเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3 หรือเทียบเท่า ปีการศึกษา 2558 X 100
จานวนประชากรกลุ่มอายุ 12–14 ปี *
หมายเหตุ : * ใช้ข้อมูลจานวนประชากรจากกระทรวงมหาดไทย ณ ธันวาคม 2557
เกณฑ์การให้คะแนน :
ช่วงการปรับเกณฑ์การให้คะแนน +/- 2.63 หน่วย ต่อ 1 คะแนน โดยกาหนดเกณฑ์การให้คะแนนดังนี้
ระดับ 1
ระดับ 2
ระดับ 3
ระดับ 4
ระดับ 5
86.48
90.11
94.74
97.37
100
รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน :
ข้อมูลพืน้ ฐานประกอบตัวชี้วัด

หน่วยวัด

อัตราส่วนผู้เรียนระดับมัธยมศึกษา
ตอนต้นหรือเทียบเท่า/ประชากร
กลุ่มอายุ 12–14 ปี

ร้อยละ

ผลการดาเนินงานในอดีต ปีงบประมาณ พ.ศ.

2555
92.24

2556
96.75

2557
95.25

คู่มือตัวชี้วัด

ตามคำ�รับรองการปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

1

1

คู่มือการประเมินผลการปฏิบตั ิราชการตามคารับรองการปฏิบัติราชการ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ของ สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

วิธีการจัดเก็บข้อมูล :
ระดับ สพฐ.
1. ศึกษาวิเคราะห์และวางแผนพัฒ นาระบบการบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา
ด้วยระบบ DMC
2. พัฒนาบุคลากรระดับ สพท. ให้มีความรู้ความสามารถในการจัดการข้อมูลสารสนเทศ
3. กากับ ติดตาม ส่งเสริม สนับสนุนให้หน่วยงานระดับ สพท. และ สถานศึกษา ดาเนินการจัดทา
ข้อมูลพื้นฐานทางการศึกษาด้วยระบบ DMC ให้เป็นไปตามที่กาหนด
4. ตรวจสอบ ประมวลผล และสรุปรายงานข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาระดับสถานศึกษา
สพท. และ สพฐ.
ระดับ สพท.
1. ศึกษาวิเคราะห์และวางแผนการบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา
2. พัฒนาบุคลากรระดับสถานศึกษาให้มีความรู้ความสามารถในการจัดการข้อมูลสารสนเทศ
3. กากับ ติดตาม ส่งเสริม สนับสนุนให้หน่วยงานระดับสถานศึกษาดาเนินการจัดทาข้อมูลพื้นฐาน
ทางการศึกษาด้วยระบบ DMC ให้เป็นไปตามที่กาหนด
ระดับสถานศึกษา
1. วิเคราะห์และวางแผนการบริหารจัดการการจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล
2. บันทึกข้อมูล นักเรียนรายบุคคลด้วยระบบ DMC ตามที่ สพฐ.กาหนด โดยตรวจสอบความ
ถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ และรับรองข้อมูล 34 รายการ ดังนี้
ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

รายการข้อมูลสาคัญ 34 รายการ ปีการศึกษา 2558
ข้อมูลนักเรียน (18 รายการ)
ข้อมูลครู (10 รายการ) ข้อมูลโรงเรียน (6 รายการ)
ชื่อ-สกุล
ชื่อ – สกุล
อินเทอร์เน็ต
เลขประจาตัวประชาชน
เลขประจาตัวประชาชน
เป็นที่ตั้งศูนย์เครือข่าย
วันเดือนปีเกิด
วันเดือนปีเกิด
ไฟฟ้า
ชั้นเรียนปัจจุบัน
วิชาเอก
โทรศัพท์
เลขประจาตัวนักเรียน
วุฒิที่จบ
น้าประปา
น้าหนัก/ส่วนสูง
วันเดือนปีที่เริ่มเป็นครู
เป็นโรงเรียนในฝัน รุ่น 1,2
รหัสประจาบ้าน
วันเดือนปีที่บรรจุครั้งแรก
เชื้อชาติ
ตาแหน่งปัจจุบัน
สัญชาติ
ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน
ศาสนา
ประเภทบุคลากร
2

่มือตัวชี้วัด
2 คูตามคำ
�รับรองการปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

คู่มือการประเมินผลการปฏิบตั ิราชการตามคารับรองการปฏิบัติราชการ
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ที่
11
12
13
14
15
16
17
18

รายการข้อมูลสาคัญ 34 รายการ ปีการศึกษา 2558
ข้อมูลนักเรียน (18 รายการ)
ข้อมูลครู (10 รายการ) ข้อมูลโรงเรียน (6 รายการ)
ประเภทความพิการ
วิธีการเดินทางมาเรียน
ระยะทางจากบ้านถึงโรงเรียน
รหัสตาบลที่อยู่
ชื่อ-สกุล บิดา, มารดา
เลขบัตรประจาตัวประชาชน บิดา- มารดา
รายได้ผู้ปกครอง
ผลการเรียนเฉลี่ย

แนวทางการดาเนินการ :
ระดับกระทรวงศึกษาธิการ
กระทรวงศึกษาธิการกาหนดนโยบายให้สถานศึกษาในสังกัดทั้งภาครัฐและเอกชนจัดการศึกษาภาค
บังคับให้ แก่ประชาชนได้รับอย่างทั่วถึงและเสมอภาค รวมทั้งส่ งเสริมให้ส่ วนราชการและหน่วยงานทั้ง
ภาครัฐและเอกชนนอกกระทรวงศึกษาธิการได้มีส่วนร่วมรับผิดชอบในการจัดการศึกษาภาคบังคับด้วย
ระดับ สพฐ.
1 ก าหนดนโยบาย โดยการออกประกาศส านั ก งานคณะกรรมการการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน เรื่อ ง
นโยบายและแนวปฏิ บัติเกี่ยวกับ การรับนั กเรียน สั งกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้ น ฐาน
เพื่ อให้ เด็กทุกคนได้รับการศึกษาอย่างทั่ว ถึงและได้รับการพัฒ นาอย่างเต็มตามศักยภาพ สอดคล้องกับ
เจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ
พ.ศ.2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 พระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. 2545 นโยบาย
รัฐบาล นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ และความต้องการของประชาชน
2. จั ด และส่ ง เสริ ม สนั บ สนุ น การจั ด การศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐานให้ ป ระชากรวั ย เรี ย นอย่ า งทั่ ว ถึ ง
มีคุณธรรมนาความรู้ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงและมีคุณภาพตามมาตรฐาน
3. เพิ่มโอกาสทางการศึกษาให้แก่ประชากรวัยเรียนทุกคนได้รับการพัฒนาให้เป็นบุคคลที่มีคุ ณธรรม
นาความรู้ และคุณลักษณะตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด้วยระบบการจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ
ระดับ สพท.
1. ประกาศการรับนักเรียนและประชาสัมพันธ์และรณรงค์ให้ผู้ปกครองและผู้เกี่ยวข้อง ได้รับทราบ
เกี่ยวกับกฎหมายการจัดการศึกษาภาคบังคับ
3
คู่มือตัวชี้วัด
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คู่มือการประเมินผลการปฏิบตั ิราชการตามคารับรองการปฏิบัติราชการ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ของ สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

2. ร่วมกับสถานศึกษาทุกสังกัดวางแผนการรับนักเรียนชั้นก่อนประถมศึกษา ประถมศึกษาปีที่ 1
มัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ให้มีสิทธิและโอกาสในการเข้าเรียนทุกคน
3. สารวจข้อมูลจานวนนักเรียน กลุ่มอายุ 12–14 ปี ที่เรียนในสถานศึกษาในสังกัดและนอกสังกัด
สพฐ. และการจั ด การเรีย นโดยครอบครัว และองค์ ก ร จั ด สรุป รายงานผลการรั บ นั ก เรีย นและการจั ด
การศึกษาประจาปีการศึกษา
4. รายงานผลการจัดการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า โดยใช้ข้อมูล ณ วันที่ 10
มิถุนายน 2558
5. สรุปสภาพปัญหาอุปสรรคในการรับเด็กเข้าเรียนชั้น มัธยมศึกษาตอนปลาย และหาแนวทางแก้ไข
ร่วมกับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ สถานศึกษาในสังกัดและนอกสังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน
ระดับสถานศึกษา
1. ประชาสัมพันธ์ประกาศการรับนักเรียน รณรงค์ให้ผู้ปกครองและผู้เกี่ยวข้องได้รับทราบเกี่ยวกับ
นโยบายกระทรวงศึกษาธิการในการเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
2. วางแผนการรับนักเรียนระดับ ม.ปลาย ให้มีสิทธิและโอกาสในการเข้าเรียนอย่างเท่าเทียมและ
เสมอภาค
3. สารวจข้อมูลจานวนนักเรียนกลุ่มอายุ 12–14 ปี ในเขตบริการที่เรียนในสถานศึกษาและส่วนที่ไป
เรียนนอกสังกัด สพฐ. สรุปรายงานผลการรับนักเรียนและการจัดการศึกษาระดับ มัธยมศึกษาตอนปลาย
ประจาปีการศึกษา
4. สรุปสภาพปัญหาอุปสรรคในการรับเด็กเข้าเรียนระดับ มัธยมศึกษาตอนปลาย และการรณรงค์ให้
เรียนต่อการศึกษาขั้นพื้นฐาน และหาแนวทางแก้ไขร่วมกับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง
5. กาหนดหน่วยงานประสานงานการรับนักเรียน
6. กาหนดปฏิทินการรับนักเรียน
7. รายงานข้อมูลพื้นฐานการศึกษา ปีการศึกษา 2558 ตามระบบ DMC ผ่านเว็บไซด์ www.boppobec.info 2 ครั้ง ดังนี้
7.1 ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2558 รายงาน ภายในวันที่ 10
30 มิถุนายน 2558
7.2 ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2558 รายงาน ภายในวันที่ 10
30 พฤศจิกายน 2558
ผู้กากับดูแลตัวชี้วัด :
ผู้จัดเก็บข้อมูล :

นางสาวเสริมสุข ธรรมกิจไพโรจน์
1. นางทัศนีย์ วัชราไทย
2. นางสาวสุประวีณ์ มาโยง

เบอร์ติดต่อ : 081 648 7529
เบอร์ติดต่อ : 0 2281 5246
เบอร์ติดต่อ : 0 2280 5512

4
่มือตัวชี้วัด
4 คูตามคำ
�รับรองการปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

คู่มือการประเมินผลการปฏิบตั ิราชการตามคารับรองการปฏิบัติราชการ
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ตัวชี้วัดที่ 1.1.2 ร้อยละผู้เรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าต่อประชากรกลุ่มอายุ 15-17 ปี
(มัธยมปลาย/ปวช.)
หน่วยวัด :
ร้อยละ
น้าหนัก :
ร้อยละ 7.5
ค�คำาอธิ
อธิบาย : อัตราส่วนผู้เรียยนระดั
นระดับบมัมัธธยมศึ
ยมศึกกษาตอนปลายหรื
ษาตอนปลายหรืออเทีเทียยบเท่
บเท่าา/ประชากร
/ประชากรกลุกลุ่ม่มอายุ
อายุ1515- 17
- 17ปี
หมายถึ
ง จ�งำนวนผู
้เข้ารั้เข้บาการศึ
กษาชักษาชั
้นมัธยมศึ
ษาปีกทษาปี
ี่ 4 -ท6ี่ 4หรื-อ6เทีหรื
ยบเท่
ญศึกษาในระบบโรงเรี
ยน
ปี หมายถึ
จานวนผู
รับการศึ
้นมัธกยมศึ
อเทีายสายสามั
บเท่า สายสามั
ญศึกษาในระบบ
ต่โรงเรี
อจ�ำยนวนประชากรกลุ
่มอายุ 15่มอายุ
- 17  ปี
นต่อจานวนประชากรกลุ
15 - 17 ปี
สูตรการคานวณ :
จานวนผู้เข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 – 6 หรือเทียบเท่า ปีการศึกษา 2558 X 100
จานวนประชากรกลุ่มอายุ 15- 17 ปี *
หมายเหตุ : * ใช้ข้อมูลจานวนประชากรจากกระทรวงมหาดไทย ณ ธันวาคม 2557
เกณฑ์การให้คะแนน :
ช่วงการปรับเกณฑ์การให้คะแนน +/-13.12 หน่วย ต่อ 1 คะแนน โดยกาหนดเกณฑ์การให้คะแนนดังนี้
ระดับ 1
47.55

ระดับ 2
60.66

ระดับ 3
73.77

ระดับ 4
86.88

ระดับ 5
100

รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน :
ข้อมูลพืน้ ฐานประกอบตัวชี้วัด

หน่วยวัด

อัตราส่วนผู้เรียนระดับมัธยมศึกษา
ตอนปลายหรือเทียบเท่า/ประชากร
กลุ่มอายุ 15 – 17 ปี

ร้อยละ

ผลการดาเนินงานในอดีต ปีงบประมาณ พ.ศ.

2555
73.07

2556
75.07

2557
73.18

วิธีการจัดเก็บข้อมูล :
ระดับ สพฐ.
1. ศึกษาวิเคราะห์และวางแผนพัฒนาระบบการบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา ด้วย
ระบบ DMC
คู่มือตัวชี้วัด
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2. พัฒนาบุคลากรระดับ สพท. ให้มีความรู้ความสามารถในการจัดการข้อมูลสารสนเทศ
3. กากับ ติดตาม ส่งเสริม สนับสนุนให้หน่วยงานระดับ สพท. และ สถานศึกษา ดาเนินการจัดทา
ข้อมูลพื้นฐานทางการศึกษาด้วยระบบ DMC ให้เป็นไปตามที่กาหนด
4. ตรวจสอบ ประมวลผล และสรุปรายงานข้อมูล สารสนเทศทางการศึกษาระดับสถานศึกษา
สพท. และ สพฐ.
ระดับ สพท.
1. ศึกษาวิเคราะห์และวางแผนการบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา
2. พัฒนาบุคลากรระดับสถานศึกษาให้มีความรู้ความสามารถในการจัดการข้อมูลสารสนเทศ
3. กากับ ติดตาม ส่งเสริม สนับสนุนให้หน่วยงานระดับสถานศึกษาดาเนินการจัดทาข้อมูลพื้นฐาน
ทางการศึกษาด้วยระบบ DMC ให้เป็นไปตามที่กาหนด
ระดับสถานศึกษา
1. วิเคราะห์และวางแผนการบริหารจัดการการจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล
2. บันทึกบัข้นอทึมูกลข้นัอกมูเรีลยนันรายบุ
กเรียนรายบุ
คลด้วยระบบ
DMC ่ ตามที
โดยตรวจสอบความ
คคลด้ควยระบบ
DMC ตามที
สพฐ.ก�่ สพฐ.ก
ำหนด าหนด
โดยตรวจสอบความถู
กต้อง
สมบูวรนณ์สมบู
และรั
ล 34อรายการ
ดังนี้ ดังนี้
ถูครบถ้
กต้องวนครบถ้
รณ์บรองข้
และรัอบมูรองข้
มูล 34 รายการ
ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

รายการข้อมูลสาคัญ 34 รายการ ปีการศึกษา 2558
ข้อมูลนักเรียน (18 รายการ)
ข้อมูลครู (10 รายการ) ข้อมูลโรงเรียน (6 รายการ)
ชื่อ-สกุล
ชื่อ – สกุล
อินเทอร์เน็ต
เลขประจาตัวประชาชน
เลขประจาตัวประชาชน
เป็นที่ตั้งศูนย์เครือข่าย
วันเดือนปีเกิด
วันเดือนปีเกิด
ไฟฟ้า
ชั้นเรียนปัจจุบัน
วิชาเอก
โทรศัพท์
เลขประจาตัวนักเรียน
วุฒิที่จบ
น้าประปา
น้าหนัก/ส่วนสูง
วันเดือนปีที่เริ่มเป็นครู
เป็นโรงเรียนในฝัน รุ่น 1,2
รหัสประจาบ้าน
วันเดือนปีที่บรรจุครั้งแรก
เชื้อชาติ
ตาแหน่งปัจจุบัน
สัญชาติ
ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน
ศาสนา
ประเภทบุคลากร
ประเภทความพิการ
วิธีการเดินทางมาเรียน
ระยะทางจากบ้านถึงโรงเรียน
รหัสตาบลที่อยู่
6

่มือตัวชี้วัด
6 คูตามคำ
�รับรองการปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
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ที่
15
16
17
18

รายการข้อมูลสาคัญ 34 รายการ ปีการศึกษา 2558
ข้อมูลนักเรียน (18 รายการ)
ข้อมูลครู (10 รายการ) ข้อมูลโรงเรียน (6 รายการ)
ชื่อ-สกุล บิดา, มารดา
เลขบัตรประจาตัวประชาชน บิดา- มารดา
รายได้ผู้ปกครอง
ผลการเรียนเฉลี่ย

แนวทางการดาเนินการ :
ระดับกระทรวงศึกษาธิการ
1. กระทรวงศึกษาธิการกาหนดนโยบายให้สถานศึกษาในสังกัดทั้งภาครัฐและเอกชนจัดการศึกษา
ภาคบังคับให้แก่ประชาชนได้รับอย่างทั่วถึงและเสมอภาค รวมทั้งส่งเสริมให้ส่วนราชการและหน่วยงานทั้ง
ภาครัฐและเอกชนนอกกระทรวงศึกษาธิการได้มีส่วนร่วมรับผิดชอบในการจัดการศึกษาภาคบังคับด้วย
ระดับ สพฐ.
1 ก าหนดนโยบาย โดยการออกประกาศส านั ก งานคณะกรรมการการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน เรื่อ ง
นโยบายและแนวปฏิ บัติเกี่ยวกับ การรับนั กเรียน สั งกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้ น ฐาน
เพื่ อให้ เด็กทุกคนได้รับการศึกษาอย่างทั่ว ถึงและได้รับการพัฒ นาอย่างเต็มตามศักยภาพ สอดคล้องกับ
เจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ
พ.ศ.2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 พระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. 2545 นโยบาย
รัฐบาล นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ และความต้องการของประชาชน
2. จัดและส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานให้ประชากรวัยเรียนอย่างทั่วถึง มีคุณธรรม
นาความรู้ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงและมีคุณภาพตามมาตรฐาน
3. เพิ่มโอกาสทางการศึกษาให้แก่ประชากรวัยเรียนทุกคนได้รับการพั ฒนาให้เป็นบุคคลที่มีคุณธรรม
นาความรู้ และคุณลักษณะตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด้วยระบบการจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ
ระดับ สพท.
1. ประกาศการรับนักเรียนและประชาสัมพันธ์และรณรงค์ให้ผู้ปกครองและผู้เกี่ยวข้องได้รับทราบ
เกี่ยวกับกฎหมายการจัดการศึกษาภาคบังคับ
2. ร่วมกับสถานศึกษาทุกสังกัดวางแผนการรับนักเรียนชั้นก่อนประถมศึกษา ประถมศึกษาปีที่ 1
มัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ให้มีสิทธิและโอกาสในการเข้าเรียนทุกคน
3. สารวจข้อมูลจานวนนักเรียน กลุ่มอายุ 15-17 ปี ที่เรียนในสถานศึกษาในสังกัดและนอกสัง กัด
สพฐ. และการจั ด การเรีย นโดยครอบครัว และองค์ ก ร จั ด สรุป รายงานผลการรั บ นั ก เรีย นและการจั ด
การศึกษาประจาปีการศึกษา
7
คู่มือตัวชี้วัด
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4. รายงานผลการจัดการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า โดยใช้ข้อมูล ณ วันที่ 10
มิถุนายน 2558
5. สรุป สภาพปั ญ หาอุ ป สรรคในการรับ เด็ ก เข้ า เรี ย นชั้ น มั ธยมศึ กษาตอนปลาย และหาแนว
ทางแก้ไขร่วมกับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ สถานศึกษาในสังกัดและนอกสังกัดสานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
ระดับสถานศึกษา
1. ประชาสัมพันธ์ประกาศการรับนักเรียน รณรงค์ให้ผู้ปกครองและผู้เกี่ยวข้องได้รับทราบเกี่ยวกับ
นโยบายกระทรวงศึกษาธิการในการเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
2. วางแผนการรับนักเรียนระดับ ม.ปลาย ให้มีสิทธิและโอกาสในการเข้าเรียนอย่างเท่าเทียมและ
เสมอภาค
3. สารวจข้อมูลจานวนนักเรียนกลุ่มอายุ 15-17 ปี ในเขตบริการที่เรียนในสถานศึกษาและส่วนที่ไป
เรียนนอกสังกัด สพฐ. สรุปรายงานผลการรับนักเรียนและการจัดการศึกษาระดับ มัธยมศึกษาตอนปลาย
ประจาปีการศึกษา
4. สรุปสภาพปัญหาอุปสรรคในการรับเด็กเข้าเรียนระดับ มัธยมศึกษาตอนปลาย และการรณรงค์
ให้เรียนต่อการศึกษาขั้นพื้นฐาน และหาแนวทางแก้ไขร่วมกับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง
5. กาหนดหน่วยงานประสานงานการรับนักเรียน
6. กาหนดปฏิทินการรับนักเรียน
7.รายงานข้อมูลพื้นฐานการศึกษา ปีการศึกษา 2558 ตามระบบ DMC ผ่านเว็บไซด์ www.boppobec.info 2 ครั้ง ดังนี้
7.1 ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2558 รายงาน ภายในวันที่ 10
30 มิถุนายน 2558
7.2 ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2558 รายงาน ภายในวันที่ 10
30 พฤศจิกายน 2558

ผู้กากับดูแลตัวชี้วัด :
ผู้จัดเก็บข้อมูล :

นางสาวเสริมสุข ธรรมกิจไพโรจน์
1. นางทัศนีย์ วัชราไทย
2. นางสาวสุประวีณ์ มาโยง

่มือตัวชี้วัด
8 คูตามคำ
�รับรองการปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

เบอร์ติดต่อ : 081 648 7529
เบอร์ติดต่อ : 0 2281 5246
เบอร์ติดต่อ : 0 2280 5512
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ตัวชี้วัดที่ 1.2 ระดับคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)
ระดับชั้น ป.6 ม.3 ม.6
ตัวชี้วัดที่ 1.2.1 ระดับคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)
ป.6 ภาษาไทย
หน่วยวัด :
ร้อยละ
น้าหนัก :
ร้อยละ 1.2
คาอธิบาย :
ผลการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติขั้นพื้นฐาน ระดับ ป.6 หมายถึง การประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนทั่วไป (O-NET) ของนักเรียนชั้น ป.6 ในรายวิชาภาษาไทย โดยกาหนดเกณฑ์การประเมินเป็นคะแนน
เฉลี่ยร้อยละ ใช้สอบนักเรียนชั้น ป.6 ทุกคน และให้ครอบคลุมทุกสังกัด ดาเนินการโดยสถาบันทดสอบทาง
การศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
เกณฑ์การให้คะแนน :
รายวิชา
ระดับ ป.6 ภาษาไทย

1
43.78

เกณฑ์การให้คะแนน
2
3
4
45.35
46.91
48.48

5
50.04

เป้าหมาย : ระดับ 5
รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน :
ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด

หน่วยวัด

ระดับคะแนนเฉลี่ยของผลการทดสอบทาง
การศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ป.6
ภาษาไทย

ร้อยละ

ผลการดาเนินงานในอดีต ปีงบประมาณ พ.ศ.
2555
2556
2557
50.04
45.68
45.02

แหล่งข้อมูล / วิธีการจัดเก็บข้อมูล :
สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) จะเป็นผู้ดาเนินการสอบนักเรียนชั้น ป.6 ทุกคน
และให้ครอบคลุมทุกสังกัด รวมทั้งดาเนินการประมวลผล และแจ้งผลการประเมินไปให้กระทรวงศึกษาธิการ
แนวทางการดาเนินงาน :
ระดับ สพฐ.
1. แต่งตั้งคณะกรรมการ/คณะทางาน เพื่อกาหนดมาตรการ/แนวทาง/แผนปฏิบัติการในระดับ สพฐ.
2. จัดทามาตรฐาน/แนวทาง/แผนปฏิบัติการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาหลัก
คู่มือตัวชี้วัด
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ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

3. จัดทาปฏิทินการปฏิบัติงานและกาหนดรายงานของ สพป. สพม.
4. สนับสนุน ส่งเสริม กากับดูแลและให้คาแนะนา สพป. สพม. ในการดาเนินงาน
5. สรุปผลการดาเนินงานของ สพฐ. และจัดทารายงานผลการดาเนินงาน
ระดับ สพป. สพม.
1. ก าหนดผู้ รั บ ผิ ด ชอบดู แ ลการด าเนิ น งานยกระดั บ ผลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย นวิช าหลั ก พร้ อ มทั้ ง
มอบหมายผู้ดูแลตัวชี้วัดและบันทึกข้อมูลระดับสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา
2. แต่งตั้งคณะกรรมการ/คณะทางาน เพื่อกาหนดมาตรการ/แนวทาง/แผนปฏิบัติการในระดับ สพป.
สพม. ทีส่ อดคล้องกับมาตรการ/แนวทาง การดาเนินงานของ สพฐ.
3. จัดทาแผน/โครงการเพื่อดาเนินการตามมาตรการ/แนวทางที่กาหนด
4. จัดทาข้อมูลผลการสอบ O-NET ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2557
5. จัดทารายงานผลการดาเนินงาน
6. กรอก และแนบผลการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติขั้นพื้นฐาน ผ่านระบบรายงานผลตัวชี้วัดตาม
คารับรองการปฏิบัติราชการ (KRS : KPI Report System)
ระดับสถานศึกษา
1. จัดทาแผน/โครงการ ดาเนินการตามมาตรการ แนวทาง เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา
ภาษาไทย
2. ดาเนินการสนับสนุน ส่งเสริม เร่งรัด ให้ครูปรับรูปแบบวิธีสอน การใช้สื่อการเรียนการสอน และวิธี
วัดและประเมินผล
3. สรุปและรายงานผลการดาเนินงาน ต่อ สพป. สพม.
ผู้กากับดูแลตัวชี้วัด :
ผู้อานวยการสานักทดสอบทางการศึกษา
ผู้อานวยการสานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา

เบอร์ติดต่อ : 0 2288 5786
เบอร์ติดต่อ : 0 2288 5739

ผู้จัดเก็บข้อมูล :

เบอร์ติดต่อ : 081 432 4688
เบอร์ติดต่อ : 081 660 6326
เบอร์ติดต่อ : 0 2288 5746
เบอร์ติดต่อ : 0 2288 5747

นายชนาธิป ทุ้ยแป
นายวิทยา บัวภารังษี
นางสาวนิจสุดา อภินันทาภรณ์
นางสาวพัชรา ตระกูลสิริพันธุ์

่มือตัวชี้วัด
10 คูตามคำ
�รับรองการปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
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คู่มือการประเมินผลการปฏิบตั ิราชการตามคารับรองการปฏิบัติราชการของส่วนราชการ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

ตัวชี้วัดที่ 1.2.2 ระดับคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ป.6
ภาษาอังกฤษ
หน่วยวัด :
ร้อยละ
น้าหนัก :
ร้อยละ 1.2
คาอธิบาย :
ผลการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติขั้นพื้นฐาน ระดับ ป.6 หมายถึง การประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนทั่วไป (O-NET) ของนักเรียนชั้น ป.6 ในรายวิชาภาษาอังกฤษ โดยกาหนดเกณฑ์การประเมินเป็นคะแนน
เฉลี่ยร้อยละ ใช้สอบนักเรียนชั้น ป.6 ทุกคน และให้ครอบคลุมทุกสังกัด ดาเนินการโดยสถาบันทดสอบทาง
การศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
เกณฑ์การให้คะแนน :
รายวิชา
ระดับ ป.6 ภาษาอังกฤษ

1
22.82

เกณฑ์การให้คะแนน
2
3
4
29.62
36.41
43.21

5
50.00

เป้าหมาย : ระดับ 5
รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน :
ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด

หน่วยวัด

ระดับคะแนนเฉลี่ยของผลการทดสอบทาง
การศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ป.6
ภาษาอังกฤษ

ร้อยละ

ผลการดาเนินงานในอดีต ปีงบประมาณ พ.ศ.
2555
2556
2557
40.82
36.99
31.42

แหล่งข้อมูล / วิธีการจัดเก็บข้อมูล :
สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) จะเป็นผู้ดาเนินการสอบนักเรียนชั้น ป.6 ทุก
คน และให้ ค รอบคลุ ม ทุ ก สั ง กั ด รวมทั้ ง ด าเนิ น การประมวลผล และแจ้ ง ผลการประเมิ น ไปให้
กระทรวงศึกษาธิการ
แนวทางการดาเนินงาน :
ระดับ สพฐ.
1. แต่งตั้งคณะกรรมการ/คณะทางาน เพื่อกาหนดมาตรการ/แนวทาง/แผนปฏิบัติการในระดับ สพฐ.
2. จัดทามาตรฐาน/แนวทาง/แผนปฏิบัติการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาหลัก
3. จัดทาปฏิทินการปฏิบัติงานและกาหนดรายงานของ สพป. สพม.
4. สนับสนุน ส่งเสริม กากับดูแลและให้คาแนะนา สพป. สพม. ในการดาเนินงาน
คู่มือตัวชี้วัด
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คู่มือการประเมินผลการปฏิบตั ิราชการตามคารับรองการปฏิบัติราชการของส่วนราชการ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

5. สรุปผลการดาเนินงานของ สพฐ. และจัดทารายงานผลการดาเนินงาน
ระดับ สพป. สพม.
1. กาหนดผู้ รับ ผิ ด ชอบดูแลการด าเนิ น งานยกระดั บ ผลสั ม ฤทธิ์ทางการเรียนวิช าหลั กพร้อมทั้ ง
มอบหมายผู้ ดูแ ลตั ว ชี้วั ดและบั น ทึ กข้ อ มู ล ระดับ ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ กษาประถมศึ ก ษา
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
2. แต่งตั้งคณะกรรมการ/คณะทางาน เพื่อกาหนดมาตรการ/แนวทาง/แผนปฏิบัติการในระดับ
สพป. สพม. ที่สอดคล้องกับมาตรการ/แนวทาง การดาเนินงานของ สพฐ.
3. จัดทาแผน/โครงการเพื่อดาเนินการตามมาตรการ/แนวทางที่กาหนด
4. จัดทาข้อมูลผลการสอบ O-NET ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2557
5. จัดทารายงานผลการดาเนินงาน
6. กรอก และแนบผลการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติขั้นพื้นฐาน ผ่านระบบรายงานผลตัวชี้วัด
ตามคารับรองการปฏิบัติราชการ (KRS : KPI Report System)
ระดับสถานศึกษา
1. จัดทาแผน/โครงการ ดาเนินการตามมาตรการ แนวทาง เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา
ภาษาอังกฤษ
2. ดาเนินการสนับสนุน ส่งเสริม เร่งรัด ให้ครูปรับรูปแบบวิธีสอน การใช้สื่อการเรียนการสอน และ
วิธีวัดและประเมินผล
3. สรุปและรายงานผลการดาเนินงาน ต่อ สพป. สพม.
ผู้กากับดูแลตัวชี้วัด :
ผู้อานวยการสานักทดสอบทางการศึกษา
ผู้อานวยการสถาบันภาษาอังกฤษ

เบอร์ติดต่อ : 0 2288 5786
เบอร์ติดต่อ : 0 2288 5904

ผู้จัดเก็บข้อมูล :

เบอร์ติดต่อ : 081 432 4688
เบอร์ติดต่อ : 081 660 6326
เบอร์ติดต่อ : 0 2288 5891

นายชนาธิป ทุ้ยแป
นายวิทยา บัวภารังษี
นางสาวรักษนันท์ สิทธิผดุง

่มือตัวชี้วัด
12 คูตามคำ
�รับรองการปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
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คู่มือการประเมินผลการปฏิบตั ิราชการตามคารับรองการปฏิบัติราชการของส่วนราชการ
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ตัวชี้วัดที่ 1.2.3 ระดับคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ป.6
คณิตศาสตร์
หน่วยวัด :
ร้อยละ
น้าหนัก :
ร้อยละ 1.2
คาอธิบาย :
ผลการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติขั้นพื้นฐาน ระดับ ป.6 หมายถึง การประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนทั่วไป (O-NET) ของนักเรียนชั้น ป.6 ในรายวิชาคณิตศาสตร์ โดยกาหนดเกณฑ์การประเมินเป็นคะแนน
เฉลี่ยร้อยละ ใช้สอบนักเรียนชั้น ป.6 ทุกคน และให้ครอบคลุมทุกสังกัด ดาเนินการโดยสถาบันทดสอบทาง
การศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
เกณฑ์การให้คะแนน :
รายวิชา
ระดับ ป.6 คณิตศาสตร์

1
34.40

เกณฑ์การให้คะแนน
2
3
4
38.86
43.31
47.77

5
52.22

เป้าหมาย : ระดับ 5
รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน :
ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด

หน่วยวัด

ระดับคะแนนเฉลี่ยของผลการทดสอบทาง
การศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ป.6
คณิตศาสตร์

ร้อยละ

ผลการดาเนินงานในอดีต ปีงบประมาณ พ.ศ.
2555
2556
2557
52.22
35.77
41.95

แหล่งข้อมูล / วิธีการจัดเก็บข้อมูล :
สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) จะเป็นผู้ดาเนินการสอบนักเรียนชั้น ป.6 ทุกคน
และให้ครอบคลุมทุกสังกัด รวมทั้งดาเนินการประมวลผล และแจ้งผลการประเมินไปให้กระทรวงศึกษาธิการ
แนวทางการดาเนินงาน :
ระดับ สพฐ.
1. แต่งตั้งคณะกรรมการ/คณะทางาน เพื่อกาหนดมาตรการ/แนวทาง/แผนปฏิบัติการในระดับ สพฐ.
2. จัดทามาตรฐาน/แนวทาง/แผนปฏิบัติการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาหลัก
3. จัดทาปฏิทินการปฏิบัติงานและกาหนดรายงานของ สพป. สพม.
4. สนับสนุน ส่งเสริม กากับดูแลและให้คาแนะนา สพป. สพม. ในการดาเนินงาน
5. สรุปผลการดาเนินงานของ สพฐ. และจัดทารายงานผลการดาเนินงาน
คู่มือตัวชี้วัด
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คู่มือการประเมินผลการปฏิบตั ิราชการตามคารับรองการปฏิบัติราชการของส่วนราชการ
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ระดับ สพป. สพม.
1. กาหนดผู้ รับ ผิ ดชอบดู แลการด าเนิ น งานยกระดับ ผลสั ม ฤทธิ์ท างการเรียนวิช าหลั กพร้อมทั้ ง
มอบหมายผู้ ดู แ ลตั ว ชี้ วัด และบั น ทึ ก ข้ อ มู ล ระดั บ ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษา
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
2. แต่งตั้งคณะกรรมการ/คณะทางาน เพื่อกาหนดมาตรการ/แนวทาง/แผนปฏิบัติการในระดับ
สพป. สพม. ที่สอดคล้องกับมาตรการ/แนวทาง การดาเนินงานของ สพฐ.
3. จัดทาแผน/โครงการเพื่อดาเนินการตามมาตรการ/แนวทางที่กาหนด
4. จัดทาข้อมูลผลการสอบ O-NET ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2557
5. จัดทารายงานผลการดาเนินงาน
6. กรอก และแนบผลการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติขั้นพื้นฐาน ผ่านระบบรายงานผลตัวชี้วัด
ตามคารับรองการปฏิบัติราชการ (KRS : KPI Report System)
ระดับสถานศึกษา
1. จัดทาแผน/โครงการ ดาเนินการตามมาตรการ แนวทาง เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา
คณิตศาสตร์
2. ดาเนินการสนับสนุน ส่งเสริม เร่งรัด ให้ครูปรับรูปแบบวิธีสอน การใช้สื่อการเรียนการสอน และ
วิธีวัดและประเมินผล
3. สรุปและรายงานผลการดาเนินงาน ต่อ สพป. สพม.
ผู้กากับดูแลตัวชี้วัด :
ผู้อานวยการสานักทดสอบทางการศึกษา
ผู้อานวยการสานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา

เบอร์ติดต่อ : 0 2288 5786
เบอร์ติดต่อ : 0 2288 5739

ผู้จัดเก็บข้อมูล :

เบอร์ติดต่อ : 081 432 4688
เบอร์ติดต่อ : 081 660 6326
เบอร์ติดต่อ : 0 2288 5766
เบอร์ติดต่อ : 0 2288 5765

นายชนาธิป ทุ้ยแป
นายวิทยา บัวภารังษี
นางสาวกัญนิกา พราหมณ์พิทักษ์
นางสาววรณัน ขุนศรี

่มือตัวชี้วัด
14 คูตามคำ
�รับรองการปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
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คู่มือการประเมินผลการปฏิบตั ิราชการตามคารับรองการปฏิบัติราชการของส่วนราชการ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

ตัวชี้วัดที่ 1.2.4 ระดับคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน ป.6 วิทยาศาสตร์
หน่วยวัด :
ร้อยละ
น้าหนัก :
ร้อยละ 1.2
คาอธิบาย :
ผลการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติขั้นพื้นฐาน ระดับ ป.6 หมายถึง การประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนทั่วไป (O-NET) ของนักเรียนชั้น ป.6 ในรายวิชาวิทยาศาสตร์ โดยกาหนดเกณฑ์การประเมินเป็นคะแนน
เฉลี่ยร้อยละ ใช้ส อบนักเรียนชั้น ป.6 ทุกคน และให้ครอบคลุมทุกสังกัด ดาเนินการโดยสถาบันทดสอบทาง
การศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
เกณฑ์การให้คะแนน :
รายวิชา
ระดับ ป.6 วิทยาศาสตร์

1
25.48

เกณฑ์การให้คะแนน
2
3
4
31.61
37.74
43.87

5
50.00

เป้าหมาย : ระดับ 5
รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน :
ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด

หน่วยวัด

ระดับคะแนนเฉลี่ยของผลการทดสอบทาง
การศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ป.6
วิทยาศาสตร์

ร้อยละ

ผลการดาเนินงานในอดีต ปีงบประมาณ พ.ศ.
2555
2556
2557
38.37
37.46
37.40

แหล่งข้อมูล / วิธีการจัดเก็บข้อมูล :
สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) จะเป็นผู้ดาเนินการสอบนักเรียนชั้น ป.6 ทุกคน
และให้ครอบคลุมทุกสังกัด รวมทั้งดาเนินการประมวลผล และแจ้งผลการประเมินไปให้กระทรวงศึกษาธิการ
แนวทางการดาเนินงาน :
ระดับ สพฐ.
1. แต่งตั้งคณะกรรมการ/คณะทางาน เพื่อกาหนดมาตรการ/แนวทาง/แผนปฏิบัติการในระดับ สพฐ.
2. จัดทามาตรฐาน/แนวทาง/แผนปฏิบัติการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาหลัก
3. จัดทาปฏิทินการปฏิบัติงานและกาหนดรายงานของ สพป. สพม.
4. สนับสนุน ส่งเสริม กากับดูแลและให้คาแนะนา สพป. สพม. ในการดาเนินงาน
5. สรุปผลการดาเนินงานของ สพฐ. และจัดทารายงานผลการดาเนินงาน
ระดับ สพป. สพม.
คู่มือตัวชี้วัด
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4. สนับสนุน ส่งเสริม กากับดูแลและให้คาแนะนา สพป. สพม. ในการดาเนินงาน
คู่มือการประเมิ
บตั ิราชการตามค
รองการปฏิบัติราชการของส่วนราชการ
5. สรุปผลการดาเนินงานของ สพฐ.
และจัดนทผลการปฏิ
ารายงานผลการด
าเนิารันบงาน
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
ระดับ สพป. สพม.
1. กาหนดผู้ รับ ผิ ดชอบดู แลการด าเนิ น งานยกระดับ ผลสั ม ฤทธิ์ท างการเรียนวิช าหลั กพร้อมทั้ ง
มอบหมายผู้ ดู แ ลตั ว ชี้ วัด และบั น ทึ ก ข้ อ มู ล ระดั บ ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษา
15
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
2. แต่งตั้งคณะกรรมการ/คณะทางาน เพื่อกาหนดมาตรการ/แนวทาง/แผนปฏิบัติการในระดับ
สพป. สพม. ที่สอดคล้องกับมาตรการ/แนวทาง การดาเนินงานของ สพฐ.
3. จัดทาแผน/โครงการเพื่อดาเนินการตามมาตรการ/แนวทางที่กาหนด
4. จัดทาข้อมูลผลการสอบ O-NET ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2557
5. จัดทารายงานผลการดาเนินงาน
6. กรอก และแนบผลการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติขั้นพื้นฐาน ผ่านระบบรายงานผลตัวชี้วัด
ตามคารับรองการปฏิบัติราชการ (KRS : KPI Report System)
ระดับสถานศึกษา
1. จัดทาแผน/โครงการ ดาเนินการตามมาตรการ แนวทาง เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา
วิทยาศาสตร์
2. ดาเนินการสนับสนุน ส่งเสริม เร่งรัด ให้ครูปรับรูปแบบวิธีสอน การใช้สื่อการเรียนการสอน และ
วิธีวัดและประเมินผล
3. สรุปและรายงานผลการดาเนินงาน ต่อ สพป. สพม.
ผู้กากับดูแลตัวชี้วัด :
ผู้อานวยการสานักทดสอบทางการศึกษา
ผู้อานวยการสานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา

เบอร์ติดต่อ : 0 2288 5786
เบอร์ติดต่อ : 0 2288 5739

ผู้จัดเก็บข้อมูล :

เบอร์ติดต่อ : 081 432 4688
เบอร์ติดต่อ : 081 660 6326
เบอร์ติดต่อ : 0 2288 5771
เบอร์ติดต่อ : 0 2288 5771

นายชนาธิป ทุ้ยแป
นายวิทยา บัวภารังษี
นางจันทรา ชูชาติ
นายพิเชฎษ์ จับจิตต์

่มือตัวชี้วัด
16 คูตามคำ
�รับรองการปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
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คู่มือการประเมินผลการปฏิบตั ิราชการตามคารับรองการปฏิบัติราชการของส่วนราชการ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

ตัวชี้วัดที่ 1.2.5 ระดับคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ป.6
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
หน่วยวัด :
ร้อยละ
น้าหนัก :
ร้อยละ 1.2
คาอธิบาย :
ผลการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติขั้นพื้นฐาน ระดับ ป.6 หมายถึง การประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนทั่วไป (O-NET) ของนักเรียนชั้น ป.6 ในรายวิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม โดยกาหนดเกณฑ์
การประเมินเป็นคะแนนเฉลี่ยร้อยละ ใช้สอบนักเรียนชั้น ป.6 ทุกคน และให้ครอบคลุมทุกสังกัด ดาเนินการ
โดยสถาบันทดสอบทางการ ศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
เกณฑ์การให้คะแนน :
รายวิชา
ระดับ ป.6 สังคมศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม

1
37.56

เกณฑ์การให้คะแนน
2
3
4
41.27
44.98
48.69

5
52.40

เป้าหมาย : ระดับ 5
รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน :
ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด

หน่วยวัด

ระดับคะแนนเฉลี่ยของผลการทดสอบทาง
การศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ป.6
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ร้อยละ

ผลการดาเนินงานในอดีต ปีงบประมาณ พ.ศ.
2555
2556
2557
52.40
44.22
38.31

แหล่งข้อมูล / วิธีการจัดเก็บข้อมูล :
สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) จะเป็นผู้ดาเนินการสอบนักเรียนชั้น ป.6 ทุกคน
และให้ครอบคลุมทุกสังกัด รวมทั้งดาเนินการประมวลผล และแจ้งผลการประเมินไปให้กระทรวงศึกษาธิการ
แนวทางการดาเนินงาน :
ระดับ สพฐ.
1. แต่งตั้งคณะกรรมการ/คณะทางาน เพื่อกาหนดมาตรการ/แนวทาง/แผนปฏิบัติการในระดับ สพฐ.
2. จัดทามาตรฐาน/แนวทาง/แผนปฏิบัติการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาหลัก
3. จัดทาปฏิทินการปฏิบัติงานและกาหนดรายงานของ สพป. สพม.
4. สนับสนุน ส่งเสริม กากับดูแลและให้คาแนะนา สพป. สพม. ในการดาเนินงาน
คู่มือตัวชี้วัด
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คู่มือการประเมินผลการปฏิบตั ิราชการตามคารับรองการปฏิบัติราชการของส่วนราชการ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

5. สรุปผลการดาเนินงานของ สพฐ. และจัดทารายงานผลการดาเนินงาน
ระดับ สพป. สพม.
1. กาหนดผู้ รับ ผิ ดชอบดู แลการด าเนิ น งานยกระดับ ผลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรียนวิช าหลั กพร้อมทั้ ง
มอบหมายผู้ ดู แ ลตั ว ชี้ วัด และบั น ทึ ก ข้ อ มู ล ระดั บ ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษา
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
2. แต่งตั้งคณะกรรมการ/คณะทางาน เพื่อกาหนดมาตรการ/แนวทาง/แผนปฏิบัติการในระดับ
สพป. สพม. ที่สอดคล้องกับมาตรการ/แนวทาง การดาเนินงานของ สพฐ.
3. จัดทาแผน/โครงการเพื่อดาเนินการตามมาตรการ/แนวทางที่กาหนด
4. จัดทาข้อมูลผลการสอบ O-NET ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2557
5. จัดทารายงานผลการดาเนินงาน
6. กรอก และแนบผลการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติขั้นพื้นฐาน ผ่านระบบรายงานผลตัวชี้วัด
ตามคารับรองการปฏิบัติราชการ (KRS : KPI Report System)
ระดับสถานศึกษา
1. จัดทาแผน/โครงการ ดาเนินการตามมาตรการ แนวทาง เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
2. ดาเนินการสนับสนุน ส่งเสริม เร่งรัด ให้ครูปรับรูปแบบวิธีสอน การใช้สื่อการเรียนการสอน และ
วิธีวัดและประเมินผล
3. สรุปและรายงานผลการดาเนินงาน ต่อ สพป. สพม.
ผู้กากับดูแลตัวชี้วัด :
ผู้อานวยการสานักทดสอบทางการศึกษา
ผู้อานวยการสานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา

เบอร์ติดต่อ : 0 2288 5786
เบอร์ติดต่อ : 0 2288 5860

ผู้จัดเก็บข้อมูล :

เบอร์ติดต่อ : 081 432 4688
เบอร์ติดต่อ : 081 660 6326
เบอร์ติดต่อ : 0 2288 5746

นายชนาธิป ทุ้ยแป
นายวิทยา บัวภารังษี
ร.ท.หญิงสุดาวรรณ เครือพานิช

่มือตัวชี้วัด
18 คูตามคำ
�รับรองการปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
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คู่มือการประเมินผลการปฏิบตั ิราชการตามคารับรองการปฏิบัติราชการของส่วนราชการ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

ตัวชี้วัดที่ 1.2.6 ระดับคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ม.3
ภาษาไทย
หน่วยวัด :
ร้อยละ
น้าหนัก :
ร้อยละ 1.2
คาอธิบาย :
ผลการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติขั้นพื้นฐาน ระดับ ม.3 หมายถึง การประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนทั่วไป (O-NET) ของนักเรียนชั้น ม.3 ในรายวิชาภาษาไทย โดยกาหนดเกณฑ์การประเมินเป็นคะแนน
เฉลี่ยร้อยละ ใช้สอบนักเรียนชั้น ม.3 ทุกคน และให้ครอบคลุมทุกสังกัด ดาเนินการโดยสถาบันทดสอบทาง
การศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
เกณฑ์การให้คะแนน :
รายวิชา
ระดับ ม.3 ภาษาไทย

1
43.42

เกณฑ์การให้คะแนน
2
3
4
46.19
48.95
51.72

5
54.48

เป้าหมาย : ระดับ 5
รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน :
ข้อมูลพืน้ ฐานประกอบตัวชี้วัด

หน่วยวัด

ระดับคะแนนเฉลี่ยของผลการทดสอบทาง
การศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ม.3
ภาษาไทย

ร้อยละ

ผลการดาเนินงานในอดีต ปีงบประมาณ พ.ศ.
2555
2556
2557
48.11
54.48
44.25

แหล่งข้อมูล / วิธีการจัดเก็บข้อมูล :
สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) จะเป็นผู้ดาเนินการสอบนักเรียนชั้น ม.3 ทุกคน
และให้ครอบคลุมทุกสังกัด รวมทั้งดาเนินการประมวลผล และแจ้งผลการประเมินไปให้กระทรวงศึกษาธิการ
แนวทางการดาเนินงาน :
ระดับ สพฐ.
1. แต่งตั้งคณะกรรมการ/คณะทางาน เพื่อกาหนดมาตรการ/แนวทาง/แผนปฏิบัติการในระดับ สพฐ.
2. จัดทามาตรฐาน/แนวทาง/แผนปฏิบัติการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาหลัก
3. จัดทาปฏิทินการปฏิบัติงานและกาหนดรายงานของ สพป. สพม.
4. สนับสนุน ส่งเสริม กากับดูแลและให้คาแนะนา สพป. สพม. ในการดาเนินงาน
5. สรุปผลการดาเนินงานของ สพฐ. และจัดทารายงานผลการดาเนินงาน
คู่มือตัวชี้วัด

ตามคำ�รับรองการปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
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คู่มือการประเมินผลการปฏิบตั ิราชการตามคารับรองการปฏิบัติราชการของส่วนราชการ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

ระดับ สพป. สพม.
1. กาหนดผู้ รับ ผิ ดชอบดู แลการด าเนิ น งานยกระดับ ผลสั ม ฤทธิ์ท างการเรียนวิช าหลั กพร้อมทั้ ง
มอบหมายผู้ ดู แ ลตั ว ชี้ วัด และบั น ทึ ก ข้ อ มู ล ระดั บ ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษา
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
2. แต่งตั้งคณะกรรมการ/คณะทางาน เพื่อกาหนดมาตรการ/แนวทาง/แผนปฏิบัติการในระดับ
สพป. สพม. ที่สอดคล้องกับมาตรการ/แนวทาง การดาเนินงานของ สพฐ.
3. จัดทาแผน/โครงการเพื่อดาเนินการตามมาตรการ/แนวทางที่กาหนด
4. จัดทาข้อมูลผลการสอบ O-NET ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2557
5. จัดทารายงานผลการดาเนินงาน
6. กรอก และแนบผลการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติขั้นพื้นฐาน ผ่านระบบรายงานผลตัวชี้วัด
ตามคารับรองการปฏิบัติราชการ (KRS : KPI Report System)
ระดับสถานศึกษา
1. จัดทาแผน/โครงการ ดาเนินการตามมาตรการ แนวทาง เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา
ภาษาไทย
2. ดาเนินการสนับสนุน ส่งเสริม เร่งรัด ให้ครู ปรับรูปแบบวิธีสอน การใช้สื่อการเรียนการสอน และ
วิธีวัดและประเมินผล
3. สรุปและรายงานผลการดาเนินงาน ต่อ สพป. สพม.
ผู้กากับดูแลตัวชี้วัด :
ผู้อานวยการสานักทดสอบทางการศึกษา
ผู้อานวยการสานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา

เบอร์ติดต่อ : 0 2288 5786
เบอร์ติดต่อ : 0 2288 5739

ผู้จัดเก็บข้อมูล :

เบอร์ติดต่อ : 081 432 4688
เบอร์ติดต่อ : 081 660 6326
เบอร์ติดต่อ : 0 2288 5746
เบอร์ติดต่อ : 0 2288 5747

นายชนาธิป ทุ้ยแป
นายวิทยา บัวภารังษี
นางสาวนิจสุดา อภินันทาภรณ์
นางสาวพัชรา ตระกูลสิริพันธุ์

่มือตัวชี้วัด
20 คูตามคำ
�รับรองการปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
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คู่มือการประเมินผลการปฏิบตั ิราชการตามคารับรองการปฏิบัติราชการของส่วนราชการ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

ตัวชี้วัด 1.2.7 ระดับคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ม.3
ภาษาอังกฤษ
หน่วยวัด :
ร้อยละ
น้าหนัก :
ร้อยละ 1.2
คาอธิบาย :
ผลการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติขั้นพื้นฐาน ระดับ ม.3 หมายถึง การประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนทั่วไป (O-NET) ของนักเรียนชั้น ม.3 ในรายวิชาภาษาอังกฤษ โดยกาหนดเกณฑ์การประเมินเป็นคะแนน
เฉลี่ยร้อยละ ใช้สอบนักเรียนชั้น ม.3 ทุกคน และให้ครอบคลุมทุกสังกัด ดาเนินการโดยสถาบันทดสอบทาง
การศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
เกณฑ์การให้คะแนน :
รายวิชา
ระดับ ม.3 ภาษาอังกฤษ

1
9.70

เกณฑ์การให้คะแนน
2
3
4
19.78
29.85
39.93

5
50.00

เป้าหมาย : ระดับ 5
รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน :
ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด

หน่วยวัด

ระดับคะแนนเฉลี่ยของผลการทดสอบทาง
การศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ม.3
ภาษาอังกฤษ

ร้อยละ

ผลการดาเนินงานในอดีต ปีงบประมาณ พ.ศ.
2555
2556
2557
30.49
28.71
30.35

แหล่งข้อมูล / วิธีการจัดเก็บข้อมูล :
สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) จะเป็นผู้ดาเนินการสอบนักเรียนชั้น ม.3 ทุกคน
และให้ครอบคลุมทุกสังกัด รวมทั้งดาเนินการประมวลผล และแจ้งผลการประเมินไปให้กระทรวงศึกษาธิการ
แนวทางการดาเนินงาน :
ระดับ สพฐ.
1. แต่งตั้งคณะกรรมการ/คณะทางาน เพื่อกาหนดมาตรการ/แนวทาง/แผนปฏิบัติการในระดับ สพฐ.
2. จัดทามาตรฐาน/แนวทาง/แผนปฏิบัติการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาหลัก
3. จัดทาปฏิทินการปฏิบัติงานและกาหนดรายงานของ สพป. สพม.
4. สนับสนุน ส่งเสริม กากับดูแลและให้คาแนะนา สพป. สพม. ในการดาเนินงาน
5. สรุปผลการดาเนินงานของ สพฐ. และจัดทารายงานผลการดาเนินงาน
คู่มือตัวชี้วัด

ตามคำ�รับรองการปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
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คู่มือการประเมินผลการปฏิบตั ิราชการตามคารับรองการปฏิบัติราชการของส่วนราชการ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

ระดับ สพป. สพม.
1. กาหนดผู้ รับ ผิ ดชอบดู แลการด าเนิ น งานยกระดับ ผลสั ม ฤทธิ์ท างการเรียนวิช าหลั กพร้อมทั้ ง
มอบหมายผู้ ดู แ ลตั ว ชี้ วัด และบั น ทึ ก ข้ อ มู ล ระดั บ ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษา
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
2. แต่งตั้งคณะกรรมการ/คณะทางาน เพื่อกาหนดมาตรการ/แนวทาง/แผนปฏิบัติการในระดับ
สพป. สพม. ที่สอดคล้องกับมาตรการ/แนวทาง การดาเนินงานของ สพฐ.
3. จัดทาแผน/โครงการเพื่อดาเนินการตามมาตรการ/แนวทางที่กาหนด
4. จัดทาข้อมูลผลการสอบ O-NET ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2557
5. จัดทารายงานผลการดาเนินงาน
6. กรอก และแนบผลการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติขั้นพื้นฐาน ผ่านระบบรายงานผลตัวชี้วัด
ตามคารับรองการปฏิบัติราชการ (KRS : KPI Report System)
ระดับสถานศึกษา
1. จัดทาแผน/โครงการ ดาเนินการตามมาตรการ แนวทาง เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา
ภาษาอังกฤษ
2. ดาเนินการสนับสนุน ส่งเสริม เร่งรัด ให้ครูปรับรูปแบบวิธีสอน การใช้สื่อการเรียนการสอน และ
วิธีวัดและประเมินผล
3. สรุปและรายงานผลการดาเนินงาน ต่อ สพป. สพม.
ผู้กากับดูแลตัวชี้วัด :
ผู้อานวยการสานักทดสอบทางการศึกษา
ผู้อานวยการสถาบันภาษาอังกฤษ

เบอร์ติดต่อ : 0 2288 5786
เบอร์ติดต่อ : 0 2288 5904

ผู้จัดเก็บข้อมูล :

เบอร์ติดต่อ : 081 432 4688
เบอร์ติดต่อ : 081 660 6326
เบอร์ติดต่อ : 0 2288 5891

นายชนาธิป ทุ้ยแป
นายวิทยา บัวภารังษี
นางสาวรักษนันท์ สิทธิผดุง

่มือตัวชี้วัด
22 คูตามคำ
�รับรองการปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
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คู่มือการประเมินผลการปฏิบตั ิราชการตามคารับรองการปฏิบัติราชการของส่วนราชการ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

ตัวชี้วัดที่ 1.2.8 ระดับคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ม.3
คณิตศาสตร์
หน่วยวัด :
ร้อยละ
น้าหนัก :
ร้อยละ 1.2
คาอธิบาย :
ผลการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติขั้นพื้นฐาน ระดับ ม.3 หมายถึง การประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนทั่วไป (O-NET) ของนักเรียนชั้น ม.3 ในรายวิชาคณิตศาสตร์ โดยกาหนดเกณฑ์การประเมินเป็นคะแนน
เฉลี่ยร้อยละ ใช้สอบนักเรียนชั้น ม.3 ทุกคน และให้ครอบคลุมทุกสังกัด ดาเนินการโดยสถาบันทดสอบทาง
การศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
เกณฑ์การให้คะแนน :
รายวิชา
ระดับ ม.3 คณิตศาสตร์

1
6.32

เกณฑ์การให้คะแนน
2
3
4
17.24
28.16
39.08

5
50.00

เป้าหมาย : ร้อยละ 36.08 (ระดับ 5)
รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน :
ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด

หน่วยวัด

ระดับคะแนนเฉลี่ยของผลการทดสอบทาง
การศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ม.3
คณิตศาสตร์

ร้อยละ

ผลการดาเนินงานในอดีต ปีงบประมาณ พ.ศ.
2555
2556
2557
32.08
26.95
25.45

แหล่งข้อมูล / วิธีการจัดเก็บข้อมูล :
สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) จะเป็นผู้ดาเนินการสอบนักเรียนชั้น ม.3 ทุกคน
และให้ครอบคลุมทุกสังกัด รวมทั้งดาเนินการประมวลผล และแจ้งผลการประเมินไปให้กระทรวงศึกษาธิการ
แนวทางการดาเนินงาน :
ระดับ สพฐ.
1. แต่งตั้งคณะกรรมการ/คณะทางาน เพื่อกาหนดมาตรการ/แนวทาง/แผนปฏิบัติการในระดับ สพฐ.
2. จัดทามาตรฐาน/แนวทาง/แผนปฏิบัติการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาหลัก
3. จัดทาปฏิทินการปฏิบัติงานและกาหนดรายงานของ สพป. สพม.
4. สนับสนุน ส่งเสริม กากับดูแลและให้คาแนะนา สพป. สพม. ในการดาเนินงาน
5. สรุปผลการดาเนินงานของ สพฐ. และจัดทารายงานผลการดาเนินงาน
คู่มือตัวชี้วัด

ตามคำ�รับรองการปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
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คู่มือการประเมินผลการปฏิบตั ิราชการตามคารับรองการปฏิบัติราชการของส่วนราชการ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

ระดับ สพป. สพม.
1. กาหนดผู้ รับ ผิ ดชอบดู แลการด าเนิ น งานยกระดับ ผลสั ม ฤทธิ์ท างการเรียนวิช าหลั กพร้อมทั้ ง
มอบหมายผู้ ดู แ ลตั ว ชี้ วัด และบั น ทึ ก ข้ อ มู ล ระดั บ ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษา
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
2. แต่งตั้งคณะกรรมการ/คณะทางาน เพื่อกาหนดมาตรการ/แนวทาง/แผนปฏิบั ติการในระดับ
สพป. สพม. ที่สอดคล้องกับมาตรการ/แนวทาง การดาเนินงานของ สพฐ.
3. จัดทาแผน/โครงการเพื่อดาเนินการตามมาตรการ/แนวทางที่กาหนด
4. จัดทาข้อมูลผลการสอบ O-NET ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2557
5. จัดทารายงานผลการดาเนินงาน
6. กรอก และแนบผลการทดสอบทางการศึกษาแห่ งชาติขั้นพื้นฐาน ผ่านระบบรายงานผลตัวชี้วัด
ตามคารับรองการปฏิบัติราชการ (KRS : KPI Report System)
ระดับสถานศึกษา
1. จัดทาแผน/โครงการ ดาเนินการตามมาตรการ แนวทาง เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา
คณิตศาสตร์
2. ดาเนินการสนับสนุน ส่งเสริม เร่งรัด ให้ครูปรับรูปแบบวิ ธีสอน การใช้สื่อการเรียนการสอน และ
วิธีวัดและประเมินผล
3. สรุปและรายงานผลการดาเนินงาน ต่อ สพป. สพม.
ผู้กากับดูแลตัวชี้วัด :
ผู้อานวยการสานักทดสอบทางการศึกษา
ผู้อานวยการสานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา

เบอร์ติดต่อ : 0 2288 5786
เบอร์ติดต่อ : 0 2288 5739

ผู้จัดเก็บข้อมูล :

เบอร์ติดต่อ : 081 432 4688
เบอร์ติดต่อ : 081 660 6326
เบอร์ติดต่อ : 0 2288 5766
เบอร์ติดต่อ : 0 2288 5765

นายชนาธิป ทุ้ยแป
นายวิทยา บัวภารังษี
นางสาวกัญนิกา พราหมณ์พิทักษ์
นางสาววรณัน ขุนศรี

่มือตัวชี้วัด
24 คูตามคำ
�รับรองการปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
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คู่มือการประเมินผลการปฏิบตั ิราชการตามคารับรองการปฏิบัติราชการของส่วนราชการ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

ตัวชี้วัดที่ 1.2.9 ระดับคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ม.3
วิทยาศาสตร์
หน่วยวัด :
ร้อยละ
น้าหนัก :
ร้อยละ 1.2
คาอธิบาย :
ผลการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติขั้นพื้นฐาน ระดับ ม.3 หมายถึง การประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนทั่วไป (O-NET) ของนักเรียนชั้น ม.3 ในรายวิชาวิทยาศาสตร์ โดยกาหนดเกณฑ์การประเมินเป็นคะแนน
เฉลี่ยร้อยละ ใช้สอบนักเรียนชั้น ม.3 ทุกคน และให้ครอบคลุมทุกสังกัด ดาเนินการโดยสถาบันทดสอบทาง
การศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
เกณฑ์การให้คะแนน :
รายวิชา
ระดับ ม.3 วิทยาศาสตร์

1
20.34

เกณฑ์การให้คะแนน
2
3
4
27.76
35.17
42.59

5
50.00

เป้าหมาย : ร้อยละ 36.19 (ระดับ 5)
รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน :
ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด

หน่วยวัด

ระดับคะแนนเฉลี่ยของผลการทดสอบทาง
การศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ม.3
วิทยาศาสตร์

ร้อยละ

ผลการดาเนินงานในอดีต ปีงบประมาณ พ.ศ.
2555
2556
2557
32.19
35.37
37.95

แหล่งข้อมูล / วิธีการจัดเก็บข้อมูล :
สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) จะเป็นผู้ดาเนินการสอบนักเรียนชั้น ม.3 ทุกคน
และให้ครอบคลุมทุกสังกัด รวมทั้งดาเนินการประมวลผล และแจ้งผลการประเมินไปให้กระทรวงศึกษาธิการ
แนวทางการดาเนินงาน :
ระดับ สพฐ.
1. แต่งตั้งคณะกรรมการ/คณะทางาน เพื่อกาหนดมาตรการ/แนวทาง/แผนปฏิบัติการในระดับ สพฐ.
2. จัดทามาตรฐาน/แนวทาง/แผนปฏิบัติการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาหลัก
3. จัดทาปฏิทินการปฏิบัติงานและกาหนดรายงานของ สพป. สพม.
4. สนับสนุน ส่งเสริม กากับดูแลและให้คาแนะนา สพป. สพม. ในการดาเนินงาน
5. สรุปผลการดาเนินงานของ สพฐ. และจัดทารายงานผลการดาเนินงาน
คู่มือตัวชี้วัด

ตามคำ�รับรองการปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
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คู่มือการประเมินผลการปฏิบตั ิราชการตามคารับรองการปฏิบัติราชการของส่วนราชการ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

ระดับ สพป. สพม.
1. กาหนดผู้ รับ ผิ ดชอบดู แลการด าเนิ น งานยกระดับ ผลสั ม ฤทธิ์ท างการเรียนวิช าหลั กพร้อมทั้ ง
มอบหมายผู้ ดู แ ลตั ว ชี้ วัด และบั น ทึ ก ข้ อ มู ล ระดั บ ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษา
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
2. แต่งตั้งคณะกรรมการ/คณะทางาน เพื่อกาหนดมาตรการ/แนวทาง/แผนปฏิบัติการในระดับ
สพป. สพม. ที่สอดคล้องกับมาตรการ/แนวทาง การดาเนินงานของ สพฐ.
3. จัดทาแผน/โครงการเพื่อดาเนินการตามมาตรการ/แนวทางที่กาหนด
4. จัดทาข้อมูลผลการสอบ O-NET ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2557
5. จัดทารายงานผลการดาเนินงาน
6. กรอก และแนบผลการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติขั้นพื้นฐาน ผ่านระบบรายงานผลตัวชี้วัด
ตามคารับรองการปฏิบัติราชการ (KRS : KPI Report System)
ระดับสถานศึกษา
1. จัดทาแผน/โครงการ ดาเนินการตามมาตรการ แนวทาง เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา
วิทยาศาสตร์
2. ดาเนินการสนับสนุน ส่งเสริม เร่งรัด ให้ครูปรับรูปแบบวิธีสอน การใช้สื่อการเรียนการสอน และ
วิธีวัดและประเมินผล
3. สรุปและรายงานผลการดาเนินงาน ต่อ สพป. สพม.
ผู้กากับดูแลตัวชี้วัด :
ผู้อานวยการสานักทดสอบทางการศึกษา
ผู้อานวยการสานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา

เบอร์ติดต่อ : 0 2288 5786
เบอร์ติดต่อ : 0 2288 5739

ผู้จัดเก็บข้อมูล :

เบอร์ติดต่อ : 081 432 4688
เบอร์ติดต่อ : 081 660 6326
เบอร์ติดต่อ : 0 2288 5771
เบอร์ติดต่อ : 0 2288 5771

นายชนาธิป ทุ้ยแป
นายวิทยา บัวภารังษี
นางจันทรา ชูชาติ
นายพิเชฎษ์ จับจิตต์

่มือตัวชี้วัด
26 คูตามคำ
�รับรองการปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
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คู่มือการประเมินผลการปฏิบตั ิราชการตามคารับรองการปฏิบัติราชการของส่วนราชการ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

ตัวชี้วัดที่ 1.2.10 ระดับคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ม.3
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
หน่วยวัด :
ร้อยละ
น้าหนัก :
ร้อยละ 1.2
คาอธิบาย :
ผลการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติขั้นพื้นฐาน ระดับ ม.3 หมายถึง การประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนทั่วไป (O-NET) ของนักเรียนชั้น ม.3 ในรายวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โดยกาหนดเกณฑ์การ
ประเมินเป็นคะแนนเฉลี่ยร้อยละ ใช้สอบนักเรียนชั้น ม.3 ทุกคน และให้ครอบคลุม ทุกสังกัด ดาเนินการโดย
สถาบันทดสอบทางการ ศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
เกณฑ์การให้คะแนน :
รายวิชา
ระดับ ม.3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

1
36.14

เกณฑ์การให้คะแนน
2
3
4
39.61
43.07
46.54

5
50.00

เป้าหมาย : ระดับ 5
รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน :
ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด

หน่วยวัด

ระดับคะแนนเฉลี่ยของผลการทดสอบทาง
การศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ม.3
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ร้อยละ

ผลการดาเนินงานในอดีต ปีงบประมาณ พ.ศ.
2555
2556
2557
42.73
47.12
39.37

แหล่งข้อมูล / วิธีการจัดเก็บข้อมูล :
สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) จะเป็นผู้ดาเนินการสอบนักเรียนชั้น ม.3 ทุกคน
และให้ครอบคลุมทุกสังกัด รวมทั้งดาเนินการประมวลผล และแจ้งผลการประเมินไปให้กระทรวงศึกษาธิการ
แนวทางการดาเนินงาน :
ระดับ สพฐ.
1. แต่งตั้งคณะกรรมการ/คณะทางาน เพื่อกาหนดมาตรการ/แนวทาง/แผนปฏิบัติการในระดับ สพฐ.
2. จัดทามาตรฐาน/แนวทาง/แผนปฏิบัติการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาหลัก
3. จัดทาปฏิทินการปฏิบัติงานและกาหนดรายงานของ สพป. สพม.
4. สนับสนุน ส่งเสริม กากับดูแลและให้คาแนะนา สพป. สพม. ในการดาเนินงาน
5. สรุปผลการดาเนินงานของ สพฐ. และจัดทารายงานผลการดาเนินงาน
คู่มือตัวชี้วัด

ตามคำ�รับรองการปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
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คู่มือการประเมินผลการปฏิบตั ิราชการตามคารับรองการปฏิบัติราชการของส่วนราชการ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

ระดับ สพป. สพม.
1. กาหนดผู้ รับ ผิ ดชอบดู แลการด าเนิ น งานยกระดับ ผลสั ม ฤทธิ์ท างการเรียนวิช าหลั กพร้อมทั้ ง
มอบหมายผู้ ดู แ ลตั ว ชี้ วัด และบั น ทึ ก ข้ อ มู ล ระดั บ ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษา
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
2. แต่งตั้งคณะกรรมการ/คณะทางาน เพื่อกาหนดมาตรการ/แนวทาง/แผนปฏิบัติการในระดับ
สพป. สพม. ที่สอดคล้องกับมาตรการ/แนวทาง การดาเนินงานของ สพฐ.
3. จัดทาแผน/โครงการเพื่อดาเนินการตามมาตรการ/แนวทางที่กาหนด
4. จัดทาข้อมูลผลการสอบ O-NET ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2557
5. จัดทารายงานผลการดาเนินงาน
6. กรอก และแนบผลการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติขั้นพื้นฐาน ผ่านระบบรายงานผลตัวชี้วัด
ตามคารับรองการปฏิบัติราชการ (KRS : KPI Report System)
ระดับสถานศึกษา
1. จัดทาแผน/โครงการ ดาเนินการตามมาตรการ แนวทาง เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
2. ดาเนินการสนับสนุน ส่งเสริม เร่งรัด ให้ครูปรับรูปแบบวิธีสอน การใช้สื่อการเรียนการสอน และ
วิธีวัดและประเมินผล
3. สรุปและรายงานผลการดาเนินงาน ต่อ สพป. สพม.
ผู้กากับดูแลตัวชี้วัด :
ผู้อานวยการสานักทดสอบทางการศึกษา
ผู้อานวยการสานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา

เบอร์ติดต่อ : 0 2288 5786
เบอร์ติดต่อ : 0 2288 5860

ผู้จัดเก็บข้อมูล :

เบอร์ติดต่อ : 081 432 4688
เบอร์ติดต่อ : 081 660 6326
เบอร์ติดต่อ : 0 2288 5746

นายชนาธิป ทุ้ยแป
นายวิทยา บัวภารังษี
ร.ท.หญิงสุดาวรรณ เครือพานิช

่มือตัวชี้วัด
28 คูตามคำ
�รับรองการปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
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คู่มือการประเมินผลการปฏิบตั ิราชการตามคารับรองการปฏิบัติราชการของส่วนราชการ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

ตัวชี้วัดที่ 1.2.11 ระดับคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ม.6
ภาษาไทย
หน่วยวัด :
ร้อยละ
น้าหนัก :
ร้อยละ 1.2
คาอธิบาย :
ผลการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติขั้นพื้นฐาน ระดับ ม.6 หมายถึง การประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนทั่วไป (O-NET) ของนักเรียนชั้น ม.6 ในรายวิชาภาษาไทย โดยกาหนดเกณฑ์การประเมินเป็นคะแนน
เฉลี่ยร้อยละ ใช้สอบนักเรียนชั้น ม.6 ทุกคน และให้ครอบคลุมทุกสังกัด ดาเนินการโดยสถาบันทดสอบทาง
การศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
เกณฑ์การให้คะแนน :
เกณฑ์การให้คะแนน
รายวิชา
1
2
3
4
5
42.22
44.17
46.11
48.06
50.00
ระดับ ม.6 ภาษาไทย
เป้าหมาย : ร้อยละ 45.88 (ระดับ 5)
รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน :
ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด

หน่วยวัด

ระดับคะแนนเฉลี่ยของผลการทดสอบทาง
การศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ม.6
ภาษาไทย

ร้อยละ

ผลการดาเนินงานในอดีต ปีงบประมาณ พ.ศ.
2555
2556
2557
41.88
47.19
49.26

แหล่งข้อมูล / วิธีการจัดเก็บข้อมูล :
สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) จะเป็นผู้ดาเนินการสอบนักเรียนชั้น ม.6 ทุกคน
และให้ครอบคลุมทุกสังกัด รวมทั้งดาเนินการประมวลผล และแจ้งผลการประเมินไปให้กระทรวงศึกษาธิการ
แนวทางการดาเนินงาน :
ระดับ สพฐ.
1. แต่งตั้งคณะกรรมการ/คณะทางาน เพื่อกาหนดมาตรการ/แนวทาง/แผนปฏิบัติการในระดับ สพฐ.
2. จัดทามาตรฐาน/แนวทาง/แผนปฏิบัติการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาหลัก
3. จัดทาปฏิทินการปฏิบัติงานและกาหนดรายงานของ สพป. สพม.
4. สนับสนุน ส่งเสริม กากับดูแลและให้คาแนะนา สพป. สพม. ในการดาเนินงาน
5. สรุปผลการดาเนินงานของ สพฐ. และจัดทารายงานผลการดาเนินงาน
คู่มือตัวชี้วัด

ตามคำ�รับรองการปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
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คู่มือการประเมินผลการปฏิบตั ิราชการตามคารับรองการปฏิบัติราชการของส่วนราชการ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

ระดับ สพป. สพม.
1. กาหนดผู้ รับ ผิ ดชอบดู แลการด าเนิ น งานยกระดับ ผลสั ม ฤทธิ์ท างการเรียนวิช าหลั กพร้อมทั้ ง
มอบหมายผู้ ดู แ ลตั ว ชี้ วัด และบั น ทึ ก ข้ อ มู ล ระดั บ ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษา
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
2. แต่งตั้งคณะกรรมการ/คณะทางาน เพื่อกาหนดมาตรการ/แนวทาง/แผนปฏิบัติการในระดับ
สพป. สพม. ที่สอดคล้องกับมาตรการ/แนวทาง การดาเนินงานของ สพฐ.
3. จัดทาแผน/โครงการเพื่อดาเนินการตามมาตรการ/แนวทางที่กาหนด
4. จัดทาข้อมูลผลการสอบ O-NET ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2557
5. จัดทารายงานผลการดาเนินงาน
6. กรอก และแนบผลการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติขั้นพื้นฐาน ผ่านระบบรายงานผลตัวชี้วัด
ตามคารับรองการปฏิบัติราชการ (KRS : KPI Report System)
ระดับสถานศึกษา
1. จัดทาแผน/โครงการ ดาเนินการตามมาตรการ แนวทาง เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา
ภาษาไทย
2. ดาเนินการสนับสนุน ส่งเสริม เร่งรัด ให้ครูปรับรูปแบบวิธีสอน การใช้สื่อการเรียนการสอน และ
วิธีวัดและประเมินผล
3. สรุปและรายงานผลการดาเนินงาน ต่อ สพป. สพม.
ผู้กากับดูแลตัวชี้วัด :
ผู้อานวยการสานักทดสอบทางการศึกษา
ผู้อานวยการสานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา

เบอร์ติดต่อ : 0 2288 5786
เบอร์ติดต่อ : 0 2288 5739

ผู้จัดเก็บข้อมูล :

เบอร์ติดต่อ : 081 432 4688
เบอร์ติดต่อ : 081 660 6326
เบอร์ติดต่อ : 0 2288 5746

นายชนาธิป ทุ้ยแป
นายวิทยา บัวภารังษี
นางสาวนิจสุดา อภินันทาภรณ์

่มือตัวชี้วัด
30 คูตามคำ
�รับรองการปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
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คู่มือการประเมินผลการปฏิบตั ิราชการตามคารับรองการปฏิบัติราชการของส่วนราชการ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

ตัวชี้วัดที่ 1.2.12 ระดับคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ม.6
ภาษาอังกฤษ
หน่วยวัด :
ร้อยละ
น้าหนัก :
ร้อยละ 1.2
คาอธิบาย :
ผลการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติขั้นพื้นฐาน ระดับ ม.6 หมายถึง การประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนทั่วไป (O-NET) ของนักเรียนชั้น ม.6 ในรายวิชาภาษาอังกฤษ โดยกาหนดเกณฑ์การประเมินเป็นคะแนน
เฉลี่ยร้อยละ ใช้สอบนักเรียนชั้น ม.6 ทุกคน และให้ครอบคลุมทุกสังกัด ดาเนินการโดยสถาบันทดสอบทาง
การศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
เกณฑ์การให้คะแนน :
รายวิชา
ระดับ ม.6 ภาษาอังกฤษ

1
0.00

เกณฑ์การให้คะแนน
2
3
4
11.55
23.09
36.55

5
50.00

เป้าหมาย : ระดับ 5
รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน :
ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด

หน่วยวัด

ระดับคะแนนเฉลี่ยของผลการทดสอบทาง
การศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ม.6
ภาษาอังกฤษ

ร้อยละ

ผลการดาเนินงานในอดีต ปีงบประมาณ พ.ศ.
2555
2556
2557
21.80
22.13
25.35

แหล่งข้อมูล / วิธีการจัดเก็บข้อมูล :
สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) จะเป็นผู้ดาเนินการสอบนักเรียนชั้น ม.6 ทุกคน
และให้ครอบคลุมทุกสังกัด รวมทั้งดาเนินการประมวลผล และแจ้งผลการประเมินไปให้กระทรวงศึกษาธิการ
แนวทางการดาเนินงาน :
ระดับ สพฐ.
1. แต่งตั้งคณะกรรมการ/คณะทางาน เพื่อกาหนดมาตรการ/แนวทาง/แผนปฏิบัติการในระดับ สพฐ.
2. จัดทามาตรฐาน/แนวทาง/แผนปฏิบัติการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาหลัก
3. จัดทาปฏิทินการปฏิบัติงานและกาหนดรายงานของ สพป. สพม.
4. สนับสนุน ส่งเสริม กากับดูแลและให้คาแนะนา สพป. สพม. ในการดาเนินงาน
5. สรุปผลการดาเนินงานของ สพฐ. และจัดทารายงานผลการดาเนินงาน
คู่มือตัวชี้วัด

ตามคำ�รับรองการปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
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คู่มือการประเมินผลการปฏิบตั ิราชการตามคารับรองการปฏิบัติราชการของส่วนราชการ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

ระดับ สพป. สพม.
1. กาหนดผู้ รับ ผิ ดชอบดู แลการด าเนิ น งานยกระดับ ผลสั ม ฤทธิ์ท างการเรียนวิช าหลั กพร้อมทั้ ง
มอบหมายผู้ ดู แ ลตั ว ชี้ วัด และบั น ทึ ก ข้ อ มู ล ระดั บ ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษา
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
2. แต่งตั้งคณะกรรมการ/คณะทางาน เพื่อกาหนดมาตรการ/แนวทาง/แผนปฏิบัติการในระดับ
สพป. สพม. ที่สอดคล้องกับมาตรการ/แนวทาง การดาเนินงานของ สพฐ.
3. จัดทาแผน/โครงการเพื่อดาเนินการตามมาตรการ/แนวทางที่กาหนด
4. จัดทาข้อมูลผลการสอบ O-NET ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2557
5. จัดทารายงานผลการดาเนินงาน
6. กรอก และแนบผลการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติขั้นพื้นฐาน ผ่านระบบรายงานผลตัวชี้วัด
ตามคารับรองการปฏิบัติราชการ (KRS : KPI Report System)
ระดับสถานศึกษา
1. จัดทาแผน/โครงการ ดาเนินการตามมาตรการ แนวทาง เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา
ภาษาอังกฤษ
2. ดาเนินการสนับสนุน ส่งเสริม เร่งรัด ให้ครูปรับรูปแบบวิธีสอน การใช้สื่อการเรียนการสอน และ
วิธีวัดและประเมินผล
3. สรุปและรายงานผลการดาเนินงาน ต่อ สพป. สพม.
ผู้กากับดูแลตัวชี้วัด :
ผู้อานวยการสานักทดสอบทางการศึกษา
ผู้อานวยการสถาบันภาษาอังกฤษ

เบอร์ติดต่อ : 0 2288 5786
เบอร์ติดต่อ : 0 2288 5904

ผู้จัดเก็บข้อมูล :

เบอร์ติดต่อ : 081 432 4688
เบอร์ติดต่อ : 081 660 6326
เบอร์ติดต่อ : 0 2288 5891

นายชนาธิป ทุ้ยแป
นายวิทยา บัวภารังษี
นางสาวรักษนันท์ สิทธิผดุง

่มือตัวชี้วัด
32 คูตามคำ
�รับรองการปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
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คู่มือการประเมินผลการปฏิบตั ิราชการตามคารับรองการปฏิบัติราชการของส่วนราชการ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

ตัวชี้วัดที่ 1.2.13 ระดับคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ม.6
คณิตศาสตร์
หน่วยวัด :
ร้อยละ
น้าหนัก :
ร้อยละ 1.2
คาอธิบาย :
ผลการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติขั้นพื้นฐาน ระดับ ม.6 หมายถึง การประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนทั่วไป (O-NET) ของนักเรียนชั้น ม.6 ในรายวิชาคณิตศาสตร์ โดยกาหนดเกณฑ์การประเมินเป็นคะแนน
เฉลี่ยร้อยละ ใช้สอบนักเรียนชั้น ม.6 ทุกคน และให้ครอบคลุมทุกสังกัด ดาเนินการโดยสถาบันทดสอบทาง
การศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
เกณฑ์การให้คะแนน :
รายวิชา
ระดับ ม.6 คณิตศาสตร์

1
0.00

เกณฑ์การให้คะแนน
2
3
4
7.97
21.98
35.99

5
50.00

เป้าหมาย : ระดับ 5
รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน :
ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด

หน่วยวัด

ระดับคะแนนเฉลี่ยของผลการทดสอบทาง
การศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ม.6
คณิตศาสตร์

ร้อยละ

ผลการดาเนินงานในอดีต ปีงบประมาณ พ.ศ.
2555
2556
2557
22.73
22.73
20.48

แหล่งข้อมูล / วิธีการจัดเก็บข้อมูล :
สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) จะเป็นผู้ดาเนินการสอบนักเรียนชั้น ม.6 ทุกคน
และให้ครอบคลุมทุกสังกัด รวมทั้งดาเนินการประมวลผล และแจ้งผลการประเมินไปให้กระทรวงศึกษาธิการ
แนวทางการดาเนินงาน :
ระดับ สพฐ.
1. แต่งตั้งคณะกรรมการ/คณะทางาน เพื่อกาหนดมาตรการ/แนวทาง/แผนปฏิบัติการในระดับ สพฐ.
2. จัดทามาตรฐาน/แนวทาง/แผนปฏิบัติการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาหลัก
3. จัดทาปฏิทินการปฏิบัติงานและกาหนดรายงานของ สพป. สพม.
4. สนับสนุน ส่งเสริม กากับดูแลและให้คาแนะนา สพป. สพม. ในการดาเนินงาน
5. สรุปผลการดาเนินงานของ สพฐ. และจัดทารายงานผลการดาเนินงาน
คู่มือตัวชี้วัด

ตามคำ�รับรองการปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
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คู่มือการประเมินผลการปฏิบตั ิราชการตามคารับรองการปฏิบัติราชการของส่วนราชการ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

ระดับ สพป. สพม.
1. กาหนดผู้ รับ ผิ ดชอบดู แลการด าเนิ น งานยกระดับ ผลสั ม ฤทธิ์ท างการเรียนวิช าหลั กพร้อมทั้ ง
มอบหมายผู้ ดู แ ลตั ว ชี้ วัด และบั น ทึ ก ข้ อ มู ล ระดั บ ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษา
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
2. แต่งตั้งคณะกรรมการ/คณะทางาน เพื่อกาหนดมาตรการ/แนวทาง/แผนปฏิบัติการในระดับ
สพป. สพม. ที่สอดคล้องกับมาตรการ/แนวทาง การดาเนินงานของ สพฐ.
3. จัดทาแผน/โครงการเพื่อดาเนินการตามมาตรการ/แนวทางที่กาหนด
4. จัดทาข้อมูลผลการสอบ O-NET ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2557
5. จัดทารายงานผลการดาเนินงาน
6. กรอก และแนบผลการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติขั้นพื้นฐาน ผ่านระบบรายงานผลตั วชี้วัด
ตามคารับรองการปฏิบัติราชการ (KRS : KPI Report System)
ระดับสถานศึกษา
1. จัดทาแผน/โครงการ ดาเนินการตามมาตรการ แนวทาง เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา
คณิตศาสตร์
2. ดาเนินการสนับสนุน ส่งเสริม เร่งรัด ให้ครูปรับรูปแบบวิธีสอน การใช้สื่อการเรียนการสอน และ
วิธีวัดและประเมินผล
3. สรุปและรายงานผลการดาเนินงาน ต่อ สพป. สพม.
ผู้กากับดูแลตัวชี้วัด :
ผู้อานวยการสานักทดสอบทางการศึกษา
ผู้อานวยการสานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา

เบอร์ติดต่อ : 0 2288 5786
เบอร์ติดต่อ : 0 2288 5860

ผู้จัดเก็บข้อมูล :

เบอร์ติดต่อ : 081 432 4688
เบอร์ติดต่อ : 081 660 6326
เบอร์ติดต่อ : 0 2288 5766
เบอร์ติดต่อ : 0 2288 5765

นายชนาธิป ทุ้ยแป
นายวิทยา บัวภารังษี
นางสาวกัญนิกา พราหมณ์พิทักษ์
นางสาววรณัน ขุนศรี

่มือตัวชี้วัด
34 คูตามคำ
�รับรองการปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
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คู่มือการประเมินผลการปฏิบตั ิราชการตามคารับรองการปฏิบัติราชการของส่วนราชการ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

ตัวชี้วัดที่ 1.2.14 ระดับคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ม.6
วิทยาศาสตร์
หน่วยวัด :
ร้อยละ
น้าหนัก :
ร้อยละ 1.2
คาอธิบาย :
ผลการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติขั้นพื้นฐาน ระดับ ม.6 หมายถึง การประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนทั่วไป (O-NET) ของนักเรียนชั้น ม.6 ในรายวิชาวิทยาศาสตร์ โดยกาหนดเกณฑ์การประเมินเป็นคะแนน
เฉลี่ยร้อยละ ใช้สอบนักเรียนชั้น ม.6 ทุกคน และให้ครอบคลุมทุกสังกัด ดาเนินการโดยสถาบันทดสอบทาง
การศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
เกณฑ์การให้คะแนน :
รายวิชา
ระดับ ม.6 วิทยาศาสตร์

1
10.98

เกณฑ์การให้คะแนน
2
3
4
20.74
30.49
40.25

5
50.00

เป้าหมาย : ระดับ 5
รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน :
ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด

หน่วยวัด

ระดับคะแนนเฉลี่ยของผลการทดสอบทาง
การศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ม.6
วิทยาศาสตร์

ร้อยละ

ผลการดาเนินงานในอดีต ปีงบประมาณ พ.ศ.
2555
2556
2557
27.90
33.10
30.48

แหล่งข้อมูล / วิธีการจัดเก็บข้อมูล :
สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) จะเป็นผู้ดาเนินการสอบนักเรียนชั้น ม.6 ทุกคน
และให้ครอบคลุมทุกสังกัด รวมทั้งดาเนินการประมวลผล และแจ้งผลการประเมินไปให้กระทรวงศึกษาธิการ
แนวทางการดาเนินงาน :
ระดับ สพฐ.
1. แต่งตั้งคณะกรรมการ/คณะทางาน เพื่อกาหนดมาตรการ/แนวทาง/แผนปฏิบัติการในระดับ สพฐ.
2. จัดทามาตรฐาน/แนวทาง/แผนปฏิบัติการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาหลัก
3. จัดทาปฏิทินการปฏิบัติงานและกาหนดรายงานของ สพป. สพม.
4. สนับสนุน ส่งเสริม กากับดูแลและให้คาแนะนา สพป. สพม. ในการดาเนินงาน
5. สรุปผลการดาเนินงานของ สพฐ. และจัดทารายงานผลการดาเนินงาน
คู่มือตัวชี้วัด
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คู่มือการประเมินผลการปฏิบตั ิราชการตามคารับรองการปฏิบัติราชการของส่วนราชการ
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ระดับ สพป. สพม.
1. กาหนดผู้ รับ ผิ ดชอบดู แลการด าเนิ น งานยกระดับ ผลสั ม ฤทธิ์ท างการเรียนวิช าหลั กพร้อมทั้ ง
มอบหมายผู้ ดู แ ลตั ว ชี้ วัด และบั น ทึ ก ข้ อ มู ล ระดั บ ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษา
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
2. แต่งตั้งคณะกรรมการ/คณะทางาน เพื่อกาหนดมาตรการ/แนวทาง/แผนปฏิบัติการในระดับ
สพป. สพม. ที่สอดคล้องกับมาตรการ/แนวทาง การดาเนินงานของ สพฐ.
3. จัดทาแผน/โครงการเพื่อดาเนินการตามมาตรการ/แนวทางที่กาหนด
4. จัดทาข้อมูลผลการสอบ O-NET ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2557
5. จัดทารายงานผลการดาเนินงาน
6. กรอก และแนบผลการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติขั้นพื้นฐาน ผ่านระบบรายงานผลตัวชี้วัด
ตามคารับรองการปฏิบัติราชการ (KRS : KPI Report System)
ระดับสถานศึกษา
1. จัดทาแผน/โครงการ ดาเนินการตามมาตรการ แนวทาง เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา
วิทยาศาสตร์
2. ดาเนินการสนับสนุน ส่งเสริม เร่งรัด ให้ครูปรับรูปแบบวิธีสอน การใช้สื่อการเรียนการสอน และ
วิธีวัดและประเมินผล
3. สรุปและรายงานผลการดาเนินงาน ต่อ สพป. สพม.
ผู้กากับดูแลตัวชี้วัด :
ผู้อานวยการสานักทดสอบทางการศึกษา
ผู้อานวยการสานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา

เบอร์ติดต่อ : 0 2288 5786
เบอร์ติดต่อ : 0 2288 5739

ผู้จัดเก็บข้อมูล :

เบอร์ติดต่อ : 081 432 4688
เบอร์ติดต่อ : 081 660 6326
เบอร์ติดต่อ : 0 2288 5771
เบอร์ติดต่อ : 0 2288 5771

นายชนาธิป ทุ้ยแป
นายวิทยา บัวภารังษี
นางจันทรา ชูชาติ
นายพิเชฎษ์ จับจิตต์

่มือตัวชี้วัด
36 คูตามคำ
�รับรองการปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

36

คู่มือการประเมินผลการปฏิบตั ิราชการตามคารับรองการปฏิบัติราชการของส่วนราชการ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

ตัวชี้วัดที่ 1.2.15 ระดับคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ม.6
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
หน่วยวัด :
ร้อยละ
น้าหนัก :
ร้อยละ 1.2
คาอธิบาย :
ผลการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติขั้นพื้นฐาน ระดับ ม.6 หมายถึง การประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนทั่วไป (O-NET) ของนักเรียนชั้น ม.6 ในรายวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โดยกาหนดเกณฑ์การ
ประเมินเป็นคะแนนเฉลี่ยร้อยละ ใช้สอบนักเรียนชั้น ม.6 ทุกคน และให้ครอบคลุมทุกสังกัด ดาเนินการโดย
สถาบันทดสอบทางการ ศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
เกณฑ์การให้คะแนน :
รายวิชา
ระดับ ม.6 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

1
18.46

เกณฑ์การให้คะแนน
2
3
4
26.35
34.23
42.12

5
50.00

เป้าหมาย : ระดับ 5
รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน :
ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด

หน่วยวัด

ระดับคะแนนเฉลี่ยของผลการทดสอบทาง
การศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ม.6
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ร้อยละ

ผลการดาเนินงานในอดีต ปีงบประมาณ พ.ศ.
2555
2556
2557
33.39
36.27
33.02

แหล่งข้อมูล / วิธีการจัดเก็บข้อมูล :
สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) จะเป็นผู้ดาเนินการสอบนักเรียนชั้น ม.6 ทุกคน
และให้ครอบคลุมทุกสังกัด รวมทั้งดาเนินการประมวลผล และแจ้งผลการประเมินไปให้กระทรวงศึกษาธิการ
แนวทางการดาเนินงาน :
ระดับ สพฐ.
1. แต่งตั้งคณะกรรมการ/คณะทางาน เพื่อกาหนดมาตรการ/แนวทาง/แผนปฏิบัติการในระดับ สพฐ.
2. จัดทามาตรฐาน/แนวทาง/แผนปฏิบัติการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาหลัก
3. จัดทาปฏิทินการปฏิบัติงานและกาหนดรายงานของ สพป. สพม.
4. สนับสนุน ส่งเสริม กากับดูแลและให้คาแนะนา สพป. สพม. ในการดาเนินงาน
5. สรุปผลการดาเนินงานของ สพฐ. และจัดทารายงานผลการดาเนินงาน
คู่มือตัวชี้วัด
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คู่มือการประเมินผลการปฏิบตั ิราชการตามคารับรองการปฏิบัติราชการของส่วนราชการ
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ระดับ สพป. สพม.
1. กาหนดผู้ รับ ผิ ดชอบดู แลการด าเนิ น งานยกระดับ ผลสั ม ฤทธิ์ท างการเรีย นวิช าหลั กพร้อมทั้ ง
มอบหมายผู้ ดู แ ลตั ว ชี้ วัด และบั น ทึ ก ข้ อ มู ล ระดั บ ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษา
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
2. แต่งตั้งคณะกรรมการ/คณะทางาน เพื่อกาหนดมาตรการ/แนวทาง/แผนปฏิบัติการในระดับ
สพป. สพม. ที่สอดคล้องกับมาตรการ/แนวทาง การดาเนินงานของ สพฐ.
3. จัดทาแผน/โครงการเพื่อดาเนินการตามมาตรการ/แนวทางที่กาหนด
4. จัดทาข้อมูลผลการสอบ O-NET ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2557
5. จัดทารายงานผลการดาเนินงาน
6. กรอก และแนบผลการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติขั้ นพื้นฐาน ผ่านระบบรายงานผลตัวชี้วัด
ตามคารับรองการปฏิบัติราชการ (KRS : KPI Report System)
ระดับสถานศึกษา
1. จัดทาแผน/โครงการ ดาเนินการตามมาตรการ แนวทาง เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
2. ดาเนินการสนับสนุน ส่งเสริม เร่งรัด ให้ครูป รับรูปแบบวิธีสอน การใช้สื่อการเรียนการสอน และ
วิธีวัดและประเมินผล
3. สรุปและรายงานผลการดาเนินงาน ต่อ สพป. สพม.
ผู้กากับดูแลตัวชี้วัด :
ผู้อานวยการสานักทดสอบทางการศึกษา
ผู้อานวยการสานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา

เบอร์ติดต่อ : 0 2288 5786
เบอร์ติดต่อ : 0 2288 5860

ผู้จัดเก็บข้อมูล :

เบอร์ติดต่อ : 081 432 4688
เบอร์ติดต่อ : 081 660 6326
เบอร์ติดต่อ : 0 2288 5746

นายชนาธิป ทุ้ยแป
นายวิทยา บัวภารังษี
รท.หญิงสุดาวรรณ เครือพานิช

่มือตัวชี้วัด
38 คูตามคำ
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ตัวชี้วัดที่ 1.3 ร้อยละของสถานศึกษาที่ได้มาตรฐานคุณภาพ สมศ.
ตัวชี้วัดที่ 1.3.1 ร้ร้ออยละของสถานศึ
สมศ.: สถานศึ
ยละของสถานศึกกษาที
ษาที่ไ่ได้ด้มมาตรฐานคุ
าตรฐานคุณณภาพ
ภาพ :สมศ.
สถานศึกกษาระดั
ษาระดับบปฐมวั
ปฐมวัยย
หน่วยวัด :
ร้อยละ
น้าหนัก :
ร้อยละ 5
คาอธิบาย : สถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานที่จะได้รับการรับรองมาตรฐานคุณภาพในการ
ประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม (พ.ศ. 2554 – 2558) ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานจาก
สมศ. จะต้องมีผลการประเมินคุณภาพภายนอกตามหลักเกณฑ์ที่ สมศ. กาหนด ดังนี้
1) มีผลรวมคะแนนการประเมินคุณภาพภายนอกระดับสถานศึกษา ตั้งแต่ 80.00 คะแนน
ขึ้นไป
2) มีตัวบ่งชี้อย่างน้อย 10 ตัวบ่งชี้ จากทั้งหมด 12 ตัวบ่งชี้ ที่มีระดับคุณภาพแต่ละตัวบ่งชี้
ตั้งแต่ระดับดีขึ้นไป
3) ต้องไม่มีตัวบ่งชี้ใดอยู่ในระดับคุณภาพต้องปรับปรุง หรือ ต้องปรับปรุงเร่งด่วน
สูตรการคานวณ :
จานวนสถานศึกษาระดับปฐมวัย ที่ได้รับการรับรองคุณภาพตามมาตรฐานคุณภาพ สมศ. รอบ 3 จาก สมศ.
จานวนสถานศึกษาระดับปฐมวัย ทั้งหมดที่เข้ารับการประเมินคุณภาพภายนอกจาก สมศ. รอบ 3 จาก สมศ.

เกณฑ์การให้คะแนน :
ระดับ 1

ระดับ 2

ระดับ 3
x

ระดับ 4

X 100

ระดับ 5
100

รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน :

ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด
ร้อยละของสถานศึกษาในสังกัดที่ได้มาตรฐาน
คุณภาพ สมศ. (ได้รับการรับรองมาตรฐานระดับ
ปฐมวัย)

หน่วยวัด

ผลการดาเนินงานในอดีต
ปีงบประมาณ พ.ศ.
2555
2556
2557

ร้อยละ

97.69

97.68

คู่มือตัวชี้วัด

ตามคำ�รับรองการปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
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แหล่งข้อมูล / วิธีการจัดเก็บข้อมูล :
สานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) ดาเนินการประเมิน
คุณภาพและส่งผลการประเมินให้สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
แนวทางการดาเนินงาน :
ระดับ สพฐ.
1. กาหนดนโยบายในการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่ อ ให้
สพป. สพม. และสถานศึกษาไปด าเนินการพั ฒนาปรั บปรุ งการจั ดการเรี ยนการสอนให้ มี
คุณภาพและมาตรฐานตามที่กาหนด
2. ส่งเสริม สนับสนุน กากับ ติดตามการดาเนินงานของสถานศึกษาให้เป็นไปตามนโยบายที่
กาหนด
ระดับ สพป. สพม.
1. ดาเนินการส่งเสริม สนับสนุน ช่วยเหลือในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาใน
สังกัด เพื่อให้มีความพร้อมในการเข้ารับการประเมินคุณภาพภายนอกจาก สมศ.
2. สรุปและรายงานผลการดาเนินงานส่ง สพฐ. ตามกาหนด
ระดับสถานศึกษา
1. ดาเนินการตามภาระงานที่กาหนดในกฎกระทรวงว่าด้ว ยระบบ หลั กเกณฑ์และวิธีการ
ประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2553
2. พัฒนาคุณภาพให้ได้ตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานและมาตรฐานการศึกษาปฐมวัย
เพื่อให้มีความพร้อมในการเข้ารับการประเมินภายนอก จาก สมศ.
3. พัฒนาการจัดการศึกษาให้มีความก้าวหน้าและสามารถรักษาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาให้
อยู่ในระดับดีตามเกณฑ์และมาตรฐานที่กาหนด
4. สรุปรายงานผลการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาประจาปีส่งต้นสังกัดและเผยแพร่แก่
สาธารณชน
แนวทางการประเมินผล :
แนวทางการประเมินผล
1. ประเมินผลจากข้อมูล เอกสาร หลักฐานต่างๆ
1. เอกสารหลักฐานที่แสดงให้เห็นว่าการดาเนินการของตัวชี้วัดดังกล่าวได้บรรลุผลตามข้อมูลที่แจ้งมา
จริง เช่น
- รายงานสรุปภาพรวมผลการติดตาม ตรวจสอบระบบประกันคุณภาพภายในโดยคณะกรรมการ
เขตพื้นที่การศึกษา
่มือตัวชี้วัด
40 คูตามคำ
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แนวทางการประเมินผล
- รายงานสรุปผลการติดตาม ตรวจสอบระบบประกันคุณภาพภายในโดยคณะกรรมการเขตพื้นที่
การศึกษาของสถานศึกษาจานวน 1 แห่ง
- รายงานสรุปผลการสังเคราะห์ SAR ประจาปีการศึกษา 2557 ของสถานศึกษาทั้งหมดในเขต
พื้นที่การศึกษา
- ภาพถ่าย (ภาพนิ่งหรือภาพเคลื่อนไหว)
- รายงานการประชุม
- แผนการดาเนินงานที่ได้รับความเหนนชอบจากผู้มีอานาจ
- คาสั่งแต่งตั้งคณะทางาน
- บันทึกผลการดาเนินงานที่เกี่ยวข้องกับตัวชี้วัด
- เอกสารอื่นๆที่เกี่ยวกับการดาเนินงานของตัวชี้วัด
การคิดคะแนนของแต่ละตัวชี้วัดจะพิจารณาจากผลการดาเนินงานตามคานิยามของตัวชี้วัด เปรียบเทียบกับ
เกณฑ์การให้คะแนนของตัวชี้วัดนั้นๆที่ระบุในคารับรองการปฏิบัติราชการ
2. ประเมินผลจากข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์บุคคลที่เกี่ยวข้องต่างๆ
- ผู้กากับดูแลตัวชี้วัด
- ผู้จัดเกนบข้อมูล
- ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับการดาเนินการของส่วนราชการ
3. การสังเกตการณ์
3.1 การจัดเกนบข้อมูลผลการดาเนินงานตามตัวชี้วัด
- ความถูกต้อง เช่น มีการจัดเกนบข้อมูลอย่างเป็นระบบโดยมีเจ้าหน้าที่รับผิดชอบและระบุแหล่งที่มาได้
ชัดเจน สามารถสอบยันความถูกต้องกับหน่วยงานเจ้าของข้อมูลได้
- ความน่าเชื่อถือ เช่น วิธีการลงบันทึกข้อมูลในแบบฟอร์มและวิธีการที่เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบตรวจสอบ
ข้อมูลก่อน และหลังการจัดเกนบ รวมทั้งวิธีการในการเกนบข้อมูลต่างๆ จากเจ้าของข้อมูล
- ความทันสมัย เช่น ข้อมูลได้รับการปรับปรุงให้เป็นปัจจุบัน หรือทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลง
- ความสามารถในการตรวจสอบได้ เช่น ส่วนราชการมีความพร้อมให้คณะกรรมการฯ ส่วนราชการ
ภาคเอกชนและประชาชนตรวจสอบข้อมูลได้
3.2 สภาพแวดล้อมของสถานที่ที่ดาเนินการตามกิจกรรมหรือโครงการหลัก
3.3 การเกนบรักษาและดูแลเอกสาร/ข้อมูล
3.4 การมีส่วนร่วมของผู้บริหารระดับสูงของส่วนราชการ
ผู้กากับดูแลตัวชี้วัด :
ผู้จัดเก็บข้อมูล :

นายวิษณุ ทรัพย์สมบัติ
นางเพนญนภา แก้วเขียว

เบอร์ติดต่อ : 0 2288 5757
เบอร์ติดต่อ : 0 2288 5758
คู่มือตัวชี้วัด

ตามคำ�รับรองการปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
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แบบฟอร์มอ้างอิง KRS 1.3.1
รายการอ้างอิง ตัวชี้วัด ตามคารับรองการปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
ตัวชี้วัดที่ 1.3.1 ร้อยละของสถานศึกษาที่ได้มาตรฐานคุณภาพ : สมศ. สถานศึกษาระดับปฐมวัย
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ....................................................เขต............
สรุปผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม
(* ตอบเฉพาะจานวนที่ทราบผลการประเมินอย่างเป็นทางการจาก สมศ. แล้วเท่านั้น)
ผลการประเมินสถานศึกษาระดับปฐมวัย
ปี 2555
ปี 2556
ปี 2557
รวม
ปีที่ประเมิน ปี 2554
รับรอง ไม่รับรอง รับรอง ไม่รับรอง รับรอง ไม่รับรอง รับรอง ไม่รับรอง รับรอง ไม่รับรอง
ขนาด
ขนาดเลนก
( นร. ไม่เกิน 300 คน)
ขนาดกลาง
(นร. 301 – 1,000 คน)
ขนาดใหญ่
(นร. ตั้งแต่ 1,001 ขึ้นไป)

ร้อยละ
ผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสามของสถานศึกษาระดับปฐมวัย แต่ละแห่งมีรายละเอียด ดังนี้
ผลการประเมิน
สรุปผล
หมายเหตุ
ที่

ชื่อสถานศึกษา

ปีที่
ประเมิน ดีมาก

ดี

ควร ต้อง
พอใช้ ปรับ ปรับ
ปรุง ปรุง

รับรอง

ไม่รับรอง

(ระบุเหตุผล
กรณีไม่
รับรอง)

1
2
3
4
5
* กรณีสถานศึกษาแห่งใดที่ไม่ได้รับการรับรองมาตรฐานให้ระบุช่องหมายเหตุว่าไม่ผ่านเนื่องจากตก
มาตรฐานใด
่มือตัวชี้วัด
42 คูตามคำ
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ผู้รับรองข้อมูล
ลงชื่อ..........................................................
(……………………………………………………….)
ตาแหน่ง........................................................
โทรศัพท์........................................................

คู่มือตัวชี้วัด
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ตัวชี้วัดที่ 1.3.2 : ร้อยละของสถานศึกษาที่ได้มาตรฐานคุณภาพ สมศ. : สถานศึกษาระดับขั้นพื้นฐาน
หน่วยวัด :
ร้อยละ
น้าหนัก :
ร้อยละ 5
คาอธิบาย : สถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานที่จะได้รับการรับรองมาตรฐานคุณภาพในการ
ประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม (พ.ศ. 2554 – 2558) ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานจาก
สมศ. จะต้องมีผลการประเมินคุณภาพภายนอกตามหลักเกณฑ์ที่ สมศ. กาหนด ดังนี้
1) มีผลรวมคะแนนการประเมินคุณภาพภายนอกระดับสถานศึกษา ตั้งแต่ 80.00 คะแนน
ขึ้นไป
2) มีตัวบ่งชี้อย่างน้อย 10 ตัวบ่งชี้ จากทั้งหมด 12 ตัวบ่งชี้ ที่มีระดับคุณภาพแต่ละตัวบ่งชี้
ตั้งแต่ระดับดีขึ้นไป
3) ต้องไม่มีตัวบ่งชี้ใดอยู่ในระดับคุณภาพต้องปรับปรุง หรือ ต้องปรับปรุงเร่งด่วน
สูตรการคานวณ :
จานวนสถานศึกษาระดับขั้นพื้นฐาน ที่ได้รับการรับรองคุณภาพตามมาตรฐานคุณภาพ สมศ. รอบ 3 จาก สมศ.
X 100
จานวนสถานศึกษาระดับขั้นพื้นฐาน ทั้งหมดที่เข้ารับการประเมินคุณภาพภายนอกจาก สมศ. รอบ 3 จาก สมศ.

เกณฑ์การให้คะแนน :
ระดับ 1

ระดับ 2

ระดับ 3
x

ระดับ 4

ระดับ 5
100

รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน :
ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด
ร้อยละของสถานศึกษาในสังกัดที่ได้มาตรฐาน
คุณภาพ สมศ. (ได้รับการรับรองมาตรฐานระดับ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน)

่มือตัวชี้วัด
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หน่วยวัด

ผลการดาเนินงานในอดีต
ปีงบประมาณ พ.ศ.
2555 2556
2557

ร้อยละ

65.03

57.14

n/a
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แหล่งข้อมูล / วิธีการจัดเก็บข้อมูล :
สานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) ดาเนินการประเมิน
คุณภาพและส่งผลการประเมินให้สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
แนวทางการดาเนินงาน :
ระดับ สพฐ.
3. กาหนดนโยบายในการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่ อ ให้
สพป. สพม. และสถานศึกษาไปด าเนิ นการพั ฒนาปรั บปรุ งการจั ดการเรี ยนการสอนให้ มี
คุณภาพและมาตรฐานตามที่กาหนด
4. ส่งเสริม สนับสนุน กากับ ติดตามการดาเนินงานของสถานศึกษาให้เป็นไปตามนโยบายที่
กาหนด
ระดับ สพป. สพม.
3. ดาเนินการส่งเสริม สนับสนุน ช่วยเหลือในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาใน
สังกัด เพื่อให้มีความพร้อมในการเข้ารับการประเมินคุณภาพภายนอกจาก สมศ.
4. สรุปและรายงานผลการดาเนินงานส่ง สพฐ. ตามกาหนด
ระดับสถานศึกษา
5. ดาเนินการตามภาระงานที่กาหนดในกฎกระทรวงว่าด้ว ยระบบ หลั กเกณฑ์และวิธีการ
ประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2553
6. พัฒนาคุณภาพให้ได้ตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานและมาตรฐานการศึกษาปฐมวัย
เพื่อให้มีความพร้อมในการเข้ารับการประเมินภายนอก จาก สมศ.
7. พัฒนาการจัดการศึกษาให้มีความก้าวหน้าและสามารถรักษาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาให้
อยู่ในระดับดีตามเกณฑ์และมาตรฐานที่กาหนด
8. สรุปรายงานผลการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาประจาปีส่งต้นสังกัดและเผยแพร่แก่
สาธารณชน
แนวทางการประเมินผล :
แนวทางการประเมินผล
1. ประเมินผลจากข้อมูล เอกสาร หลักฐานต่างๆ
2. เอกสารหลักฐานที่แสดงให้เห็นว่าการดาเนินการของตัวชี้วัดดังกล่าวได้บรรลุผลตามข้อมูลที่แจ้งมา
จริง เช่น
- รายงานสรุปภาพรวมผลการติดตาม ตรวจสอบระบบประกันคุณภาพภายในโดยคณะกรรมการ
เขตพื้นที่การศึกษา
คู่มือตัวชี้วัด

ตามคำ�รับรองการปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

4545

คู่มือการประเมินผลการปฏิบตั ิราชการตามคารับรองการปฏิบัติราชการของส่วนราชการ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

แนวทางการประเมินผล
- รายงานสรุปผลการติดตาม ตรวจสอบระบบประกันคุณภาพภายในโดยคณะกรรมการเขตพื้นที่
การศึกษาของสถานศึกษาจานวน 1 แห่ง
- รายงานสรุปผลการสังเคราะห์ SAR ประจาปีการศึกษา 2557 ของสถานศึกษาทั้งหมดในเขต
พื้นที่การศึกษา
- ภาพถ่าย (ภาพนิ่งหรือภาพเคลื่อนไหว)
- รายงานการประชุม
- แผนการดาเนินงานที่ได้รับความเหนนชอบจากผู้มีอานาจ
- คาสั่งแต่งตั้งคณะทางาน
- บันทึกผลการดาเนินงานที่เกี่ยวข้องกับตัวชี้วัด
- เอกสารอื่นๆที่เกี่ยวกับการดาเนินงานของตัวชี้วัด
การคิดคะแนนของแต่ละตัวชี้วัดจะพิจารณาจากผลการดาเนินงานตามคานิยามของตัวชี้วัด เปรียบเทียบกั บ
เกณฑ์การให้คะแนนของตัวชี้วัดนั้นๆที่ระบุในคารับรองการปฏิบัติราชการ
2. ประเมินผลจากข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์บุคคลที่เกี่ยวข้องต่างๆ
- ผู้กากับดูแลตัวชี้วัด
- ผู้จัดเกนบข้อมูล
- ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับการดาเนินการของส่วนราชการ
3. การสังเกตการณ์
3.1 การจัดเกนบข้อมูลผลการดาเนินงานตามตัวชี้วัด
- ความถูกต้อง เช่น มีการจัดเกนบข้อมูลอย่างเป็นระบบโดยมีเจ้าหน้าที่รับผิดชอบและระบุแหล่งที่มาได้
ชัดเจน สามารถสอบยันความถูกต้องกับหน่วยงานเจ้าของข้อมูลได้
- ความน่าเชื่อถือ เช่น วิธีการลงบันทึกข้อมูลในแบบฟอร์มและวิธีการที่เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบตรวจสอบ
ข้อมูลก่อน และหลังการจัดเกนบ รวมทั้งวิธีการในการเกนบข้อมูลต่างๆ จากเจ้าของข้อมูล
- ความทันสมัย เช่น ข้อมูลได้รับการปรับปรุงให้เป็นปัจจุบัน หรือทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลง
- ความสามารถในการตรวจสอบได้ เช่น ส่วนราชการมีความพร้อมให้คณะกรรมการฯ ส่วนราชการ
ภาคเอกชนและประชาชนตรวจสอบข้อมูลได้
3.2 สภาพแวดล้อมของสถานที่ที่ดาเนินการตามกิจกรรมหรือโครงการหลัก
3.3 การเกนบรักษาและดูแลเอกสาร/ข้อมูล
3.4 การมีส่วนร่วมของผู้บริหารระดับสูงของส่วนราชการ
ผู้กากับดูแลตัวชี้วัด :
ผู้จัดเก็บข้อมูล :

นายวิษษณุณุ ทรั
ทรัพพย์ย์สสมบั
มบัตติ ิ
นางเพ็ญญนภา
นภา แก้
แก้ววเขีเขียยวว

่มือตัวชี้วัด
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เบอร์ติดต่อ : 0 2288 5757
5757
เบอร์ติดต่อ : 0 2288 5758
5758
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แบบฟอร์มอ้างอิง KRS 1.3.2
รายการอ้างอิง ตัวชี้วัด ตามคารับรองการปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
ตัวชี้วัดที่ 1.3.2 ร้อยละของสถานศึกษาที่ได้มาตรฐานคุณภาพ สมศ. : สถานศึกษาระดับขั้นพื้นฐาน
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ....................................................เขต............
สรุปผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม
(* ตอบเฉพาะจานวนที่ทราบผลการประเมินอย่างเป็นทางการจาก สมศ. แล้วเท่านั้น)
ผลการประเมินสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ปีที่ประเมิน
ขนาด

ปี 2554

ปี 2555

รับรอง ไม่รับรอง รับรอง

ปี 2556

ไม่รับรอง

รับรอง

ไม่รับรอง

ปี 2557
รับรอง

รวม

ไม่รับรอง

รับรอง

ไม่รับรอง

ขนาดเลนก
( นร. ไม่เกิน 300 คน)
ขนาดกลาง
(นร. 301 – 1,000 คน)
ขนาดใหญ่
(นร. ตั้งแต่ 1,001 ขึ้นไป)

ร้อยละ
ผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสามของสถานศึกษาระดับขั้นพื้นฐานแต่ละแห่งมีรายละเอียด ดังนี้
ผลการประเมิน
สรุปผล
หมายเหตุ
ที่

ชื่อสถานศึกษา

ปีที่
ประเมิน ดีมาก

ดี

ควร ต้อง
พอใช้ ปรับ ปรับ
ปรุง ปรุง

รับรอง

ไม่รับรอง

(ระบุเหตุผล
กรณีไม่
รับรอง)

1
2
3
4
5
* กรณีสถานศึกษาแห่งใดที่ไม่ได้รับการรับรองมาตรฐานให้ระบุช่องหมายเหตุว่าไม่ผ่านเนื่องจากตก
มาตรฐานใด
คู่มือตัวชี้วัด47
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ผู้รับรองข้อมูล
ลงชื่อ..........................................................
(……………………………………………………….)
ตาแหน่ง........................................................
โทรศัพท์........................................................

่มือตัวชี้วัด
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ตัวชี้วัดที่ 1.4 ระดับความสาเร็จในการพัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ระดั
บ
หน่วยวัด :
ร้อยละ
น้าหนัก :
ร้อยละ 10
คาอธิบาย :
การพัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาขั้นพื้นฐานนั้น สานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ซึ่งเป็นองค์กรสาคัญที่ต ระหนักในปัญหาการศึกษา ได้ขอความร่วมมือกับหลายภาค
ส่วนปรับปรุงพัฒนาการศึกษา การจัดการเรียนรู้มาอย่างต่อเนื่อง อาทิ โครงการ Teacher Coaching ซึ่ง
เป็ น โครงการความร่ว มมื อ ของ สพฐ. และ สกว. (หรือเครือข่ ายครูของ สสค.) โครงการ Area-based
Education (ABE) จ านวน 16 จั ง หวั ด ที่ มี ก ลไกการพู ด คุ ย เรื่ อ งการศึ ก ษาในระดั บ จั ง หวั ด และมี
ประธานสภาการศึกษาจังหวัดเป็นที่ยอมรับทาหน้าที่ประสานเชื่อมโยงผู้เกี่ยวข้องในพื้นที่อยู่แล้ว โครงการ
Constructionism ของ สกศ. โครงการโรงเรียนพัฒนาทักษะในศตวรรษที่ 21 ของมูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
โครงการการพัฒนาครูแบบ Browser in Service ใน โครงการวิจัยกระบวนการพัฒนาครูด้วยระบบหนุนนา
ต่อเนื่อง (Teacher Coaching) จานวน 9 จังหวัด เป็นต้น
การแก้ปัญหาที่ผ่านมาบางส่วนได้ผลดี มีการเปลี่ยนแปลง แต่ไม่ได้ดาเนินการต่อเนื่อง บางส่วนอาจ
ยังไม่ตรงประเด็น ปัญหาหลายอย่างยังคงวนเวียนอยู่ ซ้าไปซ้ามา คุณภาพนักเรียนไม่พัฒนาเท่าที่ควร เมื่อมี
การเปรียบเทียบกับประเทศอื่น ก็เป็นข้อมูลที่น่ากังวล ในขณะที่ครู ผู้บริห ารโรงเรียนยังคงทางานหนัก
รัฐบาลใช้จ่ายงบประมาณแผ่นดินไปกับการจัดการศึกษาจานวนสูงมากเมื่อเทียบกับอีกหลายประเทศในโลก
การแก้ ปั ญ หาการศึ กษาไทยจึงน่ าจะต้อ งเปลี่ ยนวิธีก าร เปลี่ ยนมุ ม มองในอี ก หลายส่ ว น เปิ ด พื้ น ที่ ก าร
แก้ปัญหาในส่วนที่ยังดาเนินการไม่มาก ไม่จริงจังเข้มข้นเท่าที่ควร
การปฏิบัติการปฏิรูปการศึกษาในครั้งนี้ จึงต้องมีความแตกต่างจากการปฏิรูปครั้งก่อนๆ ที่ผ่านมา
ซึ่งไม่ได้เน้นการบรรลุผลการเรี
ลการเรียยนของผู
นของผู้เ้เรีรียยนโดยตรง
นโดยตรง แต่
แต่คครัรั้ง้งนีนี้ไ้ได้ด้ววางจุ
างจุดดเน้เน้นนไว้ไว้ทที่ ี่ “การยกระดั
"การยกระดั บผลสัมฤทธิ์
ทางการเรี
ษะการเรียยนรู
“การเป็นนพลเมื
พลเมือองไทยที
งไทยที่ด่ดี"ี” ของผู
ของผู้เ้เรีรียยนเป็
นเป็นน
ทางการเรียยน”และ”ทั
น"และ"ทักกษะการเรี
นรู้ใ้ในศตวรรษที
นศตวรรษที่ 21”
่ 21" ตลอดจน
ตลอดจนการเป็
หลั
และผลพลอยได้คคือือเป็
Point) ของการหาร่
ของการหาร่อองรอยหลั
งรอยหลักกฐานเพื
ฐานเพื่อ่อการปรั
หลักก และผลพลอยได้
เป็นนจุจุดดตัตั้ง้งต้ต้นน (Entry
(Entry Point)
การปรับบแก้
แก้ กลไก
กลไก
กฎ
ระเบี
ย
บ
ฯลฯ
ที
่
เ
ป็
น
อุ
ป
สรรคต่
อ
การพั
ฒ
นาครู
ผู
้
บ
ริ
ห
ารสถานศึ
ก
ษาตลอดจนกระบวนการจั
ด
การเรี
กฎ ระเบียบ ฯลฯ ที่เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาครู ผู้บริหารสถานศึกษาตลอดจนกระบวนการจัดการเรียยนน
การสอนที่ จ ะส่ ง ผลกระทบสู ง ต่ อ คุ ณ ภาพผู ้ เรี ย น นอกจากความแตกต่ า งเรื่ อ งจุ ด เน้ น ดั ง กล่ า วแล้ ว
การสอนที่จะส่งผลกระทบสูง ต่อคุณภาพผู้เรียน นอกจากความแตกต่างเรื่องจุดเน้นดังกล่าวแล้ ว แนว
แนวทางการปฏิรูปการศึกษาครั้งนี้จะอิงพื้นที่ (เช่น สถานศึกษา เขตพื้นที่การศึกษา ท้องถิ่น และพื้นที่
ทางการปฏิรูปการศึกษาครั้งนี้จะอิงพื้นที่ (เช่น สถานศึกษา เขตพื้นที่การศึกษา ท้องถิ่น และพื้นที่จังหวัด)
จังหวัด) ให้เป็นเป้าหมายส�ำคัญของปฏิบัติการนั้น เป็น “จุดคานงัด ที่ท้าทาย” เหมาะสมและสอดคล้อง
เป้าหมายสาคัญ่จของปฏิ
บัติการนั้นำให้
เป็สนามารถก�
"จุดคานงัำดหนดขอบเขตทั
” ที่ท้าทาย" เหมาะสมและสอดคล้
งกับเงืเพื่อ่อนไข
กัให้บเเงืป็่นอนไขของเวลาที
�ำกัด เพราะจะท�
้งโดยปริมาณและคุณอภาพ
ให้
ของเวลาที
่
จ
ากั
ด
เพราะจะท
าให้
ส
ามารถก
าหนดขอบเขตทั
้
ง
โดยปริ
ม
าณและคุ
ณ
ภาพ
เพื
่
อ
ให้
บ
รรลุ
ผ
ลส
าเร็
บรรลุผลส�ำเร็จได้จริง โดยที่การก�ำหนด หรือคัดเลือกพื้นที่เป้าหมายที่ชัดเจน เช่น โรงเรียนปฏิรูปการศึกษาจ
ได้จริ้นง ทีโดยที
อคัดดปฏิ
เลือรูปกพืการศึ
้นที่เกป้ษาฯ
าหมายที
ัดเจนมแห่
เช่นงความส�
โรงเรียำนปฏิ
้นที่
เขตพื
่ปฏิรู่ปการก
การศึาหนด
กษา จัหรืงหวั
ที่มีแ่ชนวโน้
เร็จได้รนูปั้นการศึ
จะช่กวษา
ยให้เขตพื
สามารถ
รูปการศึ
ษา้อ จั(Inputs)
งหวัดปฏิและตั
รูปการศึ
กษาฯ
ที่มีแนวโน้
แห่งความส
าเร็จได้นทีั้น่มีผจะช่
ยให้สามารถ
ก�ปฏิ
ำหนดปั
จจัยกเอื
วแปร
(Positive
& มNegative
Factors)
ลต่อวการปฏิ
รูปฯ ทีก่จาหนด
�ำเป็น
จัยดเอืสรรและควบคุ
้อ(Inputs) และตั
(Positive
Factors)เช่ทีน่มกัีผนลต่อการปฏิรูปฯ ที่จาเป็นต้องจัดสรร
ต้ปัอจงจั
ม ให้วเแปร
ป็นไปเพื
่อผลส�ำ&เร็Negative
จได้อย่างเหมาะสม
และควบคุม ให้เป็นไปเพื่อผลสาเร็จได้อย่างเหมาะสม เช่นกัน
คู่มือตัวชี้วัด
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ยังมีตัวแปรสาคัญที่จะส่งผลต่อผลลัพธ์การปฏิรูปการศึกษาอีก 2-3 ประเด็น กล่าวคือ กลไกและ
กระบวนการบริหารจัดการ ก็คือบุคลากร ซึ่งในที่นี้หมายถึง ผู้อานวยการเขตพื้นที่การศึกษา ผู้อานวยการ
สถานศึกษา และครู นั่นเอง ส่ วนวิธีการบริห ารจัดการใน 3 ตาแหน่งนี้ หากได้รับการออกแบบตรงจุด
เชื่อมต่อทั้ง 3 ให้เป็นการร่วมมือ ร่วมคิด ร่วมทา ตั้งแต่ ผอ.เขตพื้นที่กับผอ.โรงเรียน หรือผอ.โรงเรียนกับครู
ร่วมกันวางแผนปฏิบัติการ ที่ใช้โจทย์จริงในบริบทของโรงเรียนนั้นๆเป็นตัวตั้งเป้าหมาย กาหนดกระบวนการ
เรียนรู้ และวิธีการวัดและ/หรือประเมินผล และจุดเชื่อมต่อสุดท้ายที่สาคัญที่สุดคือครูกับผู้เรียน ที่จะต้อง
รับประกันให้เกิดกระบวนการเรียนรู้และการประเมินผล (Formative Assessment) เพื่อสะท้อนผลการ
บรรลุเป้าหมายขั้นสุดท้ายอย่างต่อเนื่อง
สาหรับปัจจัยเสริมเพื่อช่วยเพิ่มเติมประสิ ทธิภ าพการทางานของกลไกและกระบวนการบริห าร
จัดการของครูและผู้บริหารสถานศึกษา คือ การติดตั้งระบบติดตามการประเมินการทางาน (Mentoring)
และระบบนิเทศ(Coaching) หรือระบบคู่นิเทศ (Peer Coaching)เพื่อเป็นกลไกการพัฒนา และฝึกอบรม
บนงาน (On-the-job Training) ซึ่งจะต้องปรับเปลี่ยนรูปแบบให้เป็นวิธีทางานร่วมกัน และรับผิดชอบผลที่
เกิดขึ้นที่ผู้เรียนร่วมกัน แตกต่างจากวิธีเดิมที่เคยปฏิบัติมา นอกจากนี้ระบบนี้ต้องต่อเชื่อมกับผลการเรียน
ของผู้เรียนโดยการใช้กระบวนการบันทึกผลและสะท้อนผลของผู้เรี ยนและผู้สอนโดยตรง (After Action
Review AAR)ในระบบการประชุมทีมเป็นประจาอย่างต่อเนื่องสม่าเสมอ ประกอบด้วย Coach และครู (ทีม
ระดับ ชั้น หรือทีมสายวิช า หรืออื่นๆ) โดยวิธีนี้ ครูและผู้ อานวยการโรงเรียนไม่ต้องออกไปอบรมนอก
โรงเรียน แล้ วทิ้ งผู้ เรียน แต่ต้องเป็น การจัด ตารางการท างานในแต่ ล ะสั ปดาห์ ให้ มีเวลาประชุม AAR นี้
เหมือนเป็นงานประจาที่จาเป็น และช่วยให้มีการเก็บหลักฐานการทางานที่ผูกโยงกับผลที่เกิดกับผู้เรียน ซึ่ง
สามารถนาไปใช้เป็นผลงานเพื่อการเลื่อนวิทยฐานะได้ เพราะเท่ากับเป็นการทางานเชิงวิจัยปฏิบัติการ
(Routine to Research R-to-R ) ในชั้นเรียนไปในตัว เหมือนกับการปฏิบัติงานของแพทย์ โดยไม่ต้องไป
จัดท ารายงานอื่นต่างหากและอาจต้องใช้เวลาและทรัพ ยากรและทอดทิ้งนั กเรียนเช่น กัน นอกจากนั้ น
นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ดังกล่าวที่ยังมีส่วนสาคัญให้ได้ปฏิรูประบบงาน/การจัดการแบบใหม่ด้วย ซึ่ งการ
จัดการแบบใหม่ จะปลดล็อคปัญหาอุปสรรคให้โรงเรียนได้หลายประการด้วยกัน พร้อมกันนี้จะมีการวิจัย
ระบบการจัดการใหม่คู่ขนานไปกับกระบวนการพัฒนา เช่น การบริหารจัดการ การสร้างแรงจูงใจ การปรับ
ตารางเวลางานและการสอน หลักสูตร วิธีการใช้ทรัพยากรที่เหมาะสม บทบาทกรรมการสถานศึกษา การ
คิด Unit Cost ฯลฯ
เกณฑ์การให้คะแนน
คะแนน
ความหมาย
ระดับ 1 ครูและบุคลากรทางการศึกษา (ผอ.โรงเรียน , ศึกษานิเทศก์ , ผอ.เขตพื้นที่การศึกษา) ได้รับการ
พัฒนาการจัดการเรียนรู้ โดยการใช้กระบวนการชี้แนะ (Coaching) การบันทึกผล และ สะท้อน
ผลของผู้เรียน และ ผู้สอนโดยตรง ร้อยละ 80
่มือตัวชี้วัด
50 คูตามคำ
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ครูและบุคลากรทางการศึกษา (ผอ.โรงเรียน , ศึกษานิเทศก์ , ผอ.เขตพื้นที่การศึกษา) ได้รับการ
้แนะ (Coaching) การบันทึกผล และ สะท้อน
คะแนน พัฒนาการจัดการเรียนรู้ โดยการใช้กระบวนการชี
ความหมาย
ผลของผู
ยน และ ผู้สอนโดยตรง
ร้อยละยน100
ระดับ 2 ครู
และบุ้เครีลากรทางการศึ
กษา (ผอ.โรงเรี
, ศึกษานิเทศก์ , ผอ.เขตพื้นที่การศึกษา) ได้รับการ
ระดับ 3 พัครูฒในสถานศึ
ก
ษา
ได้
ร
บ
ั
การพั
ฒ
นาการจั
ด
การเรี
ยนรู
้ โดยการใช้
กระบวนการชี
นะ และ
(Coaching)
นาการจัดการเรียนรู้ โดยการใช้กระบวนการชี
้แนะ
(Coaching)
การบันทึก้แผล
สะท้อน
การบั
นทึ้เกรีผล
อนผลของผูร้้เอรียละ
ยน และ
ผลของผู
ยน และ
และ สะท้
ผู้สอนโดยตรง
100ผู้สอนโดยตรง มีสมรรถนะในระดับที่พอใจขึ้นไป
75 กษา ได้รับการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ โดยการใช้กระบวนการชี้แนะ (Coaching)
ระดับ 3 ร้ครูอยละ
ในสถานศึ
ระดับ 4 ครู
ในสถานศึ
รับการพั
ฒนาการจั
้ โดยการใช้มีกสระบวนการชี
้แนะบที(Coaching)
การบั
นทึกผลกษา
และได้สะท้
อนผลของผู
้เรียนดการเรี
และ ผูย้สนรูอนโดยตรง
มรรถนะในระดั
่พอใจขึ้นไป
การบั
น
ทึ
ก
ผล
และ
สะท้
อ
นผลของผู
เ
้
รี
ย
น
และ
ผู
ส
้
อนโดยตรง
มี
ส
มรรถนะในระดั
บ
ที
พ
่
อใจขึ้นไป
ร้อยละ 75
ร้อยละ
80 กษา ได้รับการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ โดยการใช้กระบวนการชี้แนะ (Coaching)
ระดับ 4 ครู
ในสถานศึ
ระดับ 5 ครู
ในสถานศึ
รับการพั
ฒนาการจั
้ โดยการใช้มีกสระบวนการชี
้แนะบที(Coaching)
การบั
นทึกผลกษา
และได้สะท้
อนผลของผู
้เรียนดการเรี
และ ผูย้สนรูอนโดยตรง
มรรถนะในระดั
่พอใจขึ้นไป
การบั
ร้อยละนทึ80กผล และ สะท้อนผลของผู้เรียน และ ผู้สอนโดยตรง มีสมรรถนะในระดับที่พอใจขึ้นไป
85 มีกสษา
รุปรายงานผลการด
าเนินงานพร้
Lesson Learn
ที่สาคัญ้แเสนอต่
อ
ระดับ 5 ร้ครูอยละ
ในสถานศึ
ได้รับการพัฒนาการจั
ดการเรีอยมทั
นรู้ง้ โดยการใช้
กระบวนการชี
นะ (Coaching)
เลขาธิ
กพฐ.
การบันกทึารกผล
และ สะท้อนผลของผู้เรียน และ ผู้สอนโดยตรง มีสมรรถนะในระดับที่พอใจขึ้นไป
หมายเหตุ : ระดั
บ
สมรรถนะการจั
ดการเรียนรูาเนิ
้ของครู
ครูมอีพมทั
ฤติ้งกรรมการจั
ดการเรีทีย่สนรูาคั้เปลี
่ยนไป โดย
ร้อยละ 85 มีสรุปรายงานผลการด
นงานพร้
Lesson Learn
ญ เสนอต่
อ
สามารถจัดการเรี
ย
นรู
ส
้
อดคล้
อ
งกั
บ
การพั
ฒ
นาทั
ก
ษะการเรี
ย
นรู
ศ
้
ตวรรษที
่
21
โดยที
่
เลขาธิการ กพฐ.
บ 1บไม่สมรรถนะการจั
น่าพอใจ
หมายเหตุระดั: ระดั
ดการเรียนรู้ของครู หมายถึ
ครูมีพฤติ
กรรมการจั
ดการเรียนรู
้เปลี่ยยนไป
โดย่ยนไป
ง ครู
มีพฤติกรรมการจั
ดการเรี
นรู้เปลี
บดการเรี
2 ยพอใจน้
ย องกัอบงกั
สามารถจัระดั
ดการเรี
นรูย้สนรู
อดคล้
การพั
ฒนาทั
กษะการเรี
ยนรูย้ศนรู
ตวรรษที
่ 21่ 21
โดยที
่ ่
โดยสามารถจั
้สออดคล้
บการพั
ฒนาทั
กษะการเรี
้ศตวรรษที
โดยที
ระดั
บ
3
พอใจ
ระดับ 1 ไม่น่าพอใจ
ระดั
ระดับบ 42 พอใจมาก
พอใจน้อย
ระดั
บ
5
พอใจมากที
่สุด
ระดับ 3 พอใจ
ระดับ 4 พอใจมาก
รายละเอีระดั
ยดข้บอมู5 ลพอใจมากที
พื้นฐาน : ่สุด
ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด
รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน :
ระดับความสาเร็จในการพัฒนาคุณภาพครู
อมูลพื้นฐานประกอบตั
ชี้วัด
และบุคข้ลากรทางการศึ
กษาขั้นพื้นวฐาน
(ตามโครงการปฏิ
ูปการเรีฒยนรู
ยน)
ระดับความสาเร็จรในการพั
นาคุ้สู่ผณู้เรีภาพครู
(สอดคล้
องกับนโยบายรักฐษาขั
บาลข้
และบุคลากรทางการศึ
้นพือ้น4.6/
ฐาน
ยุ(ตามโครงการปฏิ
ทธศาสตร์ที่ 3) รูปการเรียนรู้สู่ผู้เรียน)

หน่วยวัด
ระดับ
หน่วยวัด
ระดับ

ผลการดาเนินงานในอดีต ปีงบประมาณ พ.ศ.
2555
2556
2557
- าเนินงานในอดี- ต ปีงบประมาณ- พ.ศ.
ผลการด
2555
-

2556
-

2557
-

(สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลข้อ 4.6/
ยุทธศาสตร์ที่ 3)
51
คู่มือตัวชี้วัด

51
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ในปี 2558 สพฐ.มีแผนในการพัฒนาครูที่สาคัญ ได้แก่
 โครงการพัฒนาครูตามสมรรถนะสอดคล้องกับการจัดการเรียนการสอน เน้นการใช้เครือข่ายและ
ระบบสอนงานแบบ Coaching Team โดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน (School-Based Training)
เป้าหมาย : สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา จานวน 60 แห่ง แห่งละ 20 คน (ผู้อานวยการโรงเรียน
ศึกษานิเทศก์ ผู้อานวยการเขตพื้นที่การศึกษา)
แหล่งข้อมูล / วิธีการจัดเก็บข้อมูล :
แหล่งข้อมูล คือเขตพื้นที่การศึกษาที่ดาเนินการในปีงบประมาณ 2558 จานวน 60 เขต ได้แก่
ที่
ชื่อ สพท.
ระยะที่
ที่
ชื่อ สพท.
ระยะที่
1 ขอนแก่น เขต 1
1
31 นครราชสีมา เขต 7
2
2 เชียงราย เขต 1
1
32 นราธิวาส เขต 1
2
3 ตราด
1
33 น่าน เขต 2
2
4 นครราชสีมา เขต 1
1
34 บุรีรัมย์ เขต 4
2
5 นครสวรรค์ เขต 3
1
35 ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2
2
6 น่าน เขต 1
1
36 ปัตตานี เขต 1
2
7 พระนครศรีอยุธยา เขต 1
1
37 ปัตตานี เขต 3
2
8 ภูเก็ต
1
38 พัทลุง เขต 1
2
9 ระยอง เขต 2
1
39 พัทลุง เขต 2
2
10 ราชบุรี เขต 2
1
40 พิษณุโลก เขต 1
2
11 ลพบุรี เขต 2
1
41 มหาสารคาม เขต 1
2
12 ลาปาง เขต 3
1
42 มหาสารคาม เขต 2
2
13 ศรีสะเกษ เขต 4
1
43 ยโสธร เขต 1
2
14 สตูล
1
44 สพม. 1
2
15 สพม. เขต 22
1
45 ยะลา เขต 1
2
16 สพม. เขต 28
1
46 ร้อยเอ็ด เขต 1
2
17 สพม. เขต 5
1
47 ร้อยเอ็ด เขต 2
2
18 สุราษฎร์ธานี เขต 1
1
48 ร้อยเอ็ด เขต 3
2
19 อานาจเจริญ
1
49 ระนอง
2
20 อุบลราชธานี เขต 3
1
50 ลพบุรี เขต 1
2
21 กาญจนบุรี เขต 1
2
51 สกลนคร เขต 2
2
22 ขอนแก่น เขต 4
2
52 สพม. เขต 42
2

่มือตัวชี้วัด
52 คูตามคำ
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ที่
23
24
25
26
27
28
29
30

ชื่อ สพท.
ขอนแก่น เขต 5
ชุมพร เขต 1
เชียงราย เขต 3
เชียงใหม่ เขต 2
ตาก เขต 2
นครปฐม เขต 1
นครพนม เขต 1
นครพนม เขต 2

ระยะที่
2
2
2
2
2
2
2
2

ที่
53
54
55
56
57
58
59
60

ชื่อ สพท.
สมุทรปราการ เขต 2
สิงห์บุรี
สุโขทัย เขต 1
สุโขทัย เขต 2
สุพรรณบุรี เขต 2
สุรินทร์ เขต 3
อ่างทอง
อุบลราชธานี เขต 5

ระยะที่
2
2
2
2
2
2
2
2

วิธีการจัดเก็บข้อมูล :
เก็บข้อมูลทั้งเชิงปริมาณ และ คุณภาพ ตามรายละเอียดของตังชี้วัด
1. จากการสัมภาษณ์ผู้บริหาร และ ผู้ปฏิบัติงานในเขตพื้นที่ ๒๐ เขต
2. จากเอกสารรายงานผลการดาเนินงาน ที่เขตพื้นที่รายงาน
3. จากเอกสารรายงานของทีม Coach ที่เป็นผู้ช่วยติดตามและชี้แนะ โดย สพฐ. และ สพท.
เห็นชอบร่วมกัน (ทีม Coach ดาเนินการลงพื้นที่ถึงเขต และโรงเรียน )
แนวทางการดาเนินงาน: แนวทางและขั้นตอนการดาเนินงาน ปีที่ 1 งบประมาณ 2558
ระดับ สพฐ
1. รับสมัครเขตร่วมปฏิรูป สพฐ.ประกาศเชิญชวนผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา และ
ผู้อานวยการโรงเรียนที่สมัครใจ และมีเจตจานงที่จะปฏิรูปการเรียนรู้ สมัครเข้าร่วมในโครงการปฏิรูปการ
เรียนรู้สู่ผู้ เรียน หากมีส านักงานเขตพื้ นที่การศึกษาสมัครเข้าร่วมจานวนมาก จะมีการคัดเลื อกโดยการ
ประชุมกลุ่มผู้ทรงคุณวุฒิและคณะกรรมการดาเนินงาน เพื่อเป็นกลุ่มนาร่อง ปีงบประมาณ 2558 ระยะที่ 1
จานวน 20 เขต และระยะที่ 2 จานวน 40 เขต
2. สร้างความเข้าใจเขตนาร่อง คณะทางานนัดหมายและจัด ประชุมสร้างความเข้าใจให้กับ ผอ.
สพป./ สพม. เพื่อทาความเข้าใจในโครงการ การเตรียมจัดทาแผนปฏิบัติการ ซึ่งประกอบด้วย เป้าหมาย
กระบวนการ การประเมินผล และเสนอผล ในขณะเดียวกันจะจัดสัมมนาปฏิบัติการ จานวน 2 กิจกรรม
ได้แก่
2.1 จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่องการปฏิรูปการเรียนรู้ด้วยการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน
(Reform Lab) เป็นการปฏิบัติการเพื่อตอบสนองนโยบายและแผนกระจายการจัดการศึกษาลงสู่พื้นที่ โดย
แสวงหา/ ระดมผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในพื้นที่เข้ามามีบทบาทที่ชัดเจนในการร่วมกาหนดเป้าหมายและทิศ
ทางการพัฒนาการศึกษา เพื่อที่จะนาเสนอการปลดอุปสรรคด้านการบริหารจัดการ เพิ่มความเป็นนิติบุ คคล
แก่โรงเรียนที่พร้อมเพื่อตอบโจทย์ท้องถิ่น ระดมทรัพยากรและความร่วมมือเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย
คู่มือตัวชี้วัด
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2.2 จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่องการปฏิรูปการเรียนรู้สู่ผู้เรียน (Coaching Lab) เป็นการ
ปฏิบั ติการเพื่อการเพิ่มเติมความสามารถให้ แก่ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึ กษา ผู้ อานวยการ
โรงเรียน ศึกษานิเทศก์และคณะทางานขับเคลื่อนโครงการของเขตพื้นที่ เกี่ยวกับการเป็นโค้ชให้กับครู และ
การบริหารจัดการเชิงระบบของโรงเรียน
จุดสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่องการปฏิรูปการเรียนรู้สู่ผู้เรียน (Coaching Lab)

1 สพป.ภูเก็ต
สพป.สุราษฎร์ธานี
เขต 1
สพป.สตูล
2 สพม. เขต 5
สพป.ลพบุรี เขต 2
สพป.พระนครศรีอยุธยา
เขต 1
สพป.ราชบุรี เขต 2
3 สพป.เชียงราย เขต1
สพป.ลาปาง เขต 3
สพป.น่าน เขต 1
สพป.นครสวรรค์ เขต 3
4 สพม. เขต 22
สพป.ขอนแก่น เขต 1
สพป.อานาจเจริญ

60 12

คณะทางานเขต

วิทยากร/สพฐ.

สานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา

ผู้เข้าสัมมนา

ระยะที/่ รุ่นที่

ระยะที่ 1

10

วันที่
30 พ.ย.2 ธ.ค.
57
(อาทิตย์อังคาร)

สถานที่ สพป.
/ที่พัก เจ้าภาพ
ที่ประชุม
: มรภ.
ที่พัก :
มรภ.

ผู้แทนสพป. เจ้าภาพ

สพป.
ภูเก็ต

1. นายชลา อรรถธรรม
ผอ.สพป.ภูเก็ต
โทร. 081 536 5719
82
2. คุณฉลวย เสวกพันธ์
โทร. 089 390 9073
80 14 10 8-10 ธ.ค. ที่ประชุม สพป. 1. นายอธิวัฒน์ พันธ์ประชา
57
: สพป.
ราชบุรี ผอ.สพป.ราชบุรี เขต 2
(จันทร์- ราชบุรี 2
พุธ) ที่พัก : เขต 2 โทร. 081 266 5699
104
มรภ.
2. ศน.สุวภัทร จิตร์เพ่ง
โทร. 086 368 5356
80 14 10 11-13 ธ.ค. ที่ประชุม สพป. 1. นายนพรัตน์ อู่ทอง
57 : มรภ.
เชียงราย ผอ.สพป.เชียงราย เขต 1
(พฤหัสบดี- ที่พัก :
เสาร์) มรภ. เขต 1 โทร. 085 713 2635
104
2. ศน.จิราภรณ์ มงคลคา
โทร. 086 117 0550
60 12 10 14-16 ธ.ค. ที่ประชุม สพป. 1. นายสายัณห์ ผาน้อย
57
: มรภ.
ขอนแก่น ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต 1
(อาทิตย์- ที่พัก :
อังคาร) มรภ. เขต 1 โทร. 089 722 2498
2. ดร.ศิริกุล นามศิริ
82
รอง ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต 1

โทร. 084 788 2836

่มือตัวชี้วัด
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คณะทางานเขต

วิทยากร/สพฐ.

สานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา

ผู้เข้าสัมมนา

ระยะที/่ รุ่นที่
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5 สพม.เขต 28
60 12 10
สพป.ศรีสะเกษ เขต 4
สพป.อุบลราชธานี เขต 3
82

วันที่

สถานที่ สพป.
/ที่พัก เจ้าภาพ

18-20 ธ.ค.
57
(พฤหัสบดีเสาร์)

ที่ประชุม สพป.
: มรภ. อุบลราชธานี
ที่พัก : เขต 3
มรภ.

ผู้แทนสพป. เจ้าภาพ
1. ว่าที่ร้อยตรีทวีศักดิ์ นามศรี
ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 3
โทร. 093 529 4466
2. นายธนาดุลย์ แสนทวีสุข
รอง ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 3

6 สพป.ระยอง เขต 2
สพป.ตราด
สพป.นครราชสีมา เขต 1

รวม

60 12
82

10

22-24 ธ.ค.
57
(จันทร์-พุธ)

โทร. 081 879 4592
ที่ประชุม สพป.
1. นายธงชัย มั่นคง
: มรภ.
ระยอง ผอ.สพป.ระยอง เขต 2
ที่พัก :
มรภ. เขต 2 โทร. 089 834 2728
2. ศน.นงนุช อุทัยศรี
โทร. 087 603 6058

536

คู่มือตัวชี้วัด

55
ตามคำ�รับรองการปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

55
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2/1

สพป.บุรีรัมย์ เขต 4
สพป.นครราชสีมา เขต 7 60 6+6
สพป.สุรินทร์ เขต 3

คณะทางานเขต

วิทยากร/สพฐ.

สานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา

ผู้เข้าสัมมนา

ระยะที/่ รุ่นที่

ระยะที่ 2
วันที่

สถานที่ /ที่พัก

สพป.
เจ้าภาพ

26-28 ที่ประชุม :
มี.ค. 58
(พฤหัสบ ทีพ่ ัก :
ดี-เสาร์)

สพป.
บุรีรัมย์
เขต 4

29-31 ที่ประชุม :
มี.ค.58
(อาทิตย์- ทีพ่ ัก :
อังคาร)

สพป.
ร้อยเอ็ด
เขต 2

10

1-3 เม.ย. ที่ประชุม :
58
(พุธ-ศุกร์) ทีพ่ ัก :

สพป.
ยโสธร
เขต 1

ที่ประชุม :

10

4-6
เม.ย.58
(เสาร์จันทร์)

สพป.
ขอนแก่น
เขต 4

10

82
2/2

สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1
สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2
สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3

60 6+6

10

82
2/3

สพป.ยโสธร เขต 1
40 6+6
สพป.อุบลราชธานี เขต 5
62

2/4

สพป.มหาสารคาม เขต 1
สพป.มหาสารคาม เขต 2 80 8+6
สพป.ขอนแก่น เขต 4
สพป.ขอนแก่น เขต 5
104

่มือตัวชี้วัด
56 คูตามคำ
�รับรองการปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

ที่พัก :

ผู้แทนสพป. เจ้าภาพ
1. นางภานิชา อินทร์ช้าง
รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต 4
โทร. 089 625 0011
2. นายมงคล ฤทธิรณ ผอ.
กลุ่มนิเทศติดตาม โทร. 081
265 2596
1. นายสกล คามบุศย์
ผอ.สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2
โทร. 088 732 7711
2. นายปรีดา นวลรักษา
ผอ.กลุ่มนิเทศติดตามฯ
โทร. 089 861 7787
1. นายอภิชัย กรมเมือง
ผอ.สพป.ยโสธร เขต 1
โทร. 085 468 2772
2.
ผอ.กลุ่มนิเทศฯ
โทร. 045 712 731
1. นายกิตติพศ พลพิลา
ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต 4
โทร. 081 050 3177 ,
081 806 8229
2. นายพิชิต วรแสน
ผอ.กลุ่มส่งเสริมฯ
โทร. 083 335 9536

56

2/5

สพป.นครพนม เขต 1
สพป.นครพนม เขต 2
สพป.สกลนคร เขต 2

60 6+6

คณะทางานเขต

วิทยากร/สพฐ.

สานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา

ผู้เข้าสัมมนา

ระยะที/่ รุ่นที่

คู่มือการประเมินผลการปฏิบตั ิราชการตามคารับรองการปฏิบัติราชการของส่วนราชการ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

วันที่

สถานที่ /ที่พัก

สพป.
เจ้าภาพ

10

8-10 เม.ย. ที่ประชุม :
58
(พุธ-ศุกร์) ทีพ่ ัก :

สกลนคร

10

20-22 เม.ย. ที่ประชุม :
58
(จันทร์-พุธ) ทีพ่ ัก :

สพป.
สุโขทัย
เขต 2

สพป.
เขต 2

82
2/6

สพป.น่าน เขต 2
สพป.สุโขทัย เขต 1
สพป.สุโขทัย เขต 2
สพม. เขต 42

80 8+6

104

ผู้แทนสพป. เจ้าภาพ
1. นายสุภัสร สุภาสอน
ผอ.สพป.สกลนคร เขต 2
โทร. 080 762 9911
2. นางสาวฉลุไล วงษ์ประชุม
(ศึกษานิเทศก์)
โทร. 085 465 5895
1. นายมานพ ษมาวิมล
ผอ.สพป.สุโขทัย เขต 2
โทร. 084 579 6663
2. นางสาวปราณี เพ็งจันทา
ผอ.กลุ่มส่งเสริมฯ
โทร. 089 704 2563

คู่มือตัวชี้วัด

ตามคำ�รับรองการปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ.572558

57

2/7

สพป.เชียงราย เขต 3
สพป.เชียงใหม่ เขต 2
สพป.ตาก เขต 2
สพป.พิษณุโลก เขต 1

คณะทางานเขต

วิทยากร/สพฐ.

สานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา

ผู้เข้าสัมมนา

ระยะที/่ รุ่นที่

ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

80 8+6 10

วันที่

สถานที่ /ที่ สพป.
พัก
เจ้าภาพ

27-29
ที่ประชุม :
เม.ย. 58
(จันทร์-พุธ) ทีพ่ ัก :

สพป.
เชียงใหม่
เขต 2

ที่ประชุม :

สพป.
นครปฐม
เขต 1

104

2/8

สพป.กาญจนบุรี เขต 1
สพป.นครปฐม เขต 1

100 8+6 10

สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2

สพป.สุพรรณบุรี เขต 2
สพม. 1

1-3 พ.ค.
58
(ศุกร์อาทิตย์)

124

2/9

สพป.ลพบุรี เขต 1
สพป.สมุทรปราการ เขต 2 80 8+6 10
สพป.สิงห์บุรี
สพป.อ่างทอง
104

2/10

สพป.นราธิวาส เขต 1
สพป.ปัตตานี เขต 1
สพป.ปัตตานี เขต 3
สพป.ยะลา เขต 1

80 8+6 10

4-6 พ.ค. ที่ประชุม :
58
(จันทร์-พุธ) ทีพ่ ัก :

10-12
พ.ค. 58
(อาทิตย์อังคาร)

104

58

คู่มือตัวชี้วัด

ที่พัก :

ตามคำ�รับรองการปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

ที่ประชุม :
ที่พัก :

สพป.
สิงห์บุรี

สพป.
ปัตตานีเขต
3

ผู้แทนสพป. เจ้าภาพ
1. นายกิตินันท์ โนสุ
ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต
2
โทร. 081 884 6050
2. นางสมจินตนา
ทาอุบล ผอ.กลุ่ม
ส่งเสริมฯ
โทร. 082 034 0464
1. นายรังสรรค์ อ้วน
วิจิตร
ผอ.สพป.นครปฐม เขต 1

โทร. 081 981 1845
2. นายวุฒิพันธ์ สิทธิชัย
รุ่งโรจน์
ผอ.กลุ่มส่งเสริมฯ
โทร. 089 919 5219
1. นายสมศักดิ์ ศรีรักษา
ผอ.สพป. สิงห์บุรี
โทร. 081 379 7613
2. นางศรีรตั น์ ดารามาศ
ผอ.กลุ่มส่งเสริมฯ
โทร. 081 742 3897
1. นายสัมฤทธิ์ ช่วยชม
รอง ผอ.สพป.ปัตตานี เขต 3

โทร. 087 297 2442
2. นางปวีณา สัสดีวงศ์
ผอ.กลุ่มส่งเสริมฯ
โทร. 086 491 4352

58

2/11

สพป.ชุมพร เขต 1
สพป.พัทลุง เขต 1
สพป.พัทลุง เขต 2
สพป.ระนอง เขต 1

คณะทางานเขต

วิทยากร/สพฐ.

สานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา

ผู้เข้าสัมมนา

ระยะที/่ รุ่นที่

คู่มือการประเมินผลการปฏิบตั ิราชการตามคารับรองการปฏิบัติราชการของส่วนราชการ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

80 8+6 10
104

วันที่
13-15
พ.ค. 58
(พุธ-ศุกร์)

สถานที่ /ที่ สพป.
พัก
เจ้าภาพ
ที่ประชุม :
ที่พัก :

สพป.ชุมพร
เขต 1

ผู้แทนสพป. เจ้าภาพ
1. นายวัลลพ สงวนนาม
ผอ.สพป.ชุมพร เขต 1
โทร. 081 894 3405

ผู้ประสานงานการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่องการปฏิรูปการเรียนรู้สู่ผู้เรียน (Coaching Lab)
วิทยากร
อ.สุรพล ธรรมร่มดี
โทร. 089 477 5088
คณะทางาน สพฐ.
อ.บรรเจอดพร สู่แสนสุข
โทร. 089 678 1499
อ.ดุจดาว ทิพย์มาตย์
โทร. 081 356 9624
อ.อัมพร หุตะสิทธิ์
โทร. 081 906 2211
อ.พิทักษ์ โสตถยาคม
โทร. 085 074 1176
3. ขออนุมัติโครงการ คณะทางานรวบรวมและนาแผนการดาเนินงานที่ เกิดจากการร่วมพิจารณา
จากผู้มีส่วนร่วมในพื้นที่เห็นชอบและมีจุดมุ่งหมายเดียวกัน เสนอต่อเลขาธิการ สพฐ. เพื่ออนุมัติภายในสิ้น
เดือนพฤศจิกายน เพื่อนาไปเตรียมการปฏิบัติในโรงเรียน ให้พร้อมเพื่อการทดลองลงสู่ ห้องเรียน ตั้งแต่
เดือนมกราคมเป็นต้นไป
4. ปฏิบัติการช่วงที่ 1 ขั้นตอนดาเนินการทดลองปฏิบั ติการ ช่ว งที่ 1 ระหว่างเดือนมกราคมกุมภาพันธ์ 2558 คณะทางานฯ พร้อมผู้เชี่ยวชาญการจัดกระบวนการเรียนรู้และการเป็น Coach รวมทั้ง
นักวิจัยและประเมินผล เดินทางไปติดตามและเสริมความแม่นยาเรื่องกระบวนการเรียนรู้ให้กับบุคลากรใน
พื้นที่เป็นระยะๆ
5. วิ จั ย ติ ด ตามและประเมิ น ผลเป็ น ระยะโดยหน่ ว ยงานภายนอก ส านั ก งานเลขาธิก ารสภา
การศึกษาจะรับผิดชอบในการดาเนินการวิจัยคู่ขนานกับกระบวนการพัฒ นาโครงการปฏิรูปการเรียนรู้สู่
ผู้เรียน เพื่อวิจัยระบบการจั ดการแบบใหม่ พร้อมศึกษาความเหมาะสมของโมเดลของการกระจายการ
จัดการในรูปแบบต่างๆ โดยจะวิจัยติดตามและประเมินผลเป็นระยะๆ อาทิ ระยะ 3 เดือน 6 เดือน
6. วิจัยปฏิบัติการเพื่อการเรียนรู้ระหว่างการดาเนินงาน สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐานดาเนินการ “วิจัยเพื่อการเรียนรู้ในโครงการปฏิรูปการเรียนรู้สู่ ผู้เรียน” เน้นการวิจัยปฏิบัติการ
(action research) ซึ่งเป็นการสร้างกระบวนการเรียนรู้จากการปฏิบัติที่หน้างานของครู ผู้บริหารโรงเรียน
ผู้บริหารสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา และคณะทางานขับเคลื่อนโครงการในระดับเขตพื้นที่การศึกษา

คู่มือตัวชี้วัด

ตามคำ�รับรองการปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ.59
2558

59

คู่มือการประเมินผลการปฏิบตั ิราชการตามคารับรองการปฏิบัติราชการของส่วนราชการ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

ระดับสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
1. วิเคราะห์และตั้งโจทย์ของตนเอง ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษากลุ่มนาร่อง เลือก
โรงเรียนกลุ่มเป้าหมาย จานวน 15 โรงเรียน ซึ่งเป็นโรงเรียนที่มีผลการเรียนรู้ต่า ให้เขตพื้นที่และโรงเรียน
จั ด ท าข้ อ มู ล พื้ น ฐานและวิ เคราะห์ ส ถานภาพของโรงเรีย นน าไปสู่ โ จทย์ ข องการพั ฒ นา ตลอดจนระบุ
เป้าหมายที่ควรบรรลุของโรงเรียนตามกรอบระยะเวลาที่กาหนด เสนอมายัง สพฐ. เพื่อจัดจาแนกประเภท
และความต้องการปัจจัยเสริมที่แตกต่างกัน
2. ปฏิบัติการช่วงที่ 1 ขั้นตอนดาเนินการทดลองปฏิบัติการ ช่วงที่ 1 ระหว่างเดือนมกราคมกุมภาพันธ์ 2558 คณะทางานฯ พร้อมผู้เชี่ยวชาญการจัดกระบวนการเรียนรู้และการเป็น Coach รวมทั้ง
นักวิจัยและประเมินผล เดินทางไปติดตามและเสริมความแม่นยาเรื่องกระบวนการเรียนรู้ให้กับบุคลากรใน
พื้นที่เป็นระยะๆ
3. ประมวลผลการเปลี่ยนแปลงในระดับพื้นที่ ครูและผู้บริหารฯ รวบรวมประเมินผลการเรียน
ของผู้เรียน และผลการพัฒนาของครูและบุคลากรทางการศึกษากลุ่มเป้าหมาย นาส่งคณะทางาน สพฐ. เพื่อ
ประมวลและสังเคราะห์ร่วมกับทีมวิจัยฯ เพื่อเตรียมจัดทาข้อเสนอแนะเชิงนโยบายต่อการปฏิรูปการเรียนรู้
ในช่วงที่ 2 และการดาเนินงานระยะต่อไปของโครงการในปีการศึกษา 2558
ระดับสถานศึกษา
ประมวลผลการเปลี่ยนแปลงในระดับพื้นที่ ครูและผู้บริหารฯ รวบรวมประเมินผลการเรียนของ
ผู้เรียน และผลการพัฒนาของครูและบุคลากรทางการศึกษากลุ่มเป้าหมาย นาส่งคณะทางาน สพฐ. เพื่อ
ประมวลและสังเคราะห์ร่วมกับทีมวิจัยฯ เพื่อเตรียมจัดทาข้อเสนอแนะเชิงนโยบายต่อการปฏิรูปการเรียนรู้
ในช่วงที่ 2 และการดาเนินงานระยะต่อไปของโครงการในปีการศึกษา 2558

ผู้กากับดูแลตัวชี้วัด :
ผู้จัดเก็บข้อมูล สพฐ:

ผู้อานวยการสานักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา
เบอร์ติดต่อ : 02 288 5888
นางบรรเจอดพร สู่แสนสุข
เบอร์ติดต่อ : 02 288 5879
นางสาวดุจดาว ทิพย์มาตย์
เบอร์ติดต่อ : 081 356 9624
นายพิทักษ์ โสตถยาคม
เบอร์ติดต่อ : 085 074 1176

่มือตัวชี้วัด
60 คูตามคำ
�รับรองการปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
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ตัวชี้วัดที่ 1.5 ระดับความสาเร็จของการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมตามตารางออกอากาศ
(DLTV) หรือสอนเสริมนอกตารางเรียนผ่านระบบออนไลน์ (eDLTV) ของสถานศึกษาขนาดเล็ก
หน่วยวัด : ระดับ
น้าหนัก : ร้อยละ 12
คาอธิบาย : การจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม เป็นการจัดการศึกษาด้วยเทคโนโลยีทางไกลเพื่อพัฒนา
คุ ณ ภาพการศึ ก ษาในโรงเรี ย นขนาดเล็ ก ที่ มี ค รู ไม่ ค รบทุ ก ชั้ น เรี ย น ครู ไม่ ค รบทุ ก กลุ่ ม สาระการเรี ย นรู้
ขาดสื่อการเรียนการสอน ซึ่งดาเนินการถ่ายทอดออกอากาศการเรียนการสอนจากโรงเรียนวังไกลกังวล
อาเภอหัวหิ น จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยจัดการเรียนการสอนถ่ายทอดสดตามหลักสูตรประถมศึกษา
มัธยมศึกษา และ สายวิชาชีพ ให้แก่โรงเรียนในประเทศไทย และประเทศเพื่อนบ้าน จานวน 15 ช่อง ในชื่อ
DLTV 1 -15 รวมทั้งการออกอากาศรายการภาคภาษาอังกฤษ จานวน 15 ช่อง ในชื่อ DSTV Network
186 - 200 (True Vision)
สถานี วิท ยุ โทรทั ศ น์ ก ารศึ ก ษาทางไกลผ่ านดาวเที ย ม (DLTV) ด าเนิ น การออกอากาศรายการ
โทรทัศน์เพื่อการศึกษา ใน 2 ลักษณะ คือ
การศึ กษาในระบบโรงเรียนเป็ น การจัด การศึกษาตามหลักสูตรการศึกษาในระบบโรงเรี ยน
(Formal Education) ระดั บ ประถมศึ ก ษา ระดั บ มั ธ ยมศึ ก ษาตอนต้ น และมั ธ ยมศึ ก ษาตอนปลาย
เพื่อช่วยเหลือโรงเรียนในรายวิชาที่ขาดแคลนครูผู้สอน หรือเป็นรายวิชาที่มีเนื้อหาค่อนข้างยาก โรงเรียนที่
ต้องการเข้าร่วมโครงการสามารถทาได้ โดยจัดหาเครื่องรับสัญญาณดาวเทียม เพื่อรับชมรายการโทรทัศน์
ผ่านดาวเทียมตามตารางเวลาที่ออกอากาศ
การจัดการศึกษาตามอัธ ยาศัย (Informal Education) เป็นการจัดการศึกษาเพื่อให้ข่าวสาร
ข้อมูล ความรู้ และทักษะที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนทั่วไป การจัดการศึกษา
ผ่านดาวเทียมเพื่อการศึกษาตามอัธยาศัยนี้ กาหนดเนื้อหารายการให้สอดคล้องกับสภาพปัญหาปัจจุบัน
และความต้องการของประชาชนในการพัฒนาสภาพความเป็นอยู่และคุณภาพชีวิตของประชาชน
เกณฑ์การให้คะแนน :
เกณฑ์การให้คะแนนแบบ Hybrid โดยจะประเมินคะแนนระดับ 3 - 5 เมื่อมีสถานศึกษาขนาดเล็ก
ในสังกัด สพฐ. สามารถจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมฯ ได้ไม่ต่ากว่าร้อยละ 80 ดังนี้
ระดับ

เกณฑ์การให้คะแนน

1

สถานศึกษาขนาดเล็กในสังกัด สพฐ. สามารถจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมฯ ร้อยละ 80

2

สถานศึกษาขนาดเล็กในสังกัด สพฐ. สามารถจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมฯ ร้อยละ 100
คู่มือตัวชี้วัด
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ระดับ

เกณฑ์การให้คะแนน

3

สถานศึกษาขนาดเล็กในสังกัด สพฐ. ที่สามารถจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมฯ มีผ ลการประเมิน
การดาเนินงานสถานศึกษาระดับ “ดี” ขึ้นไป ร้อยละ 75 ของสถานศึกษาที่สามารถจัดการศึกษาทางไกล
ผ่านดาวเทียมฯทั้งหมด

4

สถานศึกษาขนาดเล็กในสังกัด สพฐ. ที่สามารถจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมฯ มีผลการประเมิน
การดาเนินงานสถานศึกษาระดับ “ดี” ขึ้นไป ร้อยละ 80 ของสถานศึกษาที่สามารถจัดการศึกษาทางไกล
ผ่านดาวเทียมฯทั้งหมด

5

สถานศึกษาขนาดเล็กในสังกัด สพฐ. ที่สามารถจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมฯ มีผลการประเมิน
การดาเนินงานสถานศึกษาระดับ “ดี” ขึ้นไป ร้อยละ 85 ของสถานศึกษาที่สามารถจัดการศึกษาทางไกล
ผ่านดาวเทียมฯทั้งหมด และสรุปรายงานผลและ Lesson Learn ที่สาคัญเสนอต่อเลขาธิการ กพฐ.

เงื่อนไข :
การดาเนินงานสถานศึกษาระดับ “ดี” หมายถึง สถานศึกษามีผลการประเมินระดับคุณภาพ ตั้งแต่
3 ด้านขึ้นไป จากรายการทั้งหมด 5 ด้าน ดังนี้
- การประเมินนักเรียน (ผลการประเมินต้องได้ระดับ ดี)
- การประเมินครู (ผลการประเมินต้องได้ระดับ ดี)
- การประเมินผู้บริหารโรงเรียน (ผลการประเมินต้องได้ระดับ ดี)
- การประเมินการดาเนินงานพื้นฐาน (ผลการประเมินตัวชี้วัด ผ่าน 5 ใน 7 ตัวชี้วัด)
- การประเมินการนิเทศสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา (สพป. ได้รับการนิเทศครบ
ทุกแห่ง)
รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน :
ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด

หน่วยวัด

ระดับความสาเร็จของการจัดการศึกษา
ทางไกลผ่านดาวเทียมตามตารางออกอากาศ
(DLTV) หรือสอนเสริมนอกตารางเรียนผ่าน
ระบบออนไลน์ (eDLTV) ของสถานศึกษา
ขนาดเล็ก

ระดับ

่มือตัวชี้วัด
62 คูตามคำ
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ผลการดาเนินงานในอดีต ปีงบประมาณ พ.ศ.
2555
2556
2557
-
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แหล่งข้อมูล / วิธีการจัดเก็บข้อมูล :
สานักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน ดาเนินการประเมินคุณภาพและส่งผลการประเมิน รายงาน
ผลและ Lesson Learn ที่สาคัญเสนอต่อเลขาธิการ กพฐ.
แนวทางการดาเนินงาน :
ระดับ สพฐ.
1. กาหนดนโยบายและกลยุทธ์การดาเนินงาน
2. จัดทาแผนการส่งเสริมการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม
3. ประสานความร่วมมือกับมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม
4. สร้างความตระหนักแก่บุคลากรระดับ สพฐ. และ สพป.
5. จัดสรรงบประมาณและทรัพยากรที่จาเป็นสาหรับการดาเนินงานแก่ สพป. และสถานศึกษา
6. นิเทศ กากับ ติดตามและประเมินผลการดาเนินงานของ สพป.
7. สร้างขวัญและกาลังใจ ยกย่องเชิดชูเกียรติ สพป. และสถานศึกษาที่มีผลงานดีเด่น
8. คัดเลือก สพป. และสถานศึกษาที่มีผ ลการปฏิบั ติเป็นเลิ ศ (Best Practice) และจัดกิจกรรม
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์
9. ดาเนินการประเมินคุณภาพและส่งผลการประเมินรายงานผลและ Lesson Learn ที่สาคัญเสนอ
ต่อเลขาธิการ กพฐ.
ระดับ สพป.
1. กาหนดนโยบายและแผนการส่งเสริมการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม
2. จัดทาแผนการส่งเสริมการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม
3. พัฒนาบุคลากรด้านการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม
4. ดาเนินการนิเทศ กากับ ติดตามและประเมินผลการจัดการเรียนการสอน
5. สร้างเครือข่ายดาเนินงานการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม
6. สร้างขวัญ กาลังใจ ยกย่องเชิดชูเกียรติ
7. คัดเลือกผลการดาเนินงานที่มีวิธีปฏิบัติเป็นเลิศ (Best Practice) และจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์
8. รายงานสรุปผลการดาเนินการไปยังสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ระดับสถานศึกษา
1. มีความพร้อมในการจัดการศึกษาทางไกล
2. วางแผนการบริหารจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมอย่างเป็นระบบ
3. ดาเนินการจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม

คู่มือตัวชี้วัด
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4. นิเทศ กากับ ติดตามและประเมินผลการจัดการเรียนการสอน
5. สรุปและรายงานผลต่อต้นสังกัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
แบบฟอร์มการจัดเก็บข้อมูล ระดับสพป. และระดับสถานศึกษา
รายละเอียดตามหนังสือ แนวทางการนิเทศ กากับ ติดตาม ประเมินและรายงานผลโครงการขยาย
ผลการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม
ผู้กากับดูแลตัวชี้วัด : นายมานะ เตียวแซ
ผู้จัดเก็บข้อมูล
: นางสุภาภรณ์ กิตติรัชดานนท์
: นางสาวสุนิสา คาสองสี

่มือตัวชี้วัด
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เบอร์ติดต่อ : 097 112 2960
เบอร์ติดต่อ : 081 972 4279
เบอร์ติดต่อ : 086 376 9522
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ตัวชี้วัดที่ 2 คุณภาพการให้
SLA)
ภาพการให้บบริริกการประชาชน
ารประชาชน(Service
(ServiceLevel
LevelAgreement:
Agreement:
SLA)
งานการขอใบเทียบวุฒิการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
หน่วยวัด : ระดับ
น้าหนัก : ร้อยละ 10
คาอธิบาย :
 พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา
37 กาหนดให้ส่วนราชการต้องกาหนดระยะเวลาแล้วเสร็จของงานแต่ละงาน และประกาศให้ประชาชนรับทราบ
เป็ นการทั่ วไป ซึ่งส่ วนราชการได้ดาเนิ นการตามพระราชกฤษฎีกามาตราดังกล่ าว โดยการลดขั้นตอนและ
ระยะเวลาการปฏิบัติราชการลงร้อยละ 30 – 50 ในช่วงปีงบประมาณ พ.ศ. 2547 – พ.ศ. 2550
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 สานักงาน ก.พ.ร. ยังคงส่งเสริมให้ส่วนราชการพัฒนาคุณภาพ
การให้บริการอย่างต่อเนื่อง โดยกาหนดให้ มีตัวชี้วัดคุณภาพการให้บริการประชาชนให้ส่วนราชการต้อง
รักษามาตรฐานการปฏิบัติงานเพื่อประชาชน ตามคารับรองการปฏิบัติราชการ และในปีงบประมาณ พ.ศ.
2556 ได้ปรับเป็นตัวชี้วัดการปรับปรุงกระบวนการของส่วนราชการ ตามคารับรองการปฏิบัติราชการ โดย
ให้ส่วนราชการดาเนินการปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงานหลัก 3 กระบวนการ เพื่อให้การปฏิบัติงานของ
ส่วนราชการมีคุณภาพยิ่งขึ้น
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 แผนยุทธศาสตร์การพัฒ นาระบบราชการไทย พ.ศ. 2556 –
พ.ศ. 2561 ได้ กาหนดประเด็ นยุ ทธศาสตร์ “การสร้างความเป็ นเลิ ศในการให้ บริการประชาชน (Service
Excellence)” เพื่ อ เพิ่ มประสิ ท ธิภ าพของภาครัฐ ให้ ส ามารถตอบสนองต่ อสั งคมและความต้อ งการของ
ประชาชนที่หลากหลายได้อย่างมีคุณภาพ โดยให้หน่วยงานภาครัฐในฐานะผู้ให้บริการหลักแก่ประชาชนต้องมี
การปรับตัวและพัฒนากระบวนการทางานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ทั้งรูปแบบการเข้าถึงบริการ ระยะเวลา
ในการให้ บริการ ขั้นตอนการให้บริการ คุณภาพของบริการที่ส่งมอบ ความโปร่งใสในการให้บริการ และ
ค่าใช้จ่ายในการขอรับบริการที่มุ่งเน้นการตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการ และการส่งมอบบริการที่เป็น
ที่ยอมรับได้มาตรฐาน ในรูปแบบของ “ข้อตกลงระดับการให้บริการ (Service Level Agreement : SLA)”
ซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 มีกระบวนงานบริการที่จัดทาข้อตกลงระดับการให้บริการแล้ว จานวน 43 งาน
บริการ จาก 40 กรม
 ข้ อ ตกลงระดั บ การให้ บ ริ ก าร (Service Level Agreement : SLA) เป็ น เอกสารที่
บันทึกข้อตกลงระหว่างผู้ให้บริการ และผู้รับบริการเป็นลายลักษณ์อักษรอย่างชัดเจน ถึงระดับการให้บริการ
(Level of Service) ขั้นต่าที่ทั้งสองฝ่ ายยอมรับ ได้ ซึ่งข้อตกลงระดับการให้ บริการเปรียบเสมือนพั นธะ
สัญญาถึงระดับคุณภาพของบริการและความโปร่งใสที่ผู้ให้บริการมีให้แก่ผู้รับบริการ ดังนั้น องค์ประกอบ
ของข้อตกลงจะประกอบด้วย ขอบเขตการให้บริการ ข้อกาหนดการให้บริการ ระดับการให้บริการ ขั้นตอน
การให้บริการ และการรับเรื่องราวร้องเรียน

คู่มือตัวชี้วัด
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 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 เพื่อให้ส่วนราชการมีการปรับปรุงบริการไปสู่การจัดทาข้อตกลง
ระดับการให้บริการที่สอดคล้องกับความต้องการของผู้รับบริการมากขึ้น และขยายผลการจัดทาข้อตกลงระดับ
การให้บริการไปยังหน่วยงานอื่นๆ เพิ่มขึ้น สานักงาน ก.พ.ร. จึงยังคงกาหนดให้มีตัวชี้วัดคุณภาพการให้ บริการ
โดยให้ส่วนราชการจัดทาข้อตกลงระดับการให้บริการ (Service Level Agreement) ซึ่งแบ่งส่วนราชการที่
ต้องดาเนินการตามตัวชี้วัดดังกล่าวออกเป็น 2 กลุ่ม ดังนี้
กลุ่ ม ที่ 1 ส่ ว นราชการที่ จั ด ท าข้ อ ตกลงระดั บ การให้ บ ริ ก ารแล้ ว ในปี ง บประมาณ
พ.ศ. 2557
กลุ่ ม ที่ 2 ส่ วนราชการที่ มี การจั ดท าข้ อตกลงระดั บการให้ บริ การแล้ วในปี งบประมาณ
พ.ศ. 2557 และส่วนราชการที่มีการจัดทาข้อตกลงระดับการให้บริการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
ระดับความสาเร็จของการจัดทาข้อตกลงระดับการให้บริการ หมายถึง ส่วนราชการจัดทาข้อตกลงระดับ
การให้บริการ (Service Level Agreement : SLA) ในงานบริการที่สาคัญตามที่สานักงาน ก.พ.ร. กาหนด โดย
มีการจัดทาแผนการปรับปรุงกระบวนงานบริการ เพื่อให้ได้ผลผลิตและผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นตามข้อตกลงระดับ
การให้ บริการ (SLA) ที่ส อดคล้องกับความต้องการ และความพึงพอใจของผู้ รับบริการ ซึ่งการปรับปรุง
กระบวนงานต้องพิจารณาให้ครอบคลุมใน 6 ประเด็น ได้แก่ 1) ระยะเวลาที่ใช้ ในการให้บริการจนแล้วเสร็จ
2) ขั้นตอนการการให้ บริการ 3) คุณภาพของบริการที่ส่งมอบและการให้ บริการ 4) รูปแบบ/การเข้าถึง
บริการ 5) ความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน และ 6) ค่าใช้จ่ายในการบริการ
เกณฑ์การให้คะแนน :
กาหนดเป็นระดับความสาเร็จของการจัดทาข้อตกลงระดับการให้บริการ ที่ต้องมีการดาเนินการจัดทา
แผนปรับปรุงกระบวนงานที่นาไปสู่ข้อตกลงระดับการให้บริการที่สอดคล้องกับความต้องการของผู้รับบริการ มี
การดาเนินการตามแผนปรับปรุง/พัฒนางานบริการ และมีผลสาเร็จของการดาเนินการตามแผนการปรับปรุงฯ
โดยมีเกณฑ์การประเมินของ สพฐ. ตามเกณฑ์ในกลุ่มที่ 2 ดังนี้
กลุ่มที่ 2 ส่วนราชการที่มีการจัดทาข้อตกลงระดับการให้บริการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
และส่วนราชการที่มีการจัดทาข้อตกลงระดับการให้บริการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
เป็นการประเมินผลการดาเนินการจัดทาข้อตกลงระดับการให้บริการสาหรับส่วนราชการ
ใน 2 กลุ่ม คือ ส่วนราชการที่มีการจัดทาข้อตกลงระดับการให้บริการแล้วในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 และ
ต้ อ งจั ด ท าข้ อ ตกลงระดั บ การให้ บริ การเพิ่ มในปี งบประมาณ พ.ศ. 2558 เช่ น กรมประมง กรมโรงงาน
อุตสาหกรรม เป็นต้น และส่วนราชการใหม่ที่มีการจัดทาข้อตกลงระดับการให้บริการในปีงบประมาณ พ.ศ.
2558 เป็นปีแรก โดยมีเกณฑ์การประเมินเป็น 3 ตัวชี้วัดย่อย ดังนี้
ตัวชี้วัดย่อย

เกณฑ์การให้คะแนน

น้าหนัก

2.1

ระดับความสาเร็จของการจัดทาข้อตกลงระดับการให้บริการ ดังนี้
ระดับ 1 จัด ส่ งข้อมู ลกระบวนงานบริการใหม่ ที่ น ามาจั ด ท าข้อตกลงระดั บ การ
ให้บริการ ตามแบบฟอร์มที่กาหนด ) แบบฟอร์มการปรับปรุงกระบวนงาน
(A – F)

2
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ตัวชี้วัดย่อย

เกณฑ์การให้คะแนน

น้าหนัก

ร้อยละ (เฉลี่ย) ผลสาเร็จของการปรับปรุง/พัฒนากระบวนงานบริการเทียบกับแผนการ
ปรับปรุง ดังนี้

4

ระดับ 2
ระดับ 3
ระดับ 4
ระดับ 5
2.2

จัดทาแผนปรับปรุง/พัฒนางานบริการ (กระบวนงานบริการใหม่) และ
จัดทาข้อตกลงระดับการให้บริการงานบริการ (กระบวนงานบริการใหม่)
ติดประกาศข้อตกลงระดับการให้บริการสาหรับกระบวนงานบริการใหม่
ให้ประชาชนทราบ ณ จุดให้บริการ

ระดับคะแนน

2.3

1

ผลสาเร็จของการ
ปรับปรุงบริการฯ

2

3

4

5

ร้อยละ 60 ร้อยละ 70 ร้อยละ 80 ร้อยละ 90 ร้อยละ 100

ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อกระบวนการให้บริการตามข้อตกลงระดับการ
ให้บริการ ดังนี้
ระดับคะแนน

1

2

3

4

5

ผลสารวจ
ความพึงพอใจ

ร้อยละ 65

ร้อยละ 70

ร้อยละ 75

ร้อยละ 80

ร้อยละ 85

รวม

4

10

เกณฑ์การคานวณคะแนนกลุ่ม 2
น้าหนักร้อยละ
(Wi)
2.1 ระดั บ ความส าเร็ จ ของการจั ด ท า
2

คะแนนที่ได้รับ
(SMi)
SM1

คะแนนถ่วงน้าหนัก
(Wi x SMi)
(W1 x SM1)

4

SM2

(W2 x SM2)

4

SM3

(W3 x SM3)

ตัวชี้วัด

ข้อตกลงระดับการให้บริการ
2.2 ร้อยละ (เฉลี่ย) ผลสาเร็จของการ
ปรับปรุง/พัฒนากระบวนงานบริการ
เทียบกับแผนการปรับปรุงฯ
2.3 ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการ
ต่อกระบวนการให้บริการตาม
ข้อตกลงระดับการให้บริการ

รวม

 Wi

 (Wi x SMi)
 Wi
คู่มือตัวชี้วัด
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โดยที่

W หมายถึง
SM หมายถึง
i หมายถึง
 (Wi x SMi)
 Wi

น้าหนักของตัวชี้วัด
คะแนนที่ได้จากการเทียบกับเกณฑ์การให้คะแนนของแต่ละตัวชี้วัด
ลาดับที่ของตัวชี้วัดที่กาหนดขึ้นตามแนวทางการดาเนินงาน
ผลคะแนนตัวชี้วัดระดับความสาเร็จของการพัฒนาสมรรถนะองค์การ

เงื่อนไข:

1. ส านั ก งาน ก.พ.ร. จะสนั บ สนุ น องค์ ค วามรู้ เกี่ ย วกั บ แนวทางในการปรั บ ปรุ ง /พั ฒ นา
กระบวนงานบริการและการจัดทาแผนการปรับปรุง/พัฒ นางานบริการให้แก่ส่วนราชการที่มีการจัดทา
ข้อตกลงระดับการให้บริการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
2. ให้ ส่ ว นราชการที่ มี ก ารจั ด ท าข้ อ ตกลงระดั บ การให้ บ ริ ก าร ในปี งบประมาณ พ.ศ. 2558
ดาเนินการจัดส่ งเอกสารข้อมูล ดั งนี้ ไปยังส านักงาน ก.พ.ร. ภายในรอบการรายงานผลการปฏิบัติราชการ
6 เดือน ทางอีเมล์ goodservice@opdc.go.th
2.1 จัดส่งแผนการปรับปรุง/พัฒนางานบริการ
2.2 จัดส่งข้อตกลงระดับการให้บริการ
2.3 ภาพถ่ายการติดประกาศข้อตกลงระดับการให้บริการ ณ จุดให้บริการ
3. ให้ทุกส่วนราชการ (ยกเว้นกระบวนงานบริการตามเงื่อนไขข้อ 2.) รายงานความก้าวหน้าของ
การด าเนิ น การตามแผนการปรับ ปรุง/พั ฒ นางานบริก ารที่ ได้ จั ด ท าข้ อ ตกลงระดั บ การให้ บ ริก าร ตาม
แบบฟอร์ ม 1 และจั ด ส่ งให้ ส านั ก งาน ก.พ.ร. ทางอี เมล์ goodservice@opdc.go.th หรือ เป็ น หนั งสื อ
ราชการ ภายในรอบการรายงานผลการปฏิบัติราชการ 6 เดือน
4. ให้ ทุ กส่ ว นราชการรายงานผลส าเร็จของการดาเนิ นการปรับ ปรุงงานบริการตามแผนการ
ปรับปรุงฯ ตามแบบฟอร์ม 2 ในระบบการรายงานผลการปฏิบัติราชการ (e-Sar) รอบ 12 เดือน
5. สาหรับส่วนราชการที่มีกระบวนงานที่จัดทาข้อตกลงระดับการให้บริการมากกว่า 1 งานบริการ
การประเมินผลจะพิจารณาจากค่าเฉลี่ยผลสาเร็จของการปรับปรุง/พัฒนาบริการของกระบวนงานที่นามา
จัดทาข้อตกลงระดับการให้บริการ
6. การสารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ ต่อกระบวนการให้ บริ การตามข้อตกลงระดับการ
ให้บริการ ดาเนินการโดยสานักงาน ก.พ.ร.
หมายเหตุ:
1. ส านั กงาน ก.พ.ร. จะจั ดส่ งผลการส ารวจความพึ งพอใจโดยรวมต่ อการให้ บ ริการแก่ ส่ ว น
ราชการ เพื่อประโยชน์ต่อส่วนราชการในการนาข้อมูลไปใช้ในการปรับปรุงกระบวนงาน รวมถึงการปรับปรุง
ข้อตกลงระดับการให้บริการให้สอดคล้องกับความต้องการ และความคาดหวังของผู้รับบริการต่อไป
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2. กระบวนงานบริการที่สานักงาน ก.พ.ร. กาหนดให้ส่วนราชการต้องจัดทาข้อตกลงระดับการ
ให้บริการ พิจารณาจากงานบริการที่มีประชาชนมาขอรับบริการเป็นจานวนมาก หรือ เป็นภารกิจหลักของ
ส่วนราชการ หรือเป็นกระบวนงานที่เกี่ยวข้องกับการปรับปรุงการบริการเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการ
ประกอบธุรกิจของประเทศไทย ตามผลการวิจัย เรื่อง Ease of Doing Business ของธนาคารโลก หรือเป็น
กระบวนงานที่เกี่ยวข้องกับการเชื่อมโยงระบบข้อมูลทางอิเล็กทรอนิ กส์แบบไร้เอกสารระหว่างหน่วยงานที่
เกี่ ย วข้ อ งกั บ กระบวนการน าเข้ า -ส่ งออกสิ น ค้ า (National Single Window) หรือ เป็ น กระบวนงานที่
เกี่ยวข้องกับงานบริการประชาชน โดยเป็นกระบวนงานที่มีโอกาสในการปรับปรุงเพื่อยกระดับการบริการให้
ดีขึ้น
แนวทางการประเมินผล :
การประเมิน

แนวทางการประเมินผล

กลุ่ม 2 ส่วนราชการที่มีการจัดทาข้อตกลงระดับการให้บริการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 และส่วนราชการที่มี
การจัดทาข้อตกลงระดับการให้บริการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
ประเมินผลจากข้อมูล เอกสาร หลักฐานต่าง ๆ ดังนี้
ตัวชี้วัดย่อยที่ 2.1 ระดับความสาเร็จของการ
 ส่วนราชการจัดส่งเอกสารข้อมูลกระบวนงานบริการใหม่ ตามแบบฟอร์ม
จัดทาข้อตกลงระดับการให้บริการ ดังนี้
การป รั บ ป รุ งกระบ วน งาน A-F (ภ าคผน วก ก) ท างอี เม ล์
goodservice@opdc.go.th หรื อ เป็ น หนั ง สื อ ไปยั ง ส านั ก งาน
ก.พ.ร.
 ส่ ว นราชการจั ด ส่ ง แผนการปรั บ ปรุ ง /พั ฒ นางานบริ ก ารใหม่
ไปยังสานักงาน ก.พ.ร.
 ส่วนราชการจัดทาข้อตกลงระดับการให้บริการ ตามแบบฟอร์มที่
ส านั ก งาน ก.พ.ร. ก าหนด (แบบฟอร์ ม 3) ซึ่ งประกอบด้ วย 7
องค์ประกอบหลัก ได้แก่
 ชื่องานที่ให้บริการ
 ชื่อหน่วยงานที่รับผิดชอบ
 ขอบเขตการให้ บ ริก าร ประกอบด้ ว ย สถานที่ /ช่ อ งทางการ
ให้บริการ และระยะเวลาเปิดให้บริการ
 ข้อกาหนดการให้บริการ ประกอบด้วย เอกสารหรือหลักฐานที่
ต้องใช้ และค่าธรรมเนียม
 ระดั บการให้ บริ การ ประกอบด้ วย ระยะเวลา และคุ ณภาพของ
ข้อตกลงระดับการให้บริการ
 ขั้ น ตอนการให้ บ ริ ก าร โดยระบุ ขั้ น ตอนการให้ บ ริ ก าร และ
หน่วยงานผู้รับผิดชอบ
 การรับเรื่องร้องเรียน ที่ให้ระบุช่องทางในการร้องเรียน
ทั้งนี้ การพิจารณาจะประเมินจากความครบถ้วน สมบูรณ์ของการ
คู่มือตัวชี้วัด
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การประเมิน

แนวทางการประเมินผล

จัดทาข้อตกลงระดับการให้บริการ
 ติดประกาศข้อตกลงระดับการให้บริการสาหรับกระบวนงานบริการ
ใหม่ให้ผู้รับบริการทราบอย่างชัดเจน ณ จุดให้บริการ ทั้งนี้ รูปแบบ
ของประกาศข้อตกลงฯ ให้ส่วนราชการพิจารณาตามความเหมาะสม
โดยเน้นให้ผู้รับบริการสามารถเห็นหรือรับรู้ได้อย่างชัดเจน
 จั ด ส่ ง แผนการปรั บ ปรุ ง ฯ ข้ อ ตกลงระดั บ การให้ บ ริ ก าร และ
ภาพถ่ายการติดประกาศข้อตกลงระดับการให้บริการ ให้สานักงาน
ก.พ.ร. ในรอบรายงานผลการปฏิบัติราชการ 6 เดือน
 ส่วนราชการจัดส่งรายงานความก้าวหน้าฯ ตามแบบฟอร์ม 1 ทาง
อี เมล์ goodservice@opdc.go.th หรื อ หนั ง สื อ ราชการ ไปยั ง
สานักงาน ก.พ.ร. ในรอบรายงานผลการปฏิบัติราชการ 6 เดือน
ตัวชี้วัดย่อยที่ 2.2 ร้อยละ (เฉลีย่ ) ผลสาเร็จ  ส่วนราชการจั ดส่ งรายงานผลส าเร็จของการด าเนิ นการปรับ ปรุง
กระบวนการบริการ ตามแบบฟอร์ม 2 ไปยั งส านั กงาน ก.พ.ร.
ของการปรับปรุง/พัฒนากระบวนงานบริการ
ภายในรอบรายงานผลการปฏิบัติราชการ 12 เดือน
เทียบกับแผนการปรับปรุงฯ
ตัวชี้วัดย่อยที่ 2.3 ร้อยละความพึงพอใจของ  ส านั ก งาน ก.พ.ร. เป็ น ผู้ ด าเนิ น การส ารวจความพึ ง พอใจของ
ผู้รับบริการ
ผู้รับบริการต่อกระบวนการให้บริการตาม
โดยมีเกณฑ์การประเมิน ดังนี้
ข้อตกลงระดับการให้บริการ
คะแนน
ผลสารวจ

1
ร้อยละ
65

รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน :
ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด
คุณภาพการให้บริการประชาชน (Service
Level Agreement: SLA)

หน่วยวัด
ระดับ

2
ร้อยละ
70

3
ร้อยละ
75

4
ร้อยละ
80

5
ร้อยละ
85

ผลการดาเนินงานในอดีต ปีงบประมาณ พ.ศ.
2555
2556
2557
-

ผู้กากับดูแลตัวชี้วัด :
ผู้อานวยการสานักทดสอบทางการศึกษา เบอร์ติดต่อ : 0 2288 5786
ผู้จัดเก็บข้อมูล :
นายวรศักดิ์ กันสุทธิ
เบอร์ติดต่อ : 089-059-6295
นางสาวเจนจิรา ปัญญาเหล็ก
เบอร์ตดิ ต่อ : 0 2288 5789-90

่มือตัวชี้วัด
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เอกสารประกอบรายละเอียดตัวชี้วัดคุณภาพการให้บริการประชาชน
(Service Level Agreement: SLA)

คู่มือตัวชี้วัด
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A2

A1

✓

✓

้หใ ( ้นช่องที่หน่วยงานคิดว่าเป็ นปั ญหา้นการปฏิบตั งิ าน หรื อเป็ นความคาดหวังของหน่วยงานหรื อ
ผูใรับบริ การ ทังนี
้ ้ ระบุไดใ มากกว่า )ความคาดหวัง/ปั ญหา 1

(ตย. ปัญหา คือ เจ้าหน้าที่หรือ
ผู้รับบริการเห็นว่าขั้นตอนการทางานมาก
เกินไป เป็นต้น ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้
จากเอกสารบรรยายในวันที่ 17 มี.ค. 57
ภาคบ่าย)

(ให้อธิบายลักษณะของปัญหา หรือความ
คาดหวัง)

ชื่อหน่วยงาน
ชื่อกระบวนงาน
คาอธิบายกระบวนงาน (ให้อธิบายลักษณะงาน ว่าเป็นงานเกี่ยวกับเรื่องอะไร)
ส่วนที่ 1: ระบุประเด็นปัญหา/ความคาดหวังของหน่วยงานหรือผู้รับบริการ
รูปแบบ /
ลาดับ
ความ
ค่าใช้จ่าย อื่น ๆ รายละเอียดของปัญหา/ความคาดหวัง
การเข้าถึง ระยะเวลา ขั้นตอน คุณภาพ
โปร่งใส

แบบฟอร์ม A: สรุปปัญหาและความคาดหวัง

( ตย. มี
ขั้นตอนการ
ปฏิบัติงาน 5
ขึ้นตอน)

ส่วนที่ 2: ผล
การ
ดาเนินงานใน
ปัจจุบัน
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หมายเหตุ
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B2

B1

ลาดับ

✓

✓

ผู้ปฏิบัติ
ขั้นตอน/ เอกสาร/
กฎ ระบบ อื่น ๆ
งาน
กิจกรรม แบบฟอร์ม ระเบียบ

ประเด็นที่หน่วยงานคิดจะปรับปรุง
กระบวนการทางาน

ทาไม่ได้

ทาได้

ยกเลิก/ออก/
แก้ไข/กฎ ระเบียบ
....ให้เหมาะสมกับ A1….
รูปแบบการ
ให้บริการ

ทาได้ในปี
งบประมาณนี้
หรือไม่

ไม่ได้จัดเตรียม
งบประมาณไว้

73

เหตุผลที่ไม่
สามารถทาได้ใน
ปีงบประมาณ
ปัจจุบัน

ส่วนที่ 2: ระยะเวลาดาเนินงาน

A1….

(ตย. ลด/เพิ่ม/ยุบ
รวมขั้นตอน...)

รายละเอียดการ
ปรับปรุง

การปรับปรุง
ตอบสนองต่อปัญหา
และควาดคาดหวังใน
เรื่องใด(ระบุลาดับจาก
แบบฟอร์ม A)

ส่วนที่ 1: แนวทางการปรับปรุงงาน (ตามความเห็นของส่วนราชการหรือความคาดหวังของผู้รับบริการ)

แบบฟอร์ม B: ระบุโอกาสในการปรับปรุงกระบวนงาน
ชื่อหน่วยงาน (นามาจาก form A)
ชื่อกระบวนงาน
คาอธิบายกระบวนงาน
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หมายเหตุ
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ให้จัดทา Flow Chart กระบวนงานใหม่ (ที่ส่วนราชการต้องการหรือผู้รับบริการคาดหวัง)

ชื่อหน่วยงาน
ชื่อกระบวนงาน
คาอธิบายกระบวนงาน

แบบฟอร์ม C: แผนภาพกระบวนงานใหม่
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ส่วนที่ 1: ข้อตกลงระดับ
การให้บริการ
(ที่ส่วนราชการต้องการ/
คาดหวัง)

คาอธิบายกระบวนงาน

ข้อมูลที่
จัดเก็บ

ถ้าเป็นระบบ
ให้ระบุชื่อ
ระบบ

ถ้าเป็น
เอกสาร
ให้ระบุชื่อ
เอกสาร
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ส่วนที่ 2: การจัดเก็บข้อมูล (เพื่อใช้ในการติดตามผลการปรับปรุงบริการ)

วิธีการจัดเก็บ

แบบฟอร์ม D: การจัดเก็บข้อมูล

ความถี่ใน
การสรุป
และ
รายงานผล

หมายเหตุ
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กิจกรรมที่จะ
ดาเนินการ

รายละเอียด
ของการ
ดาเนินการ

ชื่อหน่วยงาน
ชื่อกระบวนงาน
คาอธิบายกระบวนงาน

ผู้รับผิดชอบ
หลัก

งบประมาณ
(หรือ
คาดการณ์)

รายละเอียดการ
ใช้งบประมาณ
ในแต่ละกิจกรรม
Q3

Q4

2558
Q1

Q2

Q3

2559

Q3

2560
Q4 Q1 Q2

ระยะเวลา (ปีงบประมาณ)

แบบฟอร์ม E: แผนการดาเนินงาน (แผนปรับปรุงงานเพื่อไปสู่ข้อตกลงระดับการให้บริการที่ส่วนราชการต้องการหรือความคาดหวังของผู้รับบริการ)

Q4

76

ผลผลิต
(ที่ต้องการหรือคาด
ว่าจะได้รับ)
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1.2.6

1.2.5

1.2.4

1.2.3

1.2.2

1.2.1

ลาดับ

รายชื่อแบบฟอร์มทีใ่ ช้

เว็บไซต์ที่สามารถดาวน์โหลดฟอร์มได้ (ถ้ามี)

77

เว็บไซต์ที่สามารถกรอกฟอร์มทางอิเล็กทรอนิกส์ได้ (ถ้ามี)

- โปรดระบุรายชื่อแบบฟอร์ม ที่ผรู้ ับบริการต้องใช้เพื่อขอรับบริการ
- กรณีมีขั้นตอนการให้บริการเพิ่มเติม และมีแบบฟอร์มให้ต้องดาเนินการเพิ่ม โปรดแนบเอกสารแบบฟอร์มเพิ่มเติมนั้น ๆ มาพร้อมแบบฟอร์มนี้

ชื่อหน่วยงาน
ชื่อกระบวนงาน
(การกรอกข้อมูลแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ
1.รายละเอียดการให้บริการทั่วไป
2.รายละเอียดการให้บริการการต่ออายุใบอนุญาต
หากรายละเอียดการให้บริการการต่ออายุใบอนุญาต ต่างไปจากรายละเอียดการให้บริการทั่วไป กรุณากรอกข้อมูลในส่วนที่ 2)
1. รายละเอียดการให้บริการทั่วไป
1.1 หากงานบริการนี้เกี่ยวข้องกับการขอใบอนุญาตกรุณาระบุอายุใบอนุญาต
1.2 แบบฟอร์ม

กรุณากรอกข้อมูลลงในช่องที่ได้ทาสีเหลืองอ่อนไว้

แบบฟอร์ม F : ข้อมูลรายละเอียดการให้บริการ

คู่มือการประเมินผลการปฏิบตั ิราชการตามคารับรองการปฏิบัติราชการของส่วนราชการ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

่มือตัวชี้วัด
78 คูตามคำ
�รับรองการปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

1.3.5

1.3.4

1.3.3

1.3.2

ลาดับ
1.3.1
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ตัวอย่างการกรอกข้อมูล
- โรงงานจาพวกที่ 3 ห้ามตั้งอยู่ในบริเวณบ้านจัดสรรเพื่อการพักอาศัยอาคารชุดพักอาศัย และบ้านแถวเพื่อการพักอาศัย ภายในระยะ
รัศมี 3กิโลเมตร
- โรงงานจาพวกที่ 3 ห้ามตั้งอยู่ภายในระยะ 50 เมตร จากเขตติดต่อสาธารณสถาน ได้แก่ โรงเรียนหรือสถาบันการศึกษา วัดหรือสน
สถาน โรงพยาบาล โบราณสถาน และสถานที่ทาการของหน่วยงานของรัฐ รวมถึงแหล่งอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอัน
ได้แก่ …
- อาคารโรงงานมีการระบายอากาศที่เหมาะสม โดยมีพื้นที่ประตู หน้าต่าง และช่องลมรวมกันโดยไม่นับที่ติดต่อระหว่างห้องไม่น้อยกว่า 1
ใน 10 ส่วนของพื้นที่ห้อง หรือมีการระบายอากาศไม่น้อยกว่า 0.5 ลูกบาศก์เมตรต่อนาที ต่อคนงาน 1 คน

รายละเอียดเงื่อนไข (ถ้ามี)

- โปรดระบุรายละเอียดเงื่อนไขในการอนุมัติ
เงื่อนไขในการพิจารณาอนุมัติ (ถ้ามี)
- หากเงื่อนไขในการอนุมัติ ถูกกาหนดไว้ในกฎหมาย หรือเอกสารอื่นใดๆ โปรดคัดลอกหรือจัดทารายละเอียดตามตารางด้านล่าง
- กรณีมีขั้นตอนการบริการเพิ่มเติม และผู้รับบริการต้องจัดส่งเอกสารเพิ่มเติม โปรดแนบเอกสารเพิ่มเติมมาพร้อมแบบฟอร์มนี้ (เอกสารเพิ่มเติม หมายถึง เอกสารทางราชการ)

1.3 รายละเอียดเงื่อนไข (ถ้ามี)

ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
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คู่มือตัวชี้วัด
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เงื่อนไข
ประเภทของกิจการ(เช่น เหมืองแร่ ท่าเทียบเรือ ระบบ
ขนส่งมวลชนที่ใช้ราง)
มีต่างชาติร่วมลงทุน
สถานที่ก่อสร้าง, ที่ตั้งโรงงาน (เช่น นอกนิคม, ในนิคม)
ขนาดกาลังผลผลิต (เช่น ตัน, ลิตร, วัตต์)
ขนาดจานวนลูกจ้าง
ขนาดกาลังเครื่องจักร (เช่นแรงม้า)
ขนาดอาคาร, ขนาดพื้นที่
บังคับใช้ในทุกจังหวัด
ระบุจังหวัด (ถ้าไม่ครอบคลุมทุกจังหวัด)
อื่นๆ

หลักเกณฑ์พิจารณา (ถ้ามี)

- โปรดระบุเงื่อนไขที่ผู้รับบริการต้องทราบ เพราะเป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจก่อนยื่นคาขอ

1.4 เงื่อนไขและหลักเกณฑ์ที่ผู้รับบริการต้องทราบ

หมายเหตุ

คู่มือการประเมินผลการปฏิบตั ิราชการตามคารับรองการปฏิบัติราชการของส่วนราชการ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

่มือตัวชี้วัด
80 คูตามคำ
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ขั้นตอนการพิจารณาต่ออายุ
ใบอนุญาต

สถานที่ติดต่อหรือหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องเพื่อทาการต่ออายุ
ใบอนุญาต

2.1

2.2
แรก

แรก

ขั้นตอนเหมือนกับการขอใบอนุญาตครั้ง

ขั้นตอนเหมือนกับการขอใบอนุญาตครั้ง

2. รายละเอียดการให้บริการ กรณีการต่ออายุใบอนุญาต

ขั้นตอนแตกต่างจากการขอใบอนุญาตครั้งแรก
กรุณาระบุขั้นตอนหากขั้นตอนแตกต่าง (ถ้ามี)
- หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
- เว็บไซต์ทสี่ ามารถติดต่อได้
- หมายเลขโทรศัพท์
- สถานที่ติดต่อ
- วันที่เปิดทาการ
- เวลาที่เปิดทาการ

ขั้นตอนแตกต่างจากการขอใบอนุญาตครั้งแรก
กรุณาระบุขั้นตอนหากขั้นตอนแตกต่าง (ถ้ามี)
ลาดับ ขั้นตอนการให้บริการ ระยะเวลาการดาเนินการ
2.1.1
2.1.2
2.1.3
2.1.4
2.1.5
ระยะเวลาโดยรวม

หน่วยเวลา
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ใบขออนุญาตอื่นที่จาเป็นต้องใช้
ในการต่ออายุใบอนุญาต (กรณี
หมดอายุ)

เอกสารอ้างอิงประกอบการ
ดาเนินการต่ออายุใบอนุญาต

2.4

2.5

แบบฟอร์มการขอต่อใบอนุญาต

2.3

แรก

แรก

ใช้ใบอนุญาตของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เหมือนกับการขอใบอนุญาตครั้งแรก

เอกสารเหมือนกับการขอใบอนุญาตครั้ง

ขั้นตอนเหมือนกับการขอใบอนุญาตครั้ง

รายชื่อเอกสาร

ต้องการเอกสาร
ตัวจริงหรือไม่

ต้องการสาเนา
เอกสารหรือไม่

ใบอนุญาตแตกต่างจากการขอใบอนุญาตครั้งแรก
กรุณาระบุใบอนุญาตที่แตกต่าง (ถ้ามี)
ลาดับ
รายการใบอนุญาต
2.5.1
2.5.2
2.5.3
2.5.4

2.4.1
2.4.2
2.4.3
2.4.4

ลาดับ

เอกสารแตกต่างจากการขอใบอนุญาตครั้งแรก
กรุณาระบุเอกสารที่แตกต่าง (ถ้ามี)

ขั้นตอนแตกต่างจากการขอใบอนุญาตครั้งแรก
กรุณาระบุแบบฟอร์มที่แตกต่าง (ถ้ามี)
- ชื่อแบบฟอร์มที่ต้องใช้
- เว็บไซต์ที่สามารถดาวน์โหลดฟอร์มได้
- เว็บไซต์ที่สามารถกรอกฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์ได้

จานวนสาเนา
เอกสาร

คู่มือการประเมินผลการปฏิบตั ิราชการตามคารับรองการปฏิบัติราชการของส่วนราชการ
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่มือตัวชี้วัด
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ค่าธรรมเนียมในการดาเนินการ
ในการต่ออายุใบอนุญาต

เงื่อนไขในการพิจารณาอนุมัติ
การต่ออายุใบอนุญาต

ช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนใน
การต่ออายุใบอนุญาต

2.6

2.7

2.8
แรก

แรก

ช่องทางเหมือนกับการขอใบอนุญาตครั้ง

เงื่อนไขเหมือนกับการขอใบอนุญาตครั้ง

ค่าธรรมเนียมเหมือนกับการขอ
ใบอนุญาตครั้งแรก

ช่องทางแตกต่างจากการขอใบอนุญาตครั้งแรก
กรุณาระบุช่องทางที่แตกต่าง (ถ้ามี)
- ช่องทางการร้องเรียน
- เว็บไซต์ที่สามารถติดต่อได้
- หมายเลขโทรศัพท์
- สถานที่ตดิ ต่อ
- วันที่เปิดทาการ
- เวลาที่เปิดทาการ

เงื่อนไขแตกต่างจากการขอใบอนุญาตครั้งแรก
กรุณาระบุเงื่อนไขที่แตกต่าง (ถ้ามี)
ลาดับ
รายละเอียดเงื่อนไข
2.7.1
2.7.2
2.7.3
2.7.4
2.7.5

ค่าธรรมเนียมแตกต่างจากการขอใบอนุญาตครั้งแรก
กรุณาระบุค่าธรรมเนียม (ถ้ามี)
- ค่าธรรมเนียม
- ช่องทางสาหรับชาระค่าธรรมเนียม
- รายละเอียดวิธีชาระค่าธรรมเนียม
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ผลผลิตของกิจกรรม/
โครงการ
ผลการดาเนินงาน

ตามแบบฟอร์ม B ให้ระบุผลสาเร็จในแต่ละขั้นตอน/
กิจกรรมว่าได้ผลผลิตอะไร และผลผลิต
เป็นไปตามที่กาหนดไว้ในแผนอย่างไร
พร้อมทั้ง ให้ประเมินตนเองถึงผลสาเร็จ
ของการดาเนินการเป็นร้อยละ ด้วย

ตามที่กาหนดไว้ใน
แผนการปรับปรุงฯ

ผลสาเร็จของการดาเนินการเทียบกับ
แผนฯ

รายละเอียดของ
การปรับปรุงงาน

กิจกรรม/โครงการตาม
แผนฯ ที่กาหนดไว้
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ผู้รับผิด
ชอบหลัก

ผู้รับผิดชอบหลัก

ปัญหาและอุปสรรคจากการ
หลักฐาน/เอกสารที่แสดงให้
ดาเนินการ (หากไม่บรรลุตามผลผลิต
เห็นถึงความสาเร็จของการ
หรือไม่สามารถดาเนินการได้ตาม
ดาเนินงาน
แผนการปรับปรุงฯ)
ให้ระบุ พร้อมแนบหลักฐาน
เช่น โครงการที่ได้รับอนุมัติ
รายงานการประชุม ผล
สารวจ คาสั่งการ มาตรการ
นโยบาย ผลการดาเนินการ
ตามตัวชี้วัด เป็นต้น

แบบฟอร์ม 2 รายงานผลสาเร็จของการดาเนินการตามแผนการปรับปรุง/พัฒนางานบริการ (ทุกงานบริการ)

รายละเอียดของการดาเนินการ

ชื่องานบริการ ................................................................................................

กิจกรรม/โครงการตาม
แผนฯ ที่กาหนดไว้

แบบฟอร์ม 1 รายงานความก้าวหน้าการปรับปรุง/พัฒนากระบวนงานบริการ

คู่มือการประเมินผลการปฏิบตั ิราชการตามคารับรองการปฏิบัติราชการของส่วนราชการ
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แบบฟอร์ม 3 ข้อตกลงระดับการให้บริการ
1. งานที่ให้บริการ
2. หน่วยงานที่รับผิดชอบ
3. ขอบเขตการให้บริการ
3.1 สถานที่ / ช่องทางการให้บริการ

3.2 ระยะเวลาเปิดให้บริการ

(1) ..........................................................

วัน ……………. ถึง วัน …………………..
(ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกาหนด)
ตั้งแต่เวลา ____.____ - ____.____ น.

ที่อยู่:
โทรศัพท์:
(2) ..........................................................
ที่อยู่:
โทรศัพท์:
(3) ..........................................................
ที่อยู่:
โทรศัพท์:

วัน …………... ถึง วัน ........................
(ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกาหนด)
ตั้งแต่เวลา ____.____ - ____.____ น.
วัน …………... ถึง วัน ........................
(ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกาหนด)
ตั้งแต่เวลา ____.____ - ____.____ น.

4. ข้อกาหนดการให้บริการ
4.1 เอกสารหรือหลักฐานที่ต้องใช้
(1) แบบฟอร์ม

จานวน _ ฉบับ

(2) เอกสาร______ตัวจริง พร้อมสาเนา______ทีม่ ีการลงนามรับรองสาเนาถูกต้อง

จานวน _ ชุด

(3) สาเนาเอกสาร_____________ที่มีการลงนามรับรองสาเนาถูกต้อง

จานวน _ ชุด

(4) __________________________________________

จานวน _ ใบ

4.2 ค่าธรรมเนียม
จานวน ___________ บาท (______________ บาทถ้วน)
่มือตัวชี้วัด
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5. ระดับการให้บริการ
5.1 ระยะเวลาการให้บริการ
ระยะเวลาทั้งสิ้น ไม่เกิน _____ ชั่วโมง โดยเริ่มนับระยะเวลาตั้งแต่การยื่นเอกสารที่ครบถ้วนจนถึง _____
5.2 คุณภาพ
 _______________ ที่ได้รับจากงานบริการมีความถูกต้อง และสมบูรณ์
 ผลการสารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ ได้คะแนนความพึงพอใจดีเยี่ยมไม่น้อยกว่า __ %
6. ขั้นตอนการให้บริการ
ขั้นตอน
1.

หน่วยงานผู้รับผิดชอบ

2.

3.

7. การรับเรื่องร้องเรียน
- การให้บริการ หากไม่เป็นไปตามข้อตกลงที่ระบุไว้ข้างต้นสามารถติดต่อเพื่อร้องเรียนได้ที่
___________
- วิธีการติดต่อ/ร้องเรียน/ช่องทาง _______________________________
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มิติภายใน
 การประเมินประสิทธิภาพ
ตัวชี้วัดที่ 3 การเบิกจ่ายเงินงบประมาณ
น้าหนัก : ร้อยละ 5
แบ่งเป็น 2 ตัวชี้วัดย่อย ดังนี้
ตัวชี้วัดที่ 3.1 ร้อยละความสาเร็จของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุน
น้าหนัก : ร้อยละ 2.5
คาอธิบาย :

 การพิจารณาผลส าเร็จของการเบิ กจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุน จะใช้อัตราการเบิ ก
จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุนของส่วนราชการ ทั้งที่เบิกจ่ายในส่วนกลางและส่ว นภูมิภาคเป็นตัว ชี้วัด
ความสามารถในการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุนของส่วนราชการ ทั้งนี้ไม่รวมเงินงบประมาณที่ได้รับ
การจัดสรรเพิ่มเติมระหว่างปีงบประมาณ โดยจะใช้ข้อมูลการเบิกจ่ายดังกล่าวจากระบบการบริหารการเงินการ
คลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS)
 การให้คะแนนจะพิจารณาตามความสามารถในการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุน ของ
ส่ ว นราชการเที ย บกั บ วงเงิ น งบประมาณรายจ่ า ยลงทุ น ที่ ส่ ว นราชการได้ รั บ หากมี ก ารโอนเปลี่ ย นแปลง
งบประมาณระหว่างปี (รายจ่ายประจาไปรายจ่ายลงทุน หรือรายจ่ายลงทุนไปรายจ่ายประจา) จะนายอด
งบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลงแล้วมาเป็นฐานในการคานวณ
 รายจ่ายลงทุน หมายถึง รายจ่ายที่รัฐบาลจ่ายเพื่อจัดหาทรัพย์สินประเภททุน ทั้งที่มีตัวตนและ
ทรัพย์สินที่ไม่มีตัวตน ตลอดจนรายจ่ายที่รัฐบาลอุดหนุนหรือโอนให้แก่บุคคล องค์กร หรือรัฐวิสาหกิจ โดยผู้รับ
ไม่ต้องจ่ายคืนให้รัฐบาลและผู้รับนาไปใช้จัดหาทรัพย์สินประเภททุน เป็นต้น สามารถตรวจสอบได้จากรหัส
งบประมาณรายจ่าย รหัสลักษณะงานตาแหน่งที่ 5 แสดงถึงลักษณะเศรษฐกิจที่สานักงบประมาณกาหนดให้

ตารางและสูตรการคานวณ :
เงินงบประมาณรายจ่ายลงทุนที่ส่วนราชการเบิกจ่าย x 100
วงเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุนที่ส่วนราชการได้รับ
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เกณฑ์การให้คะแนน :
ช่วงปรับเกณฑ์การให้คะแนน +/- ร้อยละ 3 ต่อ 1 คะแนน โดยกาหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้
ระดับ 1
75

ระดับ 2
78

ระดับ 3
81

ระดับ 4
84

ระดับ 5
87

เงื่อนไข :
1. ก าหนดระดั บ คะแนน 5 เท่ า กั บ ร้ อ ยละ 87 ซึ่ ง เป็ น ค่ า เป้ า หมายร้อ ยละการเบิก จ่ า ยเงิน
งบประมาณรายจ่ายลงทุนตามที่คณะรัฐมนตรีกาหนด
2. การคานวณวงเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุนที่ส่ ว นราชการได้รับ ไม่รวมเงินงบประมาณ
รายจ่ายลงทุนที่ได้รับจัดสรรเพิ่มเติมระหว่างปีงบประมาณ กรณีส่วนราชการได้รับงบประมาณไม่เต็มวงเงินตาม
พรบ. จะใช้วงเงินงบประมาณที่สานักงบประมาณจัดสรรเป็นฐานในการคานวณ
3. ส่วนราชการสามารถตรวจสอบผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุนผ่านทางเว็ บไซต์
ของกรมบัญชีกลาง www.cgd.go.th หัวข้อ ข้อมูลสถิติ
รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน :
ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด

หน่วยวัด

ร้อยละความสาเร็จของการเบิกจ่าย
เงินงบประมาณรายจ่ายลงทุน

ร้อยละ

ผลการดาเนินงานในอดีต ปีงบประมาณ พ.ศ.
2555

2556

2557

29.05

54.00

24.22

แหล่งข้อมูล/วิธีการจัดเก็บข้อมูล :
ใช้ข้อมูลในการติดตามและประเมินผลจากกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง ซึ่งจะใช้ข้อมูลผลการ
เบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุนของส่วนราชการ ทั้งที่เบิกจ่ายในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคจากระบบการ
บริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS)
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วิธีการจัดเก็บข้อมูล : สพท / สถานศึกษา
การเบิกจ่ายเงินงบประมาณจากระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS)
ณ วันสิ้นไตรมาสที่ 1 (วันที่ 31 ธันวาคม 2557), วันสิ้นไตรมาสที่ 2 (วันที่ 31 มีนาคม 2558), วันสิ้นไตรมาสที่
3 (วันที่ 30 มิถุนายน 2558), และวันสิ้นไตรมาสที่ 4 (วันที่ 30 กันยายน 2558)
ผู้กากับดูแลตัวชี้วัด : นางสาวพรรณภา ชุติพันธ์เจริญ
ผู้จัดเก็บข้อมูล
: นายวัลลภ สร้อยสลับ
นางจิรัฐิติ เทพทอง
นางสาววราภรณ์ สิทธิรักษ์

เบอร์ติดต่อ : 0-2288-5629
เบอร์ติดต่อ : 0-2288-5626
เบอร์ติดต่อ : 0-2288-5628
เบอร์ติดต่อ : 0-2288-5628
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ตัวชี้วัดที่ 3.2 การเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวม
น้าหนัก : ร้อยละ 2.5
คาอธิบาย :
 การพิจารณาผลสาเร็จของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวม 12 เดือน จะใช้อัตรา
การเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวมของส่วนราชการ ทั้งที่เบิกจ่ายในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค เป็น
ตัวชี้วัดความสามารถในการเบิกจ่ายเงินของส่วนราชการ ทั้งนี้ไม่รวมเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรเพิ่มเติม
ระหว่างปีงบประมาณ โดยจะใช้ข้อมูลการเบิกจ่ายดังกล่ าวจากระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบ
อิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS)
 การให้คะแนนจะพิจารณาตามความสามารถในการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวม
ของส่วนราชการเทียบกับวงเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวมที่ส่วนราชการได้รับ ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2557 ถึง
เดือนกันยายน 2558 หากมีการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณระหว่างปี (รายจ่ายประจาไปรายจ่ายลงทุน หรือ
รายจ่ายลงทุนไปรายจ่ายประจา) จะนายอดงบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลงแล้วมาเป็นฐานในการคานวณ
สูตรการคานวณ :
เงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวมที่ส่วนราชการเบิกจ่าย
ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2557 ถึงเดือนกันยายน 2558

x 100

วงเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวมที่ส่วนราชการได้รับ
เกณฑ์การให้คะแนน :
ช่วงปรับเกณฑ์การให้คะแนน +/- ร้อยละ 2 ต่อ 1 คะแนน โดยกาหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้
ระดับ 1
ระดับ 2
ระดับ 3
ระดับ 4
ระดับ 5
88
90
92
94
96
หมายเหตุ :
1. กาหนดระดับคะแนน 5 เท่ากับ ร้อยละ 96 ซึ่งเป็นค่าเป้าหมายการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ
รายจ่ายภาพรวมตามที่คณะรัฐมนตรีกาหนด
2. การคานวณวงเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวม ไม่รวมเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรเพิ่มเติม
ระหว่างปีงบประมาณ กรณีส่วนราชการได้รับงบประมาณไม่เต็มวงเงินตาม พรบ. จะใช้วงเงินงบประมาณที่
สานักงบประมาณจัดสรรเป็นฐานในการคานวณ
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3. ส่วนราชการสามารถตรวจสอบผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวมผ่านทางเว็บไซต์
ของกรมบัญชีกลาง www.cdg.go.th หัวข้อ ข้อมูลสถิติ
รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน :
ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด

หน่วยวัด

การเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย
ภาพรวม 12 เดือน

ร้อยละ

ผลการดาเนินงานในอดีต ปีงบประมาณ พ.ศ.
2555
2556
2557
95.73
95.24
95.95

แหล่งข้อมูล/วิธีการจัดเก็บข้อมูล :
ใช้ข้อมูลในการติดตามและประเมินผลจากกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง ซึ่งจะใช้ข้อมูลผลการ
เบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวมของส่วนราชการ ทั้งที่เบิกจ่ายในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคตั้งแต่เดือน
ตุล าคม 2557 ถึงเดือนกันยายน 2558 จากระบบการบริห ารการเงินการคลั งภาครัฐ แบบอิเล็ กทรอนิ ก ส์
(GFMIS)
วิธีการจัดเก็บข้อมูล : สพท / สถานศึกษา
การเบิกจ่ายเงินงบประมาณจากระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS)
ณ วันสิ้นไตรมาสที่ 4 (วันที่ 30 กันยายน 2558)
ผู้กากับดูแลตัวชี้วัด : นางสาวพรรณภา ชุติพันธ์เจริญ
ผู้จัดเก็บข้อมูล
: นายวัลลภ สร้อยสลับ
นางจิรัฐิติ เทพทอง
นางสาววราภรณ์ สิทธิรักษ์

เบอร์ติดต่อ : 0-2288-5629
เบอร์ติดต่อ : 0-2288-5626
เบอร์ติดต่อ : 0-2288-5628
เบอร์ติดต่อ : 0-2288-5628
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คู่มือการประเมินผลการปฏิบตั ิราชการตามคารับรองการปฏิบัติราชการของส่วนราชการ
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ตัวชี้วัดที่ 4 ระดับความสาเร็จของการดาเนินงานตามมาตรการประหยัดพลังงาน
น้าหนัก : ร้อยละ 5
คาอธิบาย :
ความส าเร็ จ ของการด าเนิ น การตามมาตรการประหยั ด พลั ง งานของส่ ว นราชการ หมายถึ ง การที่
ส่วนราชการสามารถจัดการใช้ไฟฟ้าและน้ามันเชื้อเพลิงภายในส่วนราชการได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมีผลการใช้ไฟฟ้าและ
น้ามันเชื้อเพลิงลดลงได้อย่างน้อยร้อยละ 10
เหตุผล :
พลังงานเป็นปัจจัยที่สาคัญในการตอบสนองความต้องการของประชาชน ภาคธุรกิจและอุตสาหกรรม แต่ประเทศไทย
มิได้มีแหล่งพลังงานเชิงพาณิชย์ภายในประเทศมากพอกับความต้องการ ทาให้ต้องพึ่งพาพลังงานจากต่างประเทศเป็นส่วนใหญ่
ที่ปัจจุบันมีมูลค่ากว่า 5 แสนล้านบาท แนวทางสาคัญที่จะช่วยลดอัตราการเพิ่มความต้ องการใช้พลังงานของประเทศ คือการ
ส่งเสริมให้มีการใช้พลังงาน อย่างมีประสิทธิภาพ และประหยัดในทุกภาคส่วน คณะรัฐมนตรีในการประชุม เมื่อวันที่
20 มีนาคม 2555 ได้มีมติให้หน่วยงานราชการ ดาเนินมาตรการ ลดใช้พลังงานลงให้ได้อย่างน้อย 10% เพื่อเป็นตัวอย่าง
ให้กับภาคเอกชน ภาคประชาชน ในการช่วยลดรายจ่ายของประเทศโดยลดการนาเข้าน้ามันจากต่างประเทศ
ตารางและสูตรการคานวณ :
 พิจารณาจากร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้าหนักของพลังงาน 2 ชนิด คือ
1. ด้านไฟฟ้า
2. ด้านน้ามันเชื้อเพลิง
 สูตรการคานวณค่าดัชนีการใช้พลังงาน :
1. ด้านไฟฟ้า
ดัชนีชี้วัดประสิทธิภาพการใช้ไฟฟ้า
= (90% ของปริมาณการใช้ไฟฟ้ามาตรฐาน) – ปริมาณการใช้ไฟฟ้าจริง
(Energy Utilization Index, EUI)

ปริมาณการใช้ไฟฟ้าจริง

กาหนดให้
- ปริมาณการใช้ไฟฟ้ามาตรฐาน

Standard Electricity Utilization; SEU หมายถึงตัวเลขประมาณการใช้ไฟฟ้าที่ควร
(kWh; กิโลวัตต์-ชั่วโมง)
จะเป็นของส่วนราชการนั้น ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2557 ถึง 30 กันยายน 2558 รวม
12 เดือน ที่จัดทาขึ้นจากการนาปัจจัยต่างๆ ที่มผี ลต่อการใช้ไฟฟ้าของส่วนราชการ
นั้น เช่น พื้นที่ใช้สอย จานวนบุคลากร เวลาที่ใช้ในการปฏิบตั ิงาน เป็นต้น ของแต่
ละเดือน แล้วนาไปรายงานผ่าน www.e-report.energy.go.th ให้ครบ 12 เดือน
- 90% ของปริมาณการใช้ไฟฟ้ามาตรฐาน ตัวเลขประมาณการใช้ไฟฟ้าที่ควรจะเป็น (SEU) ของส่วนราชการนั้นและมีการใช้
(kWh; กิโลวัตต์-ชั่วโมง)
ไฟฟ้าลดลงอย่างน้อยร้อยละ10 ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2555
- ปริมาณการใช้ไฟฟ้าจริง

(kWh; กิโลวัตต์-ชั่วโมง)

Actual Electricity Utilization; AEU จานวนหน่วยไฟฟ้าที่ใช้ไปจริงในกิจการ
ของส่ ว นราชการ ตั้ ง แต่ วั น ที่ 1 ตุ ล าคม 2557 ถึ ง 30 กั น ยายน 2558
รวม 12 เดือน โดยใช้ข้อมูลจากใบแจ้งหนี้การใช้ไฟฟ้า ที่การไฟฟ้าเรียกเก็ บ
แต่ละเดือน แล้วนาไปรายงานผ่าน www.e-report.energy.go.th ให้ครบ 12
เดือน
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2. ด้านน้ามันเชื้อเพลิง
ดัชนีชี้วัดประสิทธิภาพการใช้น้ามัน

= (90% ของปริมาณการใช้น้ามันมาตรฐาน) – ปริมาณการใช้น้ามันจริง

(Energy Utilization Index, EUI)

ปริมาณการใช้น้ามันจริง

กาหนดให้
- ปริมาณการใช้น้ามันเชื้อเพลิงมาตรฐาน

Standard Fuel Utilization; SFU หมายถึงตัวเลขประมาณการใช้น้ามันเชื้อเพลิงที่
ควรจะเป็นของส่วนราชการนั้น ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2557 ถึง 30 กันยายน 2558
รวม 12 เดือน ที่จัดทาขึ้นจากการนาปัจจัยต่างๆ ที่มผี ลต่อการใช้น้ามันเชือ้ เพลิงของ
ส่วนราชการนั้น เช่น พื้นทีร่ ับผิดชอบ (ตารางกิโลเมตร) จานวนบุคลากร เป็นต้น ของ
แต่ละเดือน แล้วนาไปรายงานผ่าน www.e-report.energy.go.th ให้ครบ
12 เดือน

- 90% ของปริมาณการใช้น้ามันเชื้อเพลิง

ตัวเลขประมาณการใช้น้ามันเชื้อเพลิงที่ ควรจะเป็น (SFU) ของส่วนราชการ
นั้ น และมี ก ารใช้ น้ ามั น เชื้ อ เพลิ ง ลดลงอย่ า งน้ อ ยร้ อ ยละ 10 ตามมติ
คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2555

- ปริมาณการใช้น้ามันเชื้อเพลิงจริง

Actual Fuel Utilization; AFU จานวนน้ามันเชื้อเพลิง (ลิตร) ที่ใช้ไปจริงใน
ยานพาหนะของส่วนราชการ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2557 ถึง 30 กันยายน
2558 รวม 12 เดื อน ได้ แก่ เบนซิ น ดี เซล แก๊ สโซฮอล ไบโอดี เ ซล และ
ก๊ า ซธรรมชาติ (NGV) โดยรวบรวมจ านวนหน่ ว ยของเชื้ อเพลิ งที่ ใช้ ไปกั บ
ยานพาหนะของส่ ว นราชการทุ กคั น ในแต่ ละเดื อน แล้ วน าไปรายงานผ่ าน
www.e-report.energy.go.th ให้ครบ 12 เดือน

(ลิตร)

มาตรฐาน (ลิตร)

(ลิตร)

กรณีที่ส่วนราชการใช้น้ามันเชื้อเพลิงทางเลือก ได้แก่ แก๊สโซฮอล (ใน 1 ลิตร
มีน้ามันเบนซินอยู่ 90%) น้ามันไบโอดีเซล (ใน 1 ลิตร มีน้ามันดีเซลอยู่ 95%)
และก๊าซธรรมชาติ (NGV) ที่ใช้แทนเบนซินหรือดีเซล 100% นั้น การคานวณ
ปริมาณการใช้น้ามันเชื้อเพลิง ระบบจะประมวลผลเฉพาะจานวนปริมาณ
น้ามันเบนซิน น้ามันดีเซล เท่านั้น ตามสูตรการคานวณดังต่อไปนี้:
AFU = ปริมาณน้ามันเบนซิน+ปริมาณน้ามันดีเซล+ (0.90 x ปริมาณน้ามัน
แก๊สโซฮอล) + (0.95 x ปริมาณน้ามันไบโอดีเซล) +
(0.00 xปริมาณ NGV)
เกณฑ์การให้คะแนน :
คะแนนการประเมินผลการประหยัดพลังงานของส่วนราชการคิดจากคะแนนเฉลี่ยของหน่วยงานทั้งหมดที่เป็นราชการ
บริหารส่วนกลางในสังกัดกรมที่จัดตั้งขึ้นตามกฎกระทรวง และส่วนราชการที่ตั้งขึ้นเป็นหน่วยงานภายในกรมนั้นที่ไม่ปรากฏใน
กฎกระทรวง โดยกาหนดเกณฑ์การให้คะแนนของแต่ละหน่วยงาน เป็นระดับขั้นของความสาเร็จ (Milestone) แบ่งเกณฑ์การ
ให้คะแนนเป็น 5 ระดับ พิจารณาจากความก้าวหน้าของขั้นตอนการดาเนินงานตามเป้าหมายแต่ละระดับ ดังนี้

92
่มือตัวชี้วัด
92 คูตามคำ
�รับรองการปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

คู่มือการประเมินผลการปฏิบตั ิราชการตามคารับรองการปฏิบัติราชการของส่วนราชการ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

1. ด้านไฟฟ้า มีรายละเอียดเกณฑ์การให้คะแนนประเมินผล ดังนี้
ระดับคะแนน
1

เกณฑ์การให้คะแนน
มีการติดตามและรายงานผลการดาเนินการตามมาตรการประหยัด พลังงานด้านไฟฟ้าของ
ปีงบประมาณ 2558 รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2557 - มีนาคม 2558) และรอบ 12 เดือน
(เมษายน 2558 - กันยายน 2558) ตามรูปแบบที่ สนพ. กาหนด

คะแนน
0.5000

2

2.1 มีการรายงานข้อมูลพื้นฐานสาหรับการประเมินปริมาณการใช้ไฟฟ้ามาตรฐาน และ
ค่าดัชนีการใช้ไฟฟ้าประจาปีงบประมาณ 2558 ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ สนพ.
กาหนดได้แล้วเสร็ จ และครบถ้วน 12 เดือน นับตั้งแต่เดือนตุ ลาคม 2557 ถึ งเดื อ น
กันยายน 2558

0.2500

2.2 มีการรายงานข้อมูลปริมาณการใช้ไฟฟ้าที่ใช้จริง (kWh; กิโลวัตต์-ชั่วโมง) ประจาปี
งบประมาณ 2558 ครบถ้ ว น 12 เดื อ น นั บ ตั้ ง แต่ เ ดื อ นตุ ล าคม 2557ถึ ง เดื อ น
กันยายน 2558

0.2500

3

มีผลการคานวณ EUI ด้านการใช้ไฟฟ้า ประจาปีงบประมาณ 2558 ตามสูตรการคานวณที่
สนพ. กาหนด โดยอยู่ในช่วง - 0.200 ถึง - 0.333

4

มีผลการคานวณ EUI ด้านการใช้ไฟฟ้า ประจาปีงบประมาณ 2558 ตามสูตรการคานวณที่
สนพ. กาหนด โดยอยู่ในช่วง -0.091 ถึง -0.199

0.0001
0.5000
0.0001
0.5000

5

มีผลการคานวณ EUI ด้านการใช้ไฟฟ้า ประจาปีงบประมาณ 2558 ตามสูตรการคานวณที่
สนพ. กาหนด โดยอยู่ในช่วง 0 ถึง - 0.090
ในกรณีที่ผลการคานวณ EUI ด้านการใช้ไฟฟ้า มากกว่า 0
ส่วนราชการจะได้คะแนนระดับที่ 3, 4 และ 5 รวมกัน เท่ากับ 1.500 คะแนน

0.0001
0.5000

หมายเหตุ :
1) ส่วนราชการจะต้องได้คะแนนเต็ม (เท่ากับ 0.5000) ในระดับคะแนนที่ 2 จึงจะได้รับการประเมินผลระดับ
คะแนนที่ 3, 4 และ 5
2) การประเมินคะแนนในขั้นตอนที่ 3, 4 และ 5 เมื่อทราบ EUI แล้ว จะนาไปเทียบบัญญัติไตรยางศ์เพื่อประเมินคะแนน
3) กรณีที่ EUI ด้านการใช้ไฟฟ้า ประจาปีงบประมาณ 2558 ตามสูตรการคานวณที่ สนพ. กาหนด มีค่าน้อยกว่า
- 0.333 ส่วนราชการจะได้คะแนนระดับที่ 3, 4 และ 5 รวมกัน เท่ากับ 0.000 คะแนน
4) การประมวลคะแนนกรณีส่วนราชการมีหน่วยงานในสังกัดมาร่วมในการประเมินผล
ก. ประเมินผลคะแนนของแต่ละหน่วยงานในสังกัดตามขั้นตอน เพื่อหาคะแนนของแต่ละหน่วยงาน
ข. พิจารณาให้คะแนนของส่วนราชการ โดยคิดค่าเฉลี่ยจากคะแนนของหน่วยงานในสังกัดทั้งหมด
( = ผลรวมของคะแนนของหน่วยงานในสังกัดทั้งหมด / จานวนหน่วยงานในสังกัดทั้งหมด)
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2. ด้านน้ามันเชื้อเพลิง
ระดับ
คะแนน
1

มีรายละเอียดเกณฑ์การให้คะแนนประเมินผล ดังนี้
เกณฑ์การให้คะแนน

คะแนน

มีการติดตามและรายงานผลการดาเนินการตามมาตรการประหยัดพลังงานด้านน้ามันเชื้อเพลิงของ
ปี ง บประมาณ 2558 รอบ 6 เดื อ น (ตุ ล าคม 2557 - มี น าคม 2558) และรอบ 12 เดื อ น
(เมษายน 2558 - กันยายน 2558) ตามรูปแบบที่ สนพ. กาหนด
2.1 มีการรายงานข้อมูลพื้นฐานสาหรับการประเมินปริมาณการใช้น้ามันเชื้อเพลิงมาตรฐาน
และค่าดัชนีการใช้น้ามันเชื้อเพลิงประจาปีงบประมาณ 2558 ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่
สนพ. กาหนดได้แล้วเสร็จ และครบถ้วน 12 เดือน นับตั้งแต่เดือนตุลาคม 2557 ถึงเดือ น
กันยายน 2558
2.2 มีการรายงานข้อมูลปริมาณการใช้น้ามันเชื้อเพลิงที่ใช้จริง (ลิตร) ประจาปีงบประมาณ
2558 ครบถ้วน 1 2 เดือน นับตั้งแต่เดือนตุลาคม 2557 ถึงเดือนกันยายน 2558

0.5000

3

มีผลการคานวณ EUI ด้านการใช้น้ามันเชื้อเพลิงประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ตามสูตรการ
คานวณที่ สนพ. กาหนด อยู่ในช่วง -0.200 ถึง -0.333

4

มีผลการคานวณ EUI ด้านการใช้น้ามันเชื้อเพลิงประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ตามสูตรการ
คานวณที่ สนพ. กาหนด อยู่ในช่วง -0.091 ถึง -0.199

0.0001
0.5000
0.0001
0.5000

5

มีผลการคานวณ EUI ด้านการใช้น้ามันเชื้อเพลิงประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ตามสูตรการ
คานวณที่ สนพ. กาหนด อยู่ในช่วง 0 ถึง -0.090 ในกรณีที่ผลการคานวณค่าดัชนีการใช้น้ามัน
เชื้อเพลิง มากกว่า 0 ส่วนราชการจะได้คะแนนระดับที่ 3, 4 และ 5 รวมกัน เท่ากับ 1.500 คะแนน

2

0.2500

0.2500

0.0001
0.5000

หมายเหตุ :
1) ส่วนราชการจะต้องได้คะแนนเต็ม (เท่ากับ 0.5000) ในระดับคะแนนที่ 2 จึงจะได้รับการประเมินผลระดับ
คะแนนที่ 3, 4 และ 5
2) การประเมินคะแนนในขั้นตอนที่ 3, 4 และ 5 เมื่อทราบ EUI แล้ว จะนาไปเทียบบัญญัติไตรยางศ์เพื่อประเมินคะแนน
3) กรณีที่ EUI ด้านการใช้น้ามันเชื้อเพลิงประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ตามสูตรการคานวณที่ สนพ. กาหนด
มีค่าน้อยกว่า -0.333 ส่วนราชการจะได้คะแนนระดับที่ 3, 4 และ 5 รวมกัน เท่ากับ 0.000 คะแนน
4) การประมวลคะแนนกรณีส่วนราชการมีหน่วยงานในสังกัดมาร่วมในการประเมินผล
ก. ประเมินผลคะแนนของแต่ละหน่วยงานในสังกัดตามขั้นตอน เพื่อหาคะแนนของแต่ละหน่วยงาน
ข. พิจารณาให้คะแนนของส่วนราชการ โดยคิดค่าเฉลี่ยจากคะแนนของหน่วยงานในสังกัดทั้งหมด
( = ผลรวมของคะแนนของหน่วยงานในสังกัดทั้งหมด / จานวนหน่วยงานในสังกัดทั้งหมด)
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แผนภาพแสดงการให้คะแนนในระดับที่ 3, 4 และ 5

AEU > 90% SEU
AEU < 90% SEU

AEU = 90% SEU

เงื่อนไข :

1) สานักงาน ก.พ.ร. จะใช้ข้อมูลที่ส่วนราชการได้รายงานผลผ่าน www.e-report.energy.go.th ของสานักงาน
นโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) เท่านั้น ในการประเมินระดับความสาเร็จของการดาเนินการตามมาตรการ
ประหยัดพลังงานของส่วนราชการ
หน้าแรกของ www.e-report.energy.go.th
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หมายเหตุ:

การขอ username และ password ในการเข้าระบบ
(1) จากหน่วยงานต้นสังกัด หรือ
(2) จาก สนพ. โทร 0 2612 1555 ต่อ 358 หรือ 364

2) ส่วนราชการต้องส่งผลการดาเนินงานด้านไฟฟ้าและน้ามันเชื้อเพลิง ในระดับคะแนนที่ 1 ถึง 5 ผ่านช่องทาง
เว็บไซต์ www.e-report.energy.go.th ภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2558 เวลา 24.00 น.
3) สนพ. จัดทาผลสรุปการดาเนินงานของแต่ละส่วนราชการส่งถึงสานักงาน ก.พ.ร. ภายในวันที่15 ธันวาคม 2557
โดยใช้ข้อมูลที่แต่ละส่วนราชการส่งผลการดาเนินงานด้านไฟฟ้าและน้ามันเชื้อเพลิง ในระดับคะแนนที่ 1 ถึง 5
ผ่านช่องทางเว็บไซต์ www.e-report.energy.go.th ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2558 เวลา 24.00 น.
4) การรายงานผลการดาเนินงานและการประเมินผลตามมาตรการประหยัดพลังงาน:
หน่วยงานในส่วนราชการ
หมายถึง ส่วนราชการที่เป็นราชการบริหารส่วนกลางในสังกัดส่วนราชการระดับกรม ทีจ่ ัดตั้งขึ้นตามกฎกระทรวง และรวมถึง
ส่วนราชการที่ตั้งขึ้นเป็นหน่วยงานภายในแต่ไม่ปรากฏในกฎกระทรวง
ส าหรั บ ส่ว นราชการที่ เ ป็น ราชการบริห ารส่ว นกลางในสัง กั ด ส่วนราชการระดั บกรมนั้น ซึ่ งจั ด ตั้ งขึ้ น ตาม กฎกระทรวง แต่
ปฏิบัติงานอยู่ในภูมิภาค การรายงานผลการดาเนินงานและการประเมินผลของส่วนราชการนั้น ๆ ให้พิจารณาจากสถานที่ตั้ง ของ
ส่วนราชการว่า ตั้งอยู่ ณ จังหวัดใด ให้รายงานผลการดาเนินงานไปรวมกับ จังหวัดที่ตั้งอยู่นั้น
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ส่วนราชการ ที่มีจานวนหน่วยงานในสังกัดและหรือในพื้นที่ที่รับผิดชอบมาร่วมในการประเมินผล การประหยัดพลังงาน มากกว่า
30 หน่วยงาน จะได้รับคะแนนส่วนเพิ่มอีก 0.05 เท่าของคะแนนที่ได้รับ โดยส่วนราชการนั้น จะต้องมีหน่วยงานที่รายงานข้อมูล
ผ่าน www.e-report.energy.go.th ครบทุกขั้นตอนเป็นจานวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของจานวนหน่วยงานทั้งหมด
ตัวอย่าง : ส่วนราชการ A มีหน่วยงานในสังกัดทั้งหมด 65 หน่วยงาน รายงานข้อมูลครบ ทุกขั้นตอน
55 หน่วยงาน (เท่ากับ 84%) ได้รับคะแนนตั้งต้นเฉลี่ย 4.2634 คะแนน และได้คะแนนส่วนเพิ่ม อีก
0.05 * 4.2634 เท่ากับ 0.2132 คะแนน จึงสรุปคะแนนของส่วนราชการ A เท่ากับ 4.4766 คะแนน
(= 4.2634 + 0.2132)
การดาเนินงานระดับ สพป./สพม.
- สพป./สพม. รายงานจังหวัดตามที่จังหวัดกาหนด พร้อมทั้งบันทึกหน้าจอที่รายงานผ่าน website ชื่อ
www.e-report.energy.go.th เป็นไฟล์แนบในระบบ KRS
- ในระดับ สพฐ. จะสรุปรวบรวมรายงานเฉพาะของสานัก / หน่วยในส่วนกลาง
เพื่อรายงานต่อ สานักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) กระทรวงพลังงาน ตามเกณฑ์การประเมิน
แนวทางการประเมินผล :
1. ด้านไฟฟ้า
ระดับคะแนน

เกณฑ์การให้คะแนน

1

ขั้นตอนที่ 1 :
มีการติดตามและรายงานผลการ
ดาเนินการตามมาตรการ
ประหยัดพลังงานด้านไฟฟ้าของ
ปีงบประมาณ 2558 รอบ 6
เดือน (ตุลาคม 2557 - มีนาคม
2558) และรอบ 12 เดือน
(เมษายน 2558– กันยายน
2558) ตามรูปแบบที่ สนพ.
กาหนด

แนวทางการประเมินผล
ประเมินผลจากข้อมูล เอกสาร หลักฐานต่างๆ
 เอกสารหลักฐานเป็น :1) เอกสารการประชุมของคณะทางานลดการใช้พลังงานของส่วน
ราชการเกี่ยวกับการติดตามการดาเนินงานตามแผนปฏิบตั ิการลดใช้
พลังงาน ประจาปีงบประมาณ 2558 รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2557 มีนาคม 2558) และรอบ 12 เดือน (เมษายน 2558 - กันยายน 2558)
และหลักฐานแสดงการรับทราบของหัวหน้าส่วนราชการ
 ข้อมูลที่ส่วนราชการรายงานการติดตามการดาเนินการตามมาตรการ
ประหยัดพลังงานของปีงบประมาณ 2558 รอบ 6 เดือน และรอบ
12 เดือน ตามข้อ 3) ให้ สานักงาน ก.พ.ร. ทราบภายในวันที่
 30 พฤศจิกายน 2558
 โดยบันทึกผ่าน www.e-report.energy.go.th ตามที่ สนพ.
ออกแบบไว้ ซึ่งหลักฐานอ้างอิงจะเป็นเลขที่หรือลาดับครั้งของ
เอกสารรายงานการประชุมของคณะทางานลดการใช้พลังงาน รอบ
6 เดือน และรอบ 12 เดือน ตามลาดับ
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ระดับคะแนน

เกณฑ์การให้คะแนน

แนวทางการประเมินผล

เกณฑ์การพิจารณาระดับคะแนนที่ 1 = 0.5000 คะแนน

2

การติดตามและรายงานผลการดาเนินการตาม
มาตรการประหยัดไฟฟ้า

รอบ 6
เดือน

รอบ 12
เดือน

ก. ไม่รายงานผลการติดตามการดาเนินการตาม
มาตรการประหยัดพลังงานของคณะทางานลด
การใช้พลังงาน

0.0000
คะแนน

0.0000
คะแนน

ข. รายงานผลการติดตามการดาเนินการตาม
มาตรการประหยัดพลังงานของคณะทางานลด
การใช้พลังงาน

0.2500
คะแนน

0.2500
คะแนน

ประเมินผลจากข้อมูล เอกสาร หลักฐานต่างๆ
ขั้นตอนที่ 2 :
2.1 มีการรายงานข้อมูล
 เอกสารหลักฐานเป็น :พื้นฐานสาหรับการ
1) หลักฐานแสดงที่มาของข้อมูลอันเป็นตัวแปรต่างๆ ที่มีผลต่อการใช้
ประเมินปริมาณการใช้
พลังงานของส่วนราชการ เป็นข้อมูลจริงที่เกิดขึ้นในแต่ละเดือน ตั้งแต่
ไฟฟ้ามาตรฐาน และค่า
วันที่ 1 ตุลาคม 2557 ถึง 30 กันยายน 2558 รวม 12 เดือน
ดัชนีการใช้ไฟฟ้าประจาปี
ทั้งนี้ “ตัวแปร” ที่ สนพ. กาหนด แบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ
งบประมาณ 2558 ตาม
ก.
ตัวแปรจากลักษณะการทางาน เช่น จานวนบุคลากรภายใน
หลักเกณฑ์และวิธีการที่
(มาทางาน ลา ไปราชการ) จานวนบุคลากรภายนอก
สนพ.กาหนดได้แล้วเสร็จ
(ที่เข้ามาใช้บริการ) จานวนนักเรียน จานวนเตียงคนไข้
และครบถ้วน 12 เดือน
จานวนชั่วโมงการทางาน ขนาดพื้นที่ของอาคาร เป็นต้น
นับตั้งแต่เดือนตุลาคม
ข.
ตั
วแปรจากสภาวะแวดล้อม เช่น อุณหภูมิ ระยะห่างจากตัว
2557 ถึงเดือนกันยายน
จังหวัดที่ตั้ง พืน้ ที่ของอาเภอที่ตั้ง พื้นที่ของจังหวัดที่ตั้ง เป็นต้น
2558
2) ข้อมูลตัวแปรต่างๆ ที่มีผลต่อการใช้พลังงานของส่วนราชการ ตามข้อ1)
ทีส่ ่วนราชการรายงานให้ สานักงาน ก.พ.ร. ทราบ ภายในวันที่
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ระดับคะแนน

3

เกณฑ์การให้คะแนน

แนวทางการประเมินผล
30 พฤศจิกายน 2558
โดยบันทึกผ่าน www.e-report.energy.go.th ตามที่ สนพ.ออก
แบบไว้
* เมื่อส่วนราชการบันทึกข้อมูลต่างๆ
ผ่าน www.e-report.energy.go.th ระบบจะตรวจสอบความ
ครบถ้วนของตัวแปรต่างๆ เมื่อครบถ้วนแล้ว ระบบจะคานวณ
ปริมาณการใช้ไฟฟ้ามาตรฐานของแต่ละส่วนราชการ ตาม
แบบจาลองทางคณิตศาสตร์ที่ สนพ. ติดตั้งโปรแกรมไว้
* การจัดทาข้อมูลตัวแปรต่างๆ ตามข้อ 1) และการรายงาน ตามข้อ 2)
พร้อมทั้งรายละเอียดแบบจาลองทางคณิตศาสตร์ นั้น สนพ. ได้
จาแนกตามลักษณะการปฏิบัติงานของส่วนราชการ โดยแบ่งกลุ่ม
หน่วยงานออกเป็น 9 ลักษณะ ดังนี้
1. กลุ่มทั่วไป
2. กลุ่มโรงพยาบาลและสถานีอนามัย
3. กลุ่มโรงเรียน
4. กลุ่มศาลและสานักงานอัยการ
5. กลุ่มเรือนจาและสถานคุมประพฤติ
6. กลุ่มสถานีตารวจ
7. กลุ่มสถาบันอุดมศึกษาและสถาบันอาชีวศึกษา
8. กลุ่มสถานสงเคราะห์
9. กลุ่มสถานีวิทยุและสถานีเครื่องส่งสัญญาณ
ให้ส่วนราชการปฏิบัติและศึกษาตาม “คู่มือการจัดทาข้อมูลและ
รายงานผลตามตัวชี้วัด xx” ที่ สนพ. จัดทาขึ้น ตามเอกสารแนบท้าย
เป็นภาคผนวก xx หรือ download
ได้ที่ www.e-report.energy.go.th/eui 2557/handbook/
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คู่มือการประเมินผลการปฏิบตั ิราชการตามคารับรองการปฏิบัติราชการของส่วนราชการ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

ระดับคะแนน

เกณฑ์การให้คะแนน

แนวทางการประเมินผล

เกณฑ์การพิจารณาระดับคะแนนที่ 2.1 = 0.2500 คะแนน
ความครบถ้วนของข้อมูลตัวแปรต่างๆ
ที่มีผลต่อปริมาณการใช้ไฟฟ้าของส่วนราชการ
ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2557 ถึง 30 กันยายน 2558
ใน www.e-report.energy.go.th
ณ 30 พฤศจิกายน 2558
ก. ไม่ครบ
12 เดือน
ข. ครบทั้ง
12 เดือน

2.2 มีการรายงานข้อมูล
ปริมาณการใช้ไฟฟ้าที่ใช้
จริง (kWh; กิโลวัตต์ชั่วโมง) ประจาปี
งบประมาณ 2558
ครบถ้วน 12 เดือน
นับตั้งแต่เดือนตุลาคม
2557 ถึงเดือนกันยายน
2558

ด้านไฟฟ้า

0.0000 คะแนน
0.2500 คะแนน

ประเมินผลจากข้อมูล เอกสาร หลักฐานต่างๆ
 เอกสารหลักฐานเป็น :1) ใบแจ้งหนี้การใช้ไฟฟ้าที่การไฟฟ้าเรียกเก็บแต่ละเดือน หรือ
หลักฐานแสดงที่มาของข้อมูลปริมาณการใช้ไฟฟ้า (kWh; กิโลวัตต์ชั่วโมง) ที่ใช้จริงในกิจการของส่วนราชการ ประจาปีงบประมาณ
2558 เป็นข้อมูลจริงที่เกิดขึ้นในแต่ละเดือน ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม
2557 ถึง 30 กันยายน 2558 รวม 12 เดือน
2) ข้อมูลปริมาณการใช้ไฟฟ้า (kWh; กิโลวัตต์-ชั่วโมง) ที่ใช้จริงใน
กิจการของส่วนราชการ ตามข้อ 1) ทีส่ ่วนราชการรายงานให้
สานักงาน ก.พ.ร. ทราบ ภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2558
โดยบันทึกผ่าน www.e-report.energy.go.th ตามที่ สนพ.
ออกแบบไว้
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ระดับคะแนน

เกณฑ์การให้คะแนน

แนวทางการประเมินผล

เกณฑ์การพิจารณาระดับคะแนนที่ 2.2 = 0.2500 คะแนน
ความครบถ้วนของข้อมูลปริมาณการใช้ไฟฟ้า
ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2557 ถึง 30 กันยายน 2558
ใน www.e-report.energy.go.th
ณ 30 พฤศจิกายน 2558
ก. ไม่ครบ
12 เดือน
ข. ครบทั้ง
12 เดือน

ขั้นตอนที่ 3 - 5 :

4

0.0000 คะแนน
0.2500 คะแนน

 ส่วนราชการจะต้องได้คะแนนเต็ม (เท่ากับ 0.5000) ในระดับ
คะแนนที่ 2 จึงจะได้รบั การประเมินผลระดับคะแนนที่ 3, 4 และ 5

*

3

ด้านไฟฟ้า

ประเมินผลจากแบบจาลองทางคณิตศาสตร์

มีผลการคานวณ EUI
 เอกสารหลักฐานเป็น :ด้ า นการใช้ ไ ฟฟ้ า ประจ าปี 1) ข้อมูลตัวแปรต่างๆ ที่มีผลต่อการใช้พลังงานของส่วนราชการ ตาม
งบประมาณ 2558 ตามสู ต ร
ขั้นตอนที่ 2 (2.1 และ 2.2) ที่ ส่วนราชการรายงานให้ สานักงาน
การค านวณที่ สนพ. ก าหนด
ก.พ.ร. ทราบ โดยบันทึกผ่าน www.e-report.energy.go.th ตามที่
โดยอยู่ในช่วง
สนพ. ออกแบบไว้ โดยใช้ข้อมูลเพียง ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2558
-0.200 ถึง -0.333
2) สูตรการคานวณดัชนีชี้วัดประสิทธิภาพการใช้ไฟฟ้า (Energy
Utilization Index, EUI) เท่ากับ
มีผลการคานวณ EUI
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ระดับคะแนน

5

เกณฑ์การให้คะแนน

แนวทางการประเมินผล
(90% ของ SEU*) – AEU*
EUI =
AEU
* SEU Standard Electricity Utilization
ปริมาณการใช้ไฟฟ้ามาตรฐาน (kWh; กิโลวัตต์-ชั่วโมง)
* AEU Actual Electricity Utilization
ปริมาณการใช้ไฟฟ้าจริง
(kWh; กิโลวัตต์-ชั่วโมง)

ด้ า นการใช้ ไ ฟฟ้ า ประจ าปี
งบประมาณ 2558 ตามสู ต ร
การค านวณที่ สนพ. ก าหนด
โดยอยู่ในช่วง
-0.091 ถึง -0.199
มีผลการคานวณ EUI
ด้ า นการใช้ ไ ฟฟ้ า ประจ าปี
รายละเอียดแบบจาลองทางคณิตศาสตร์ อธิบายไว้ใน “คู่มือการ
งบประมาณ 2558 ตามสู ต ร
จัดทาข้อมูลและรายงานผลตามตัวชี้วัด xx” ที่ สนพ. จัดทาขึ้น
การค านวณที่ สนพ. ก าหนด เกณฑ์การพิจารณาระดับคะแนนที่ 3-4-5 = 1.5000 คะแนน
โดยอยู่ในช่วง
0.000 ถึง -0.090

การให้คะแนนแบ่งออกเป็น 3 ขั้นตอน
ขั้นที่ 3 EUI อยู่ในช่วง -0.2000 ถึง -0.3333

ด้านไฟฟ้า
0.0001-0.5000
คะแนน

ขั้นที่ 4

EUI อยู่ในช่วง -0.091 ถึง -0.1999

0.0001-0.5000
คะแนน

ขั้นที่ 5

EUI อยู่ในช่วง 0.0000 ถึง -0.090

0.0001-0.5000
คะแนน

รวม 3 ช่วง มีคะแนนเต็มทั้งสิ้น

1.5000 คะแนน

หมายเหตุ:
- การประเมินคะแนนในขั้นตอนที่ 3, 4 และ 5 หาก EUI ด้านการใช้

ไฟฟ้า อยู่ระหว่างค่าขอบเขต ให้ใช้วิธีเทียบบัญญัตไิ ตรยางศ์
- กรณีที่ผลการคานวณ EUI ด้านการใช้ไฟฟ้า มากกว่า 0 ส่วนราชการ
จะได้คะแนนระดับที่ 3, 4 และ 5 รวมกัน เท่ากับ 1.5000 คะแนน
 วิธีการให้คะแนนของส่วนราชการที่มีหลายหน่วยงาน
คะแนนการประเมินผลการประหยัดพลังงานของส่วนราชการ
คิดจากคะแนนเฉลี่ยของหน่วยงานทั้งหมดที่เป็นราชการบริหารส่วนกลาง
ในสังกัดกรมที่จัดตั้งขึ้นตามกฎกระทรวง และส่วนราชการที่ตั้งขึ้นเป็น
หน่วยงานภายในกรมนั้นทีไ่ ม่ปรากฏในกฎกระทรวง ดังนี้
1) ประเมินระดับความสาเร็จของการดาเนินการตามมาตรการประหยัด
พลังงานของแต่ละหน่วยงานของส่วนราชการตามเกณฑ์การให้
คะแนนทีพ่ ิจารณาจากความก้าวหน้าของ
ขั้นตอนการดาเนินงานตามเป้าหมายแต่ละระดับขั้นของความสาเร็จ
(Milestone) 5 ระดับ ตามขั้นตอนที่ 1 ถึง 5
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ระดับคะแนน

เกณฑ์การให้คะแนน

แนวทางการประเมินผล
2) นาคะแนนทีแ่ ต่ละหน่วยงานของส่วนราชการได้รับการประเมินตาม
ข้อ 1) มารวมกันเพื่อหาผลรวมทั้งหมด แล้วหาค่าคะแนนเฉลี่ยตาม
สูตรการคานวณดังต่อไปนี้
*คะแนนการประเมินผลการประหยัดพลังงานของส่วนราชการ
= ผลรวมของคะแนนของหน่วยงานของส่วนราชการทั้งหมด
จานวนหน่วยงานของส่วนราชการทั้งหมด

หมายเหตุ :
 การจัดทารายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report: SAR) ขอให้ส่วนราชการสรุปผลการดาเนินงาน
พร้อมแนบตัวอย่างเอกสาร / หลักฐานประกอบของตัวชี้วัดมาด้วย ส่วนเอกสาร/หลักฐานที่เกี่ยวข้องอื่นที่ไม่ได้จัดส่งให้
สานักงาน ก.พ.ร.ขอให้ส่วนราชการจัดเตรียมไว้ ณ ส่วนราชการเพื่อพร้อมให้ผู้ประเมินตรวจสอบหรือขอข้อมูลเพิ่มเติม
แนวทางการประเมินผล :
2. ด้านน้ามันเชื้อเพลิง
ระดับคะแนน
1

เกณฑ์การให้คะแนน

แนวทางการประเมินผล

ขั้นตอนที่ 1 :
ประเมินผลจากข้อมูล เอกสาร หลักฐานต่างๆ
มี ก ารติ ด ตามและรายงานผล  ข้อมูลทีส่ ่วนราชการรายงานการติดตามการดาเนินการตามมาตรการ
การด าเนิ นการตามมาตรการ
ประหยัดพลังงานของปีงบประมาณ 2558 รอบ 6 เดือน และรอบ
ประหยั ด พลั ง งานด้ า นน้ ามั น
12 เดือน ให้ สานักงาน ก.พ.ร. ทราบ โดยเป็นข้อมูลเดียวกันกับที่
เชื้ อ เพลิ ง ของปี ง บประมาณ
ส่วนราชการบันทึกการติดตามและรายงานผลการดาเนินการตาม
2558 รอบ 6 เดื อ น (ตุ ล าคม
มาตรการประหยัดพลังงานด้านไฟฟ้า
2557 - มีนาคม 2558)
และรอบ 12 เดือน
เกณฑ์การพิจารณาระดับคะแนนที่ 1 = 0.5000 คะแนน
(เมษายน 2558 - กั น ยายน
2558) ตามรู ป แบบที่ สนพ.
การติดตามและรายงานผลการดาเนินการตาม
รอบ 6
รอบ 12
กาหนด
มาตรการประหยัดน้ามัน
เดือน
เดือน
ก. ไม่รายงานผลการติดตามการดาเนินการตาม
มาตรการประหยัดพลังงานของคณะทางานลด
การใช้พลังงาน

0.0000
คะแนน

0.0000
คะแนน

ข. รายงานผลการติดตามการดาเนินการตาม
มาตรการประหยัดพลังงานของคณะทางานลด
การใช้พลังงาน

0.2500
คะแนน

0.2500
คะแนน
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ระดับคะแนน
2

เกณฑ์การให้คะแนน
ขั้นตอนที่ 2 :
2.1 มีการรายงานข้อมูล
พื้นฐานสาหรับการ
ประเมินปริมาณการใช้
น้ามันเชื้อเพลิงมาตรฐาน
และค่าดัชนีการใช้น้ามัน
เชื้อเพลิงประจาปี
งบประมาณ 2558 ตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการที่
สนพ. กาหนดได้แล้ว
เสร็จ และครบถ้วน 12
เดือน นับตั้งแต่เดือน
ตุลาคม 2557 ถึงเดือน
กันยายน 2558

แนวทางการประเมินผล
ประเมินผลจากข้อมูล เอกสาร หลักฐานต่างๆ
 เอกสารหลักฐานเป็น :1) หลักฐานแสดงที่มาของข้อมูลอันเป็นตัวแปรต่างๆ ที่มีผลต่อการใช้
พลังงานของส่วนราชการ เป็นข้อมูลจริงที่เกิดขึ้นในแต่ละเดือน ตั้งแต่
วันที่ 1 ตุลาคม 2557 ถึง 30 กันยายน 2558 รวม 12 เดือน
ทั้งนี้ “ตัวแปร” ที่ สนพ. กาหนด แบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ
ก. ตัวแปรจากลักษณะการทางาน เช่น จานวนบุคลากรภายใน
(มาทางาน ลา ไปราชการ) เป็นต้น
ข. ตัวแปรจากสภาวะแวดล้อม เช่น อุณหภูมิ ระยะห่างจากตัว
จังหวัดที่ตั้ง พื้นที่ของอาเภอที่ตั้ง พื้นที่ของจังหวัดที่ตั้ง เป็นต้น
2) ข้อมูลตัวแปรต่างๆ ที่มผี ลต่อการใช้พลังงานของส่วนราชการ ตาม
ข้อ 1) ทีส่ ่วนราชการรายงานให้ สานักงาน ก.พ.ร. ทราบ ภายใน
วันที่ 30 พฤศจิกายน 2558
โดยบันทึกผ่าน www.e-report.energy.go.th ตามที่ สนพ.
ออกแบบไว้ เป็นข้อมูลเดียวกับการติดตามและรายงานผลการ
ดาเนินการตามมาตรการประหยัดพลังงานด้านไฟฟ้า
* เมื่อส่วนราชการบันทึกข้อมูลต่าง ๆ
ผ่าน www.e-report.energy.go.th ระบบจะตรวจสอบ
ความครบถ้วนของตัวแปรต่างๆ เมื่อครบถ้วนแล้ว ระบบ
จะคานวณปริมาณการใช้น้ามันมาตรฐานของแต่ละส่วนราชการ
ตามแบบจาลองทางคณิตศาสตร์ที่ สนพ. ติดตั้งโปรแกรมไว้
เกณฑ์การพิจารณาระดับคะแนนที่ 2.1 = 0.2500 คะแนน
ความครบถ้วนของข้อมูลตัวแปรต่างๆ
ที่มีผลต่อปริมาณการใช้น้ามันของส่วนราชการ
ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2557 ถึง 30 กันยายน 2558
ใน www.e-report.energy.go.th
ณ 30 พฤศจิกายน 2558
ก. ไม่ครบ
12 เดือน
ข. ครบทั้ง
12 เดือน

ด้านน้ามัน

0.0000 คะแนน
0.2500 คะแนน

2.2 มี ก า ร ร า ย ง า น ข้ อ มู ล ประเมินผลจากข้อมูล เอกสาร หลักฐานต่างๆ
ป ริ ม า ณ ก า ร ใช้ น้ า มั น
เชื้ อ เพลิ งที่ ใ ช้ จริง (ลิตร)  เอกสารหลักฐานเป็น :ประจ าปี ง บประมาณ
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คู่มือการประเมินผลการปฏิบตั ิราชการตามคารับรองการปฏิบัติราชการของส่วนราชการ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

ระดับคะแนน

เกณฑ์การให้คะแนน
แนวทางการประเมินผล
2558 ครบถ้วน 12 เดือน 1) ใบเสร็จค่าน้ามันเชื้อเพลิงที่ส่วนราชการได้ซื้อ และใบสั่งจ่ายน้ามัน
นับตั้งแต่เดือน
เชื้อเพลิงให้กับยานพาหนะของส่วนราชการทุกคันในแต่ละเดือน
ตุลาคม 2557 ถึง
หรือหลักฐานแสดงที่มาของข้อมูลปริมาณการใช้น้ามันเชื้อเพลิง
เดือน กันยายน 2558
(ลิตร) ที่ใช้จริงในยานพาหนะของส่วนราชการ ประจาปีงบประมาณ
2558 เป็นข้อมูลที่เกิดขึ้นจริงในแต่ละเดือน ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2557
ถึง 30 กันยายน 2558 รวม 12 เดือน
2) ข้อมูลข้อมูลปริมาณการใช้น้ามันเชื้อเพลิง (ลิตร) ที่ใช้จริงใน
ยานพาหนะของส่วนราชการ ตามข้อ 1) ทีส่ ่วนราชการรายงานให้
สานักงาน ก.พ.ร. ทราบ ภายใน 30 พฤศจิกายน 2558 โดยบันทึก
ผ่าน www.e-report.energy.go.th ตามที่ สนพ. ออกแบบไว้

เกณฑ์การพิจารณาระดับคะแนนที่ 2.2 = 0.2500 คะแนน
ความครบถ้วนของข้อมูลปริมาณการใช้น้ามัน
ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2557 ถึง 30 กันยายน 2558
ใน www.e-report.energy.go.th
ณ 30 พฤศจิกายน 2558
ก. ไม่ครบ
12 เดือน
ข. ครบทั้ง
12 เดือน

*

ด้านน้ามัน

0.0000 คะแนน
0.2500 คะแนน

 ส่วนราชการจะต้องได้คะแนนเต็ม (เท่ากับ 0.5000) ในระดับ
คะแนนที่ 2 จึงจะได้รบั การประเมินผลระดับคะแนนที่ 3, 4 และ 5
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คู่มือการประเมินผลการปฏิบตั ิราชการตามคารับรองการปฏิบัติราชการของส่วนราชการ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

ระดับคะแนน
3

4

5

เกณฑ์การให้คะแนน

แนวทางการประเมินผล

ขั้นตอนที่ 3 - 5 :

ประเมินผลจากแบบจาลองทางคณิตศาสตร์

มีผลการคานวณ EUI
ด้านการใช้น้ามันเชื้อเพลิง
ประจาปีงบประมาณ 2558
ตามสูตรการคานวณที่ สนพ.
กาหนด โดยอยู่ในช่วง
-0.200 ถึง -0.333
มีผลการคานวณ EUI
ด้านการใช้น้ามันเชื้อเพลิง
ประจาปีงบประมาณ 2558
ตามสูตรการคานวณที่ สนพ.
กาหนด โดยอยู่ในช่วง
-0.091 ถึง -0.199

 เอกสารหลักฐานเป็น :1) ข้อมูลตัวแปรต่างๆ ที่มผี ลต่อการใช้พลังงานของส่วนราชการ ตาม
ขั้นตอนที่ 2 (2.1 และ 2.2) ที่ส่วนราชการรายงานให้ สานักงาน
ก.พ.ร. ทราบ โดยบันทึกผ่าน www.e-report.energy.go.th ตามที่
สนพ. ออกแบบไว้ โดยใช้ข้อมูลเพียง ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2558
2) สูตรการคานวณดัชนีชี้วัดประสิทธิภาพการใช้น้ามันเชื้อเพลิง
(Energy Utilization Index, EUI) เท่ากับ
EUI =
(90% ของ SFU*) – AFU*
AFU
* SFU Standard Fuel Utilization
ปริมาณการใช้น้ามันมาตรฐาน (ลิตร)
* AFU Actual Fuel Utilization
ปริมาณการใช้น้ามันจริง (ลิตร)
รายละเอียดแบบจาลองทางคณิตศาสตร์ อธิบายไว้ใน
“คู่มือการจัดทาข้อมูลและรายงานผลตามตัวชี้วัด xx”
ที่ สนพ. จัดทาขึ้น
การให้คะแนนแบ่งออกเป็น 3 ขัน้ ตอน
ด้านน้ามัน

มีผลการคานวณ EUI
ด้านการใช้น้ามันเชื้อเพลิง
ประจาปีงบประมาณ 2558
ตามสูตรการคานวณที่ สนพ.
กาหนด โดยอยู่ในช่วง
0.000 ถึง -0.090

ขั้นที่ 3

EUI อยู่ในช่วง -0.2000 ถึง -0.3333

ขั้นที่ 4

EUI อยู่ในช่วง -0.091 ถึง -0.1999

ขั้นที่ 5

EUI อยู่ในช่วง 0.0000 ถึง -0.090
รวม 3 ช่วง มีคะแนนเต็มทั้งสิ้น

0.0001-0.5000
คะแนน
0.0001-0.5000
คะแนน
0.0001-0.5000
คะแนน
1.5000 คะแนน

เกณฑ์การพิจารณาระดับคะแนนที่ 3-4-5 = 1.5000 คะแนน

หมายเหตุ :
- การประเมินคะแนนในขั้นตอนที่ 3, 4 และ 5 หาก EUI ด้านการใช้
น้ามันเชื้อเพลิง อยู่ระหว่างค่าขอบเขต ให้ใช้วิธีเทียบบัญญัตไิ ตรยางศ์
กรณีทผี่ ลการคานวณ EUI ด้านการใช้น้ามันเชื้อเพลิง มากกว่า 0
ส่วนราชการจะได้คะแนนระดับที่ 3, 4 และ 5 รวมกัน
เท่ากับ 1.5000 คะแนน
 วิธีการให้คะแนนของส่วนราชการที่มีหลายหน่วยงาน
คะแนนการประเมินผลการประหยัดพลังงานของส่วนราชการ
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คู่มือการประเมินผลการปฏิบตั ิราชการตามคารับรองการปฏิบัติราชการของส่วนราชการ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

ระดับคะแนน

เกณฑ์การให้คะแนน

แนวทางการประเมินผล
คิดจากคะแนนเฉลี่ยของหน่วยงานทั้งหมดที่เป็นราชการบริหารส่วนกลาง
ในสังกัดกรมที่จัดตั้งขึ้นตามกฎกระทรวง และส่วนราชการที่ตั้งขึ้นเป็น
หน่วยงานภายในกรมนั้นทีไ่ ม่ปรากฏในกฎกระทรวง ดังนี้
1) ประเมินระดับความสาเร็จของการดาเนินการตามมาตรการประหยัด
พลังงานของแต่ละหน่วยงานของส่วนราชการตามเกณฑ์การให้
คะแนนทีพ่ ิจารณาจากความก้าวหน้าของขั้นตอนการดาเนินงานตาม
เป้าหมายแต่ละระดับขั้นของความสาเร็จ (Milestone) 5 ระดับ
ตามขั้นตอนที่ 1 ถึง 5
2) นาคะแนนที่แต่ละหน่วยงานของส่วนราชการได้รับการประเมินตาม
ข้อ 1) มารวมกันเพื่อหาผลรวมทั้งหมด แล้วหาค่าคะแนนเฉลี่ยตาม
สูตรการคานวณดังต่อไปนี้
*คะแนนการประเมินผลการประหยัดพลังงานของส่วนราชการ
= ผลรวมของคะแนนของหน่วยงานของส่วนราชการทั้งหมด
จานวนหน่วยงานของส่วนราชการทั้งหมด

หมายเหตุ :
 การจัดทารายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report: SAR) ขอให้ส่วนราชการสรุปผลการดาเนินงาน
พร้อมแนบตัวอย่างเอกสาร / หลักฐานประกอบของตัวชี้วัดมาด้วย ส่วนเอกสาร / หลักฐานที่เกี่ยวข้องอื่นที่ไม่ได้จดั ส่งให้
สานักงาน ก.พ.ร. ขอให้ส่วนราชการจัดเตรียมไว้ ณ ส่วนราชการเพื่อพร้อม
ให้ผู้ประเมินตรวจสอบหรือขอข้อมูลเพิ่มเติม

ผู้กากับดูแลตัวชี้วัด : ผู้อานวยการสานักอานวยการ
ผู้จัดเก็บข้อมูล
: ผู้อานวยการกลุ่มอาคารสถานที่และยานพาหนะ
นางศิริพร พันธ์เดช
นายมานพ พืบขุนทด

เบอร์ติดต่อ : 0-2281-2283
เบอร์ติดต่อ : 0-2288-5900
เบอร์ติดต่อ : 0-2288-5900
เบอร์ติดต่อ : 0-2288-5900
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ตัวชี้วัดที่ 5 การพัฒนาประสิทธิภาพระบบสารสนเทศภาครัฐ
หน่วยวัด : ระดับ
น้าหนัก : ร้อยละ 5
คาอธิบาย :
 เป็นการบูรณาการเครือข่ายสารสนเทศภาครัฐให้ครอบคลุมทุกส่วนราชการเพื่อเป็นการ ลด
ต้นทุน และ ลดความซ้าซ้อน ในการใช้งบประมาณ ด้านเครือข่ายในภาครัฐ รวมทังสร้างความร่ว มมื อ
ระหว่างส่วนราชการต่างๆ ในการพัฒนาหรือน้าระบบบริการอิเล็กทรอนิกส์ของหน่วยงานให้บริการผ่ าน
เครือข่ายสารสนเทศภาครัฐ ในการ เชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงาน
 เป็ น การพั ฒ นาประสิ ท ธิ ภ าพระบบสารสนเทศภาครั ฐ มุ่ ง เน้ น ให้ ส่ ว นราชการ
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการปรับปรุงงานบริการและการท้างาน มี การปรับปรุงกระบวนงานหลักให้ มี
ประสิ ทธิภ าพ มีการบูรณาการกระบวนงานภายในกระทรวงให้มีการบริการ ณ จุดเดียว โดยใช้ระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ (Single Gateway)
แนวทางการประเมินผล :
ประเด็นที่ 1 : บทบาทของผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูงต่อการบูรณาการระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศภาครัฐ
1. มีการแต่งตัง CIO
2. CIO เข้ารับการอบรมหลักสูตรที่เกี่ยวข้องอย่างน้อย 1 หลักสูตร
3. CIO ด้าเนินบทบาทในการผลักดันการบูรณาการรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ ดังนี
3.1 มีการจัดท้าแผนแม่บทเทคโนโลยีส ารสนเทศและการสื่ อสารของหน่ว ยงานที่
สอดคล้องกับแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ฉบับที่ 3) ของ
ประเทศไทย พ.ศ. 2557 – 2561
3.2 มีการเปิดเผยข้อมูลผลการด้าเนินงานของหน่วยงานผ่านทางเว็บไซต์
3.3 มีการพัฒนาระดับการพัฒนา (Maturity Level) ของบริการอิเล็กทรอนิกส์ (eGovernment Service) ของหน่วยงาน ในระดับที่สูงขึนอย่างน้อย 1 บริการ
เกณฑ์การประเมินผล
ระดับ เกณฑ์การให้คะแนน
1
มีการแต่งตัง CIO และยังไม่ได้ด้าเนินภารกิจตามที่ก้าหนดในแนวทางประเมิน
2
มีการแต่งตัง CIO และด้าเนินภารกิจได้ 1 ข้อ
3
มีการแต่งตัง CIO และด้าเนินภารกิจได้ 2 ข้อ
4
มีการแต่งตัง CIO และด้าเนินภารกิจได้ 3 ข้อ
5
มีการแต่งตัง CIO และด้าเนินภารกิจได้ 4 ข้อ
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ประเด็นที่ 2 : การจัดทาข้อมูลของศูนย์ปฏิบัติการระดับกรม (Department Operation Center : DOC)
1. มีการทบทวนข้อมูลให้มีความถูกต้องควบถ้วนตามภารกิจของหน่วยงาน
2. มีแผนหรือมีการทบทวนแผนในการบูรณาการระบบศูนย์ปฏิบัติการระดับกรม (DOC) เชื่อมกับ
ศูนย์ปฏิบัติการระดับกระทรวงฯ (MOC)
3. มีปรับปรุงฐานข้อมูลให้มีความทันสมัย (Update)
4. มีการส้ารองข้อมูล (Back up)
5. กรณีระบบล่มสามารถแก้ไขให้ใช้งานได้ภายใน 24 ชั่วโมง (Recovery)
เกณฑ์การประเมินผล
ระดับ
1
2
3
4
5

เกณฑ์การให้คะแนน
ด้าเนินการได้ตามข้อ 1
ด้าเนินการได้ตามข้อ 2
ด้าเนินการได้ตามข้อ 3
ด้าเนินการได้ตามข้อ 4
ด้าเนินการได้ตามข้อ 5
รวม

คะแนน
1 คะแนน
1 คะแนน
1 คะแนน
1 คะแนน
1 คะแนน
5 คะแนน

หมายเหตุ แนวทางการประเมินผลในประเด็นอื่น ๆ อยู่ร ะหว่า งการดาเนิน การจัดทารายละเอียด
ตัวชี้วัดของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน :
ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด
การพัฒนาประสิทธิภาพระบบสารสนเทศ
ภาครัฐ
ผู้กากับดูแลตัวชี้วัด :
ผู้จัดเก็บข้อมูล

:

หน่วยวัด
ระดับ

ผลการดาเนินงานในอดีต ปีงบประมาณ พ.ศ.
2555
2556
2557
n/a

ผู้อ้านวยการส้านักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
เบอร์ติดต่อ : 02-288-5712
นางสาวเสริมสุข ธรรมกิจไพโรจน์
เบอร์ติดต่อ : 081-415-8618
นางสาวเปรมฤทัย เลิศบ้ารุงชัย
เบอร์ติดต่อ : 081-819-7922
นางสาวน้าผึง คะเชนทน
เบอร์ติดต่อ : 081-768-3258
นายมานพ สว่างจิต
เบอร์ติดต่อ : 081-790-7995
นางทัศนีย์ วัชราไทย
เบอร์ติดต่อ : 02-281-5246
นางสาวสุประวีณ์ มาโยง
เบอร์ติดต่อ : 02-280-5218
คู่มือตัวชี้วัด 109
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ตัวชี้วัดที่ 6 การพัฒนาสมรรถนะองค์การ
หน่วยวัด :
น้าหนัก : ร้อยละ 5
คาอธิบาย : การพัฒ นาสมรรถนะองค์การ เป็นการดาเนินการปรับปรุงระบบบริห ารจัดการภายใน
องค์การที่เป็นกลไกที่ทาให้องค์การมีประสิทธิภาพสูงขึ้น ประกอบด้วย 3 ด้าน ได้แก่ การกาหนดเป้าหมาย
(Goal) การออกแบบระบบงาน (Design) และการบริห ารจัด การ (Management) และวั ดใน 3 ระดั บ
ได้แก่ ระดับองค์การ (Organization) ระดับหน่วยงาน (Department) และระดับบุคคล (Individual) เพื่อ
เพิ่มขีดความสามารถในการดาเนินงานขององค์การ อันจะเป็นผลให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ บรรลุ
วัตถุประสงค์ขององค์การ ความคาดหวังและความต้องการของผู้รับบริการ
ความสาเร็จของการพัฒ นาสมรรถนะองค์การ แบ่งการประเมินออกเป็น 2 ตัวชี้วัดย่อย
ดังนี้
ตัวชี้วัด
6.1
6.2

ระดับความสาเร็จของการจัดทารายงานลักษณะสาคัญขององค์การ
ระดับความสาเร็จของการพัฒนาองค์การ
รวม

่มือตัวชี้วัด
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น้าหนัก
(ร้อยละ)
1
4
5
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ตัวชี้วัดที่ 6.1 ระดับความสาเร็จของการจัดทารายงานลักษณะสาคัญขององค์การ
หน่วยวัด : ระดับ
น้าหนัก : ร้อยละ 1
คาอธิบาย : การจั ดท ารายงานลั กษณะส าคั ญ ขององค์ การ เป็ น การดาเนิ น การทบทวน วิเคราะห์
สถานภาพในปัจจุบันของ สพป./สพม. ทั้งโครงสร้างการบริห ารงานของ สพป./สพม. จ านวนบุคลากร
สภาพแวดล้อมในการปฏิบัติงาน ความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงานกับผู้รับบริการ ส่ วนราชการอื่น และ
ประชาชน ความท้าทายที่สาคัญในเชิงยุทธศาสตร์ที่ สพป./สพม. เผชิญอยู่ รวมถึงแนวทางการปรับปรุงผล
การดาเนินการของ สพป./สพม. ตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) เพื่อให้ สพป./สพม.
เข้าใจและน าไปใช้ป ระกอบการวางแผนพั ฒ นาองค์การ รวมทั้ งประกอบการดาเนิน การต่างๆ ได้อย่าง
ครอบคลุมทุกประเด็นที่สาคัญ
เกณฑ์การให้คะแนน :
วัดความสาเร็จของการจัดทารายงานลักษณะสาคัญขององค์การ โดยเกณฑ์การให้คะแนนแบ่ง
ออกเป็นดั5งนีระดั
้ บ ดังนี้
ระดับคะแนน
1
2
3
4
5

เกณฑ์การให้คะแนน
จัดส่งรายงานลักษณะสาคัญขององค์การผ่านระบบ KRS ภายหลังระยะเวลาการ
รายงานรอบ 6 เดือน
จัดส่งรายงานลักษณะสาคัญขององค์การผ่านระบบ KRS ภายในระยะเวลาการ
รายงานรอบ 6 เดือน
จัดส่งรายงานลักษณะสาคัญขององค์การผ่านระบบ KRS ภายในระยะเวลาการ
รายงานรอบ 6 เดือน และรายงานมีความครบถ้วนและทันสมัย

เงื่อนไข :

1. จัด ท าข้อ มู ล ลั กษณะส าคั ญ ขององค์ก ารตามแบบฟอร์มที่ 1 : รายงานลั ก ษณะส าคัญ ของ
องค์การ โดย สพป./สพม. ต้องจัดทาข้อมูลให้ครบถ้วน ถูกต้อง และทันสมัยเป็นปัจจุบัน
2. จัดส่งรายงานลักษณะสาคัญขององค์การตามแบบฟอร์มที่ 1 ผ่านระบบรายงานผลตัวชี้วัด
ตามค ารั บ รองการปฏิ บั ติ ราชการ (KRS : KPI Report System) ภายในระยะเวลาการรายงานรอบ 6
เดือน

คู่มือตัวชี้วัด
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รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน :
ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด
ระดับความสาเร็จของการจัดทารายงาน
ลักษณะสาคัญขององค์การ

หน่วยวัด
ระดับ

ผลการดาเนินงานในอดีต ปีงบประมาณ พ.ศ.
2555
2556
2557
5.0000
5.0000
5.0000

แนวทางการดาเนินงาน :
ระดับ สพป./สพม.
1. สพป./สพม. กรอกข้อมูลลักษณะส�
ษณะสำาคั
ขององค์กการาร ตามแบบฟอร์
ตามแบบฟอร์มมทีที่ ่ 11 : รายงานลั กษณะ
คัญญขององค์
สส�าคั
ำคัญขององค์การ โดยส
โดยส�านั
ำนักกงานเขตพื
งานเขตพื้นที่การศึกษาต้องจัดทท�ำาข้ข้อมูลให้ครบถ้วน ถูกต้อง และทั
และทันสมัยเป็น
ปัจจุบัน โดยต้องจัดทาข้อมูลให้ครบถ้วน ถูกต้อง และทันสมัยเป็นปัจจุบัน
ษณะส�ำาคัคัญขององค์การตามแบบฟอร์มที่ 1 ผ่ผ่าานระบบรายงานผลตัวชี้วัดตาม
2. จัดส่งรายงานลักษณะส
ำรับรองการปฏิบัติราชการ (KRS : KPI Report System) ภายในระยะเวลาการรายงานรอบ 6 เดือน
คค�ารั
ผู้กากับดูแลตัวชี้วัด :
หัวหน้ากลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

เบอร์ติดต่อ : 0-2281-5218

ผู้จัดเก็บข้อมูล :
นายชัชวาลย์ วัดอักษร
นางสาวพรพรรณ ศศิวงศ์
นางสาวจุฬาลักษณ์ ทรัพย์สุทธิ
นายศิวกร รัตติโชติ
นางสาวทิตยาภรณ์ กาศสนุก
นางสาวศิวาพร ชาญสอน
นางสาวปณิธิภัธน์ พรหมประสาธน์
นายประสิทธิ์ ทากันหา

เบอร์ติดต่อ :
เบอร์ติดต่อ :
เบอร์ติดต่อ :
เบอร์ติดต่อ :
เบอร์ติดต่อ :
เบอร์ติดต่อ :
เบอร์ติดต่อ :
เบอร์ติดต่อ :

่มือตัวชี้วัด
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0-2281-5218
0-2281-5218
0-2281-5218
0-2281-5218
0-2281-5218
0-2281-5218
0-2281-5218
0-2281-5218
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แบบฟอร์มที่ 1 รายงานลักษณะสาคัญขององค์การ

รายงานลักษณะสาคัญขององค์การ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา............................

คู่มือตัวชี้วัด
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คาอธิบายการตอบคาถาม
รายงานลักษณะสาคัญขององค์การ
ตัวชี้วัดนี้

 ส่ วนราชการในที่ นี้ หมายถึ ง “ส านั กงานเขตพื้ น ที่ การศึ กษา” ที่ ดาเนิ นการตาม

 การจั ด ท าลั ก ษณะส าคั ญ ขององค์ ก าร ให้ ส่ ว นราชการพิ จ ารณาบทบาทหน้ า ที่
ผู้รับบริการ หรือการบริหารจัดการครอบคลุมทุกหน่วยงานที่อยู่ในสังกัดของ สพป./สพม.
 การตอบคาถามจะต้องพิจารณาถึงการปฏิบัติงานที่มีความเชื่อมโยงและสอดคล้องกัน
ทั้งองค์การ ตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ
 คาถามที่มีเครื่องหมาย (#) เป็นคาถามบังคับที่ สพป./สพม. ต้องตอบคาถาม โดยมี
ข้อมูลสารสนเทศที่เกี่ยวข้องในเรื่องนั้น ๆ จึงจะถือว่าได้ตอบคาถามในข้อนั้น ๆ แล้ว
 คาถามที่ ไม่มี เครื่องหมาย (#) เป็นคาถามที่ส่วนราชการต้องตอบคาถาม แต่การ
ตอบคาถามดังกล่าวอาจจะยังไม่มีความสมบูรณ์ก็ได้ ทั้งนี้ อาจเนื่องจากต้องใช้เวลาในการรวบรวมข้อมูล
และสารสนเทศ หรือด้วยเหตุใด ๆ ก็ตาม สาหรับกรณีคาถามใดส่วนราชการยังไม่ได้ดาเนินการ ให้ สพป./
สพม.ตอบว่า “ยังไม่ได้ดาเนินการ เนื่องจาก...” (ให้ระบุปัญหาหรือสาเหตุที่ยังไม่ได้ดาเนินการ)
 คาถามที่ สพป./สพม. มีลักษณะงานไม่เกี่ยวข้องกับเรื่องนั้น ให้ตอบว่า “ส่วนราชการ
มีลักษณะงานไม่เกี่ยวข้องกับคาถามในข้อนี้ เนื่องจาก... ”
 การตอบคาถาม ให้ส่วนราชการอธิบายบริบทที่สาคัญขององค์การที่เกี่ยวข้องในแต่
ละคาถาม โดยใช้วิธีการพรรณาความ ใช้แผนภาพประกอบ หรือใช้ตาราง ตามความเหมาะสมในแต่ล ะ
คาถาม

่มือตัวชี้วัด
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ลักษณะสาคัญขององค์การ
ลักษณะสาคัญขององค์การแสดงให้เห็นภาพรวมของ สพป.สพม/. บ่งบอกถึงสภาพแวดล้อมด้าน
การปฏิบัติการของ สพป.สพม/. ความสัมพันธ์ที่สาคัญภายในและภายนอก สพป.สพม/. สภาพแวดล้อมใน
การปฏิบัติงาน และความท้าทายเชิงยุทธศาสตร์ รวมทั้งแนวทางในการปรับปรุงผลการดาเนินการ
ลั ก ษณะส าคั ญ ขององค์ ก ารแสดงบริบ ทเพื่ อ ให้ เข้ าใจ สพป .สพม /. มากขึ้ น และเพื่ อ ชี้ น าและ
จัดลาดับความสาคัญของข้อมูลและสารสนเทศที่ส่วนราชการควรนาเสนอในการอธิบายในกรณีที่ดาเนินการ
PMQA ในหมวดที่ 1-7 ต่อไป
กรุณาตอบคาถามดังต่อไปนี้
1. ลักษณะองค์การ
เป็นการกล่าวถึงสภาพแวดล้อมในการปฏิบัติภารกิจของส่วนราชการ และความสัมพันธ์ ที่สาคัญกับ
ประชาชนผู้รับบริการ ส่วนราชการอื่น และประชาชนโดยรวม
ก. ลักษณะพื้นฐานของส่วนราชการ
(1)
(2)
(3)

(4)
(5)

พันธกิจหรือหน้าที่ตามกฎหมายของส่วนราชการคืออะไรบ้าง (#)
วิสั ย ทั ศ น์ เป้ า ประสงค์ ห ลั ก ค่ า นิ ย ม และวัฒ นธรรมของส่ ว นราชการคื อ อะไร มี ก าร
ปรับปรุง/เปลี่ยนแปลง/ทบทวนเมื่อใด
ลักษณะโดยรวมของบุคลากรในส่วนราชการเป็นอย่างไร เช่น ระดับการศึกษา อายุ สาย
งาน ระดับตาแหน่ง ข้อกาหนดพิเศษในการปฏิบัติงาน เป็นต้น โดยจาแนกตามประเภท
ของบุคลากร (ข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้างประจา ลูกจ้างชั่วคราว) รวมทั้งกรอบ
อัตรากาลั งและอัตรากาลั งของส่ วนราชการด้ว ย (#) (ให้ ใช้ข้อมูล ณ วันปัจจุบันที่ ส่ว น
ราชการจัดทารายงานนี้)
ส่วนราชการมีเทคโนโลยี อุปกรณ์ และสิ่งอานวยความสะดวกที่สาคัญอะไรบ้าง รวมทั้ง
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศต่างๆ ในการให้บริการและการปฏิบัติงาน (#)
ส่วนราชการดาเนินการภายใต้กฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับที่สาคัญอะไรบ้าง (#) (ให้ระบุ
เฉพาะที่สาคัญที่เกี่ยวข้องกับการส่งมอบบริการหลักของส่วนราชการเท่านั้น)

ข. ความสัมพันธ์ภายใน ภายนอกองค์การ
(6)
(7)

โครงสร้างองค์การ และ วิธีการจัดการที่แสดงถึงการกากับดูแลตนเองที่ดีเป็นเช่นใด (#)
ส่วนราชการหรือองค์การที่เกี่ยวข้องกันในการให้บริการหรือส่งมอบงานต่อกันมีหน่วยงาน
ใดบ้าง มีบทบาทอย่างไรในการปฏิบัติงานร่วมกัน (#)
คู่มือตัวชี้วัด
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(8)

-

- ข้อกาหนดที่สาคัญในการปฏิบัติงานร่วมกันมีอะไรบ้าง
- มีแนวทางและวิธีการสื่อสารระหว่างกันอย่างไร
กลุ่มผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลักของส่วนราชการคือใครบ้าง (#)
กลุ่มผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่ วนเสียเหล่านี้มีความต้องการและความคาดหวังที่
สาคัญอะไรบ้าง (#)
มีแนวทางและวิธีการอย่างไรในการให้บริการแก่ผู้รับบริการ (#)
แนวทางและวิธีการสื่อสารระหว่างกันคืออะไร (#)

2. ความท้าทายต่อองค์การ
เป็นการตอบคาถาม เพื่ออธิบายถึงสภาพการแข่งขัน ความท้าทายที่สาคัญในเชิงยุทธศาสตร์ และ
ระบบการปรับปรุงผลการดาเนินการของส่วนราชการ
ก. สภาพการแข่งขัน
(9)

(10)
(11)
(12)

-

สภาพการแข่ ง ขั น ทั้ ง ภายในและภายนอกประเทศของส่ ว นราชการเป็ น เช่ น ใด
(ให้ส่วนราชการตอบตามความเหมาะสมของภารกิจของส่วนราชการ)
- ประเภทการแข่งขัน และจานวนคู่แข่งขันในแต่ละประเภทเป็นเช่นใด
- ประเด็นการแข่งขันคืออะไร และผลการดาเนินการปัจจุบันในประเด็นดังกล่าวเมื่อ
เปรียบเทียบกับคู่แข่งเป็นอย่างไร
- ปัจจัยสาคัญที่ทาให้ส่วนราชการประสบความสาเร็จเมื่อเปรียบเทียบกับคู่แข่งขันคืออะไร
- ปัจจัยแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไปซึ่งมีผลต่อสภาพการแข่งขันของส่วนราชการคืออะไร
ข้อมูลเชิงเปรียบเทียบและข้อมูลเชิงแข่งขันมีแหล่งข้อมูลอยู่ที่ใดบ้าง
ข้อจากัดในการได้มาซึ่งข้อมูลเชิงเปรียบเทียบ และข้อมูลเชิงแข่งขันมีอะไรบ้าง (ถ้ามี)

ข. ความท้าทายเชิงยุทธศาสตร์
(13)

ความท้าทายเชิงยุทธศาสตร์ของส่วนราชการคืออะไร (#)
- ความท้าทายตามพันธกิจ
- ความท้าทายด้านปฏิบัติการ
- ความท้าทายด้านทรัพยากรบุคคล

ค. ระบบการปรับปรุงผลการดาเนินการ
(14)
(15)

กระบวนการที่สร้างคุณค่าและกระบวนการสนับสนุ นของส่วนราชการมีอะไรบ้ างรวมทั้งมี
แนวทางและวิธีการอะไรบ้างในการปรับปรุงประสิทธิภาพของส่วนราชการ เพื่อให้เกิดผลการ
ดาเนินการที่ดีอย่างต่อเนื่อง (#)
ภายในองค์การมีแนวทางในการเรียนรู้ขององค์การและมีการแลกเปลี่ยนความรู้อย่างไร (#)

่มือตัวชี้วัด
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ตัวชี้วัดที่ 6.2 ระดับความสาเร็จของการพัฒนาองค์การ
หน่วยวัด : ระดับ
น้าหนัก : ร้อยละ 4
คาอธิบาย :
 ความส าเร็จของการพัฒ นาองค์การ พิจารณาจากการนาผลการส ารวจการพัฒ นา
องค์การ (Organization Development Survey) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ซึ่งเป็นการสารวจผ่าน
ระบบออนไลน์ (http://www.psdg-obec.go.th) ไปใช้วางแผนและดาเนินการพัฒนาองค์การในประเด็นที่
เป็นโอกาสในการปรับปรุง
 แบบส ารวจการพั ฒ นาองค์ ก าร (Organization Development Survey) ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2558 เป็นการใช้เครื่องมือวินิจฉัยองค์การ “9 Cells” ที่ประกอบด้วยคาถามจานวน 36 ข้อ
ใน 3 ด้านหลั ก ได้แก่ การกาหนดเป้าหมาย (Goal) การออกแบบระบบงาน (Design) และการบริห าร
จั ด การ (Management) และแบ่ ง การวั ด เป็ น 3 ระดั บ ได้ แ ก่ ระดั บ องค์ ก าร (Organization) ระดั บ
หน่วยงาน (Department) และระดับบุคคล (Individual)
 คาถามด้านการกาหนดเป้าหมาย (Goal)
- ระดั บ องค์ ก าร (Organization) เป็ น กลุ่ ม ค าถามที่ มุ่ ง เน้ น ในเรื่ อ งการก าหนด
เป้าหมายของวิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์ขององค์การที่ชัดเจนทั้งระยะสั้นและระยะยาว
การสื่อสารทิศทางขององค์การอย่างเป็นรูปธรรมและทั่วถึง รวมทั้งมีการวางแผน
ยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับบริบทขององค์การ
- ระดับหน่วยงาน (Department) เป็นกลุ่มคาถามที่มุ่งเน้นในเรื่องความสอดคล้อง
ระหว่างเป้าหมายขององค์การและเป้าหมายของหน่วยงาน การกาหนดกลยุทธ์และ
เป้าหมายหน่วยงานจากการรับฟังความต้องการของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
การกาหนดแผนปฏิบัติการ และการจัดการความเสี่ยง
- ระดับบุคคล (Individual) เป็นกลุ่มคาถามที่มุ่งเน้นในเรื่องความสอดคล้องระหว่าง
เป้าหมายของหน่วยงานและเป้าหมายระดับบุคคล การกาหนดเป้าหมายที่ท้าทาย
มากขึ้น การกาหนดภาระงานที่ชัดเจน และความเหมาะสมกับความรู้ความสามารถ
ของบุคคล
 คาถามด้านการออกแบบระบบงาน (Design)
- ระดับองค์การ (Organization) เป็นกลุ่มคาถามที่มุ่งเน้นในเรื่องการจัดระบบงาน
การก าหนดหน้ า ที่ ค วามรับ ผิ ด ชอบของหน่ว ยงาน การออกแบบการท างานให้
สามารถทางานประสานกัน และการปรับปรุงกฎระเบียบ ที่สอดคล้องกับเป้าหมาย
ขององค์การ และช่วยสนับสนุนการทางานให้มีประสิทธิภาพ
- ระดั บ หน่ ว ยงาน (Department) เป็ น กลุ่ ม ค าถามที่ มุ่ ง เน้ น ในเรื่ อ งการก าหนด
ภาระหน้าที่ที่ชัดเจนของกลุ่มงาน/ทีมงานภายในหน่วยงาน การปรับปรุงกระบวน
การ การพัฒนาบริการใหม่ๆ การสร้างนวัตกรรม การนาเทคโนโลยีมาช่วยในการ
ท างาน จากความต้ อ งการของผู้ รั บ บริ ก ารและผู้ มี ส่ ว นได้ ส่ ว นเสี ย และการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกลุ่มงาน/ทีมงาน
คู่มือตัวชี้วัด
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- ระดับบุคคล (Individual) เป็นกลุ่มคาถามที่มุ่งเน้นในเรื่องการกาหนดขั้นตอนการ
ทางานและการประสานระดับบุคคลที่ชัดเจน การออกแบบระบบงาน กระบวนการ
ภายใน การจัดสภาพแวดล้อมการทางาน ที่เอื้อให้บุคลากรสามารถปฏิบัติงานให้
บรรลุผลสาเร็จตามเป้าหมายได้ รวมทั้งออกแบบลักษณะงานให้สามารถทางาน
แทนกันได้
 คาถามด้านการบริหารจัดการ (Management)
- ระดับองค์การ (Organization) เป็นกลุ่มคาถามที่มุ่งเน้นในเรื่องระบบการติดตาม
ประเมินผลและการรายงานผลการดาเนินการตามแผนยุทธศาสตร์ การจัดสรร
งบประมาณและทรัพยากรให้สอดคล้องเหมาะสมกับแผนปฏิบัติการ รูปแบบการ
ติดต่อประสานงานระหว่างหน่วยงาน และความโปร่งใสของการบริการจัดการ
ภายใน
- ระดับหน่วยงาน (Department) เป็นกลุ่มคาถามที่มุ่งเน้นในเรื่องการติดตามผล
การปฏิบัติงาน การจัดสรรงบประมาณและทรัพยากร การติดต่อสื่อสารและการมี
ส่วนร่วมภายในหน่วยงาน และการวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศที่มีความจาเป็น ใน
การตัดสินใจของผู้บริหาร
- ระดับบุคคล (Individual) เป็นกลุ่มคาถามที่มุ่งเน้นในเรื่องการจัดสรรงบประมาณ
และทรัพยากรให้บุคลากรสามารถทางานได้บรรลุตามเป้าหมาย การฝึกอบรมและ
พัฒนาบุคลากร ความก้าวหน้าในการทางาน และความผูกพันของบุคลากร
 ลาดับความสาคัญของการพัฒนา เรียงตามลาดับดังนี้  Organization Goal 
Department Goal  Individual Goal  Organization Design  Organization Management
 Department Design  Department Management  Individual Design  Individual
Management
แนวทางการดาเนินการ:
 สพป./สพม. ดาเนินการสารวจการพัฒนาองค์การผ่านระบบออนไลน์ ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2558 (ผ่ า นทางเว็ บ ไซต์ ข องกลุ่ ม พั ฒ นาระบบบริ ห าร สพฐ. http://www.psdgobec.go.th) ตามจานวนขั้นต่า (ร้อยละ 60 ของจานวนข้าราชการทั้งหมดที่ปฏิบัติงานในสพป./สพม.) และ
ระยะเวลาที่กาหนด กรณีที่ สพป./สพม. มีจานวนผู้ตอบแบบสารวจน้อยกว่าจานวนขั้นต่า จะไม่สามารถ
ตรวจสอบผลการสารวจเพื่อนาไปดาเนินการตามข้อกาหนดของตัวชี้วัดได้
 สพป./สพม. ตรวจสอบผลการสารวจการพัฒนาองค์การผ่านทางเว็บไซต์ของกลุ่ม
พั ฒ นาระบบบริ ห าร สพฐ. http://www.psdg-obec.go.th ซึ่ ง แสดงผลการส ารวจในรู ป แบบของ “9
Cells” ที่แต่ละช่องจะมีสัญลักษณ์รูปสีเขียว สีเหลือง และสีแดง ซึ่งมีความหมายดังนี้
สีเขียว หมายถึง ดาเนินการแล้ว
สีเหลือง หมายถึง มีเพียงบางประเด็นที่ยังไม่มีความชัดเจนในการดาเนินการ
สีแดง หมายถึง ยังขาดการดาเนินการ
่มือตัวชี้วัด
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 สพป./สพม. นาผลการสารวจไปดาเนินการพัฒนาองค์การตามประเด็นในช่องที่มี
สัญลักษณ์สีเหลืองหรือสีแดง จานวน 1 ช่อง และจัดทาแบบฟอร์มรายงานผลการดาเนินการตาม Cell ที่
สพท. จะต้องนามาดาเนินการจานวน 1 Cell พร้อมกับหลักฐานการดาเนินการตามเกณฑ์การให้คะแนน
กรณี สพป./สพม. มีจานวนช่องที่มีสัญลักษณ์หน้าสีเหลืองหรือสีแดง มากกว่า 1 ช่อง ให้ดาเนินการเพียง 1
ช่อง โดยมีวิธีการเลือกแบ่งเป็น 2 กรณี ดังนี้
 กรณีที่ 1 มีสัญลักษณ์สีเหลืองหรือสีแดงใน 3 ช่องแรก ได้แก่  Organization
Goal  Department Goal  Individual Goal ส่วนราชการต้องดาเนินการ
พัฒนาองค์การในช่องที่มีลาดับการพัฒนาเป็นลาดับแรก ตัวอย่างเช่น ช่องที่ 
เป็นสีเขียว ช่องที่  เป็นสีเหลือง และช่องที่  เป็นสีแดง ส่วนราชการต้อง
ดาเนินการในช่องที่ 
 กรณีที่ 2 มีสัญลักษณ์สีเหลืองหรือสีแดงใน 6 ช่องหลัง ได้แก่  Organization
Design  Organization Management  Department Design  Department
Management  Individual Design  Individual Management ให้ ส่ วนราชการ
เลือกช่องมาดาเนินการพัฒนาองค์การได้ตามความเหมาะสมโดยไม่จาเป็นต้อง
เรียงตามลาดับ
 กรณี สพป./สพม. ที่มีผ ลการสารวจเป็น สัญลัก ษณ์สีเ ขียวทั้ง หมด ให้ รอรับการ
ประสานงานจากกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร สพฐ. เพื่อ ดาเนินการตามแบบฟอร์มที่กาหนดเพิ่มเติม และการ
ขอเข้า Site Visit เพื่อศึกษาแนวปฏิบัติที่ดี (Good Practice) และนาไปเผยแพร่เป็นกรณีศึกษาต่อไป
 ระดับ ความสาเร็จของการพัฒนาองค์การ วัดจากโครงการ/กิจกรรมการพัฒนา
องค์การที่ สพป./สพม. ดาเนินการได้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
เกณฑ์การให้คะแนน:
กาหนดเป็นระดับความสาเร็จ (Milestone) แบ่งเกณฑ์การให้คะแนนเป็น 5 ระดับ พิจารณาจาก
ความก้าวหน้าของระดับการดาเนินงานตามเป้าหมายแต่ละระดับ ดังนี้
คะแนน

ระดับความสาเร็จ (Milestone)
ระดับ 2
ระดับ 3
ระดับ 4

ระดับ 1
ระดับ 5
1

2


3



4




5





เงื่อนไข: 1. สพป./สพม. ต้องจัดส่งไฟล์แบบฟอร์
บบฟอร์มมรายงานผลการด�
รายงานผลการดำาเนิ
การตามCell
Cell ทีที่ ่ สพท. จะต้อง
เนินนการตาม
นน�ามาด
กฐานการด
าเนิำเนิ
นการตามเกณฑ์
การให้
คะแนนใน
ำมาด�าเนิ
ำเนินการจ
การจ�านวน
ำนวน 11Cell
Cellพร้พร้อมกั
อมกับหลั
บหลั
กฐานการด�
นการตามเกณฑ์
การให้
คะแนน
คผ่าาอธิ
บายผลการวินิจฉัวชีย้วองค์
การด้ำรัวบยเครื
่องมือ บ9ัตCells
นระบบรายงานผลตั
ชี้วัดตาม
นระบบรายงานผลตั
ัดตามค�
รองการปฏิ
ิราชการผ่า(KRS
: KPI Report วSystem)
		
ภายในระยะเวลาการรายงานรอบ 12 เดือน
คู่มือตัวชี้วัด
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คารับรองการปฏิบัติราชการ (KRS : KPI Report System) ภายในระยะเวลาการรายงาน
รอบ 12 เดือน
2. สพป./สพม. ดาเนินกิจกรรมการพัฒนาองค์การเพียง 1 ช่อง ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับผลการสารวจโดย
ระดับของการดาเนินการในแต่ละช่อง เป็นดังนี้ (ดูรายละเอียดเพิ่มเติมในคาอธิบายผลการ
วินิจฉัยองค์การด้วยเครื่องมือ 9 Cells)

แบบฟอร์มรายงานผลการดาเนินการ

Cell 1 การกาหนดเป้าหมายระดับส่วนราชการ (Organization Goal: OG)

แบบฟอร์ม
ที่ต้องส่ง

แบบฟอร์ม
ที่ต้องส่ง

แบบฟอร์มรายงานผลการดาเนินการ

Cell 2 การกาหนดเป้าหมายระดับหน่วยงาน (Department Goal: DG)

 การกาหนดเป้าหมายระดับสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา (Organization Goal: OG)
ระดับ 1 สพท. มีการกาหนดตัวชี้วัด วิสัยทัศน์ และ
เป้าหมายที่สาคัญ เป้าหมายระยะสั้น ระยะ
ยาวของการบรรลุวิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์
ระดับ 2 สพท. มี ก ารสื่ อ สารตั ว ชี้ วั ด และเป้ า หมาย
ของ สพท. เพื่อสร้างความเข้าใจแก่บุคลากร
ทั่วทั้ง สพท.
ระดับ 3 สพท. มีการจัดทาแผนการดาเนินการเพื่อให้
บรรลุวิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์
ระดับ 4 สพท. มีการดาเนินการตามแผนและมีระบบ
ติดตามรายงานผลการดาเนินการ
ระดับ 5 สพท. มีการทบทวนผลการดาเนินการและมี
ข้อเสนอในการปรับปรุงหรือพัฒนาผลการ
ดาเนินการ
 การกาหนดเป้าหมายระดับกลุ่มในสานักงานเขต
พื้นที่การศึกษา (Department Goal: DG)
ระดับ 1 กลุ่ ม ใน สพท. มี ก ารก าหนดตั ว ชี้ วั ด และ
เป้าหมายระดับกลุ่ม
ระดับ 2 กลุ่ มใน สพท. มีก ารก าหนดตัว ชี ้ว ัด และ
เป้าหมายระดับหน่ว ยงานที่ส อดคล้อ งกับ
เป้า หมายของ สพท. และพันธกิจ โดยนา
ความต้ อ งการของผู้ รับ บริ ก าร/ผู้ มี ส่ ว นได้
ส่วนเสียมาพิจารณา
ระดับ 3 กลุ่ มใน สพท. มีจัดทาแผนปฏิบัติการของ
กลุ่ ม เพื่ อ ผลั ก ดั น การบรรลุ ตั ว ชี้ วั ด และ
เป้าหมายระดับกลุ่มใน สพท.
ระดับ 4 กลุ่ ม ใน สพท. มี ร ะบบการติ ด ตามและ
ประเมิ น ผลการด าเนิ น งานเพื่ อ บรรลุ
เป้าหมายตัวชี้วัดระดับกลุ่ม

ตัวอย่าง
เอกสาร/หลักฐานที่ต้องส่ง

-เอกสารที่แสดงให้เห็นว่ามีการกาหนดตัวชี้วัด
วิสัยทัศน์ และเป้าหมาย ฯลฯ เช่น ป้าย
ประชาสัมพันธ์ แผ่นพับ แผนปฏิบัติงานประจาปี
ฯลฯ
-เอกสารที่แสดงให้เห็นว่ามีการสื่อสารสิ่งที่กาหนดใน
ระดับ 1 ให้ บุ คลากรทั้ง สพท. ทราบ เช่น รายงาน
การประชุม ภาพถ่ายการประชุม แบบสารวจ ฯลฯ
-แผนปฏิ บั ติ ก ารประจ าปี รายงานการประชุ ม
ภาพถ่าย ฯลฯ
-เอกสารที่แสดงให้เห็นว่ามีการดาเนินการตามแผน
และมีการติดตาม เช่น รายงานการประชุม ภาพถ่าย
การติดตามผล ฯลฯ
-เอกสารที่แสดงให้เห็นว่าแผนที่ได้ดาเนินการมีการ
ทบทวนจุดแข็งจุดอ่อนและวิธีการปรับ ปรุง/พัฒ นา
เช่ น รายงานการประชุ ม รายงานสรุ ป ผลการ
ดาเนินการตามแผนฯ ฯลฯ

ตัวอย่าง
เอกสาร/หลักฐานที่ต้องส่ง

-เอกสารที่แสดงให้เห็นว่า มีการก าหนดตัว ชี้วัด และ
เป้าหมาย แบ่งตามกลุ่มใน สพท.
-เอกสารที่แ สดงให้เห็ นว่ามีตัวชี้วัด และเป้ าหมายที่
ก าหนดในระดับ 1 มีความสอดคล้อ งกับ เป้ า หมาย
ของ สพท. และอาจพิจารณาจากความต้องการของ
ผู้รับบริการ/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียด้วย

-เอกสารที่แสดงให้เห็นว่าตัวชี้วัดที่กาหนดมีการนาไป
แปลงเป็นแผนปฏิบัติการเพื่อเป็นการผลักดันให้บรรลุ
ตัวชี้วัดและเป้าหมาย
-เอกสารที่แสดงให้เห็นว่ามีการติดตามและประเมิน
เพื่อทาให้บรรลุเป้าหมาย เช่น รายงานการประชุม
รายงานสรุปผล ฯลฯ
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กลุ่มใน สพท. มีข้อเสนอในการปรับปรุงหรือ
พัฒนาผลการดาเนินงานของกลุ่ม

Cell 3 การกาหนดเป้าหมายระดับบุคคล (Individual Goal: IG)

แบบฟอร์ม
ที่ต้องส่ง

แบบฟอร์มรายงานผลการดาเนินการ

แบบฟอร์ม
ที่ต้องส่ง
Cell 4 การออกแบบระบบงานระดับส่วนราชการ (Organization Design)

 การกาหนดเป้าหมายระดับบุคคล (Individual
Goal: IG)
ระดับ 1 สพท. มีการกาหนดตัว ชี้วัดและเป้า หมาย
ระดับบุคคล
ระดับ 2 สพท. มีการกาหนดตัว ชี้วัดและเป้า หมาย
ระดับบุคคลที่ส อดคล้ องกับเป้าหมายของ
กลุ่มและของ สพท.
ระดับ 3 สพท. มีการกาหนดตัว ชี้วัดและเป้า หมาย
ระดับบุคคลที่มีความท้าทายมากขึ้นทุกรอบ
ปี
ระดับ 4 สพท. มี ก ารสื่ อ สารและการติ ด ตามการ
บรรลุ เ ป้ า หมายตั ว ชี้ วั ด ระดั บ ตั ว บุ ค คล
ระหว่างผู้บังคับบัญชาและผู้ใต้บังคับบัญชา
ระดับ 5 สพท. มี ร ะบบการสื่ อ สารและระบบการ
ติ ด ตามการบรรลุ เ ป้ า หมายตั ว ชี้ วั ด ระดั บ
บุ ค ค ล ร ะ ห ว่ า ง ผู้ บั ง คั บ บั ญ ช า แ ล ะ
ผู้ใต้บังคับบัญชา
 การออกแบบระบบงานระดับสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา (Organization Design: OD)
ระดับ 1 สพท. มีการทบทวนระบบงาน / กฎระเบียบ
ที่เป็นอุปสรรคต่อการบรรลุ ยุ ทธศาสตร์ /
การทางานประสานกัน / ประสิทธิผลของ
สพท.
ระดับ 2
ระดับ 3 สพท. มีการจัดทาแผนระยะสั้ นและระยะ
ยาวในการปรับปรุงระบบงาน / กฎระเบียบ
ที่เป็นอุปสรรคต่อการบรรลุ ยุ ทธศาสตร์ /
การทางานประสานกัน / ประสิทธิผลของ
สพท.
ระดับ 4
ระดับ 5 สพท. มีผลการดาเนินการปรับปรุงตามแผน
ระยะสั้น

แบบฟอร์มรายงานผลการดาเนินการ

ระดับ 5

-เอกสารที่ แ สดงให้ เ ห็ น ว่ า มี ก ารวิ เ คราะห์ ผ ลการ
ประเมินในระดับ 4 และมีการวิเคราะห์ถึงข้อ เสนอ
เพื่อ การปรับปรุงและพัฒนา เช่น บั นทึก เสนอ ผอ.
สพท. รายงานข้อเสนอ ฯลฯ

ตัวอย่าง
เอกสาร/หลักฐานที่ต้องส่ง

-เอกสารที่แ สดงให้เห็นว่า สพท. ได้ก าหนดตัวชี้วัด
และเป้ า หมายให้ แ ก่ ข้ า ราชการที่ ป ฏิ บั ติ ง านใน
สานักงานแต่ละบุคคล
-เอกสารที่แสดงให้เห็นว่าตัวชี้วัดที่กาหนดในระดับ 1
สอดคล้องกับเป้าหมายของกลุ่มที่สังกัด และ สพท.
-เอกสารที่ แ สดงให้ เ ห็ น ว่ า ตั ว ชี้ วั ด ที่ จ ะก าหนดให้
ข้าราชการจะมีการวัดผลให้ท้าทายมากขึ้นทุกรอบปี
เช่น รายงานการประชุม บันทึกข้อความเสนอ ผอ.
สพท. ฯลฯ
-เอกสารที่แสดงให้เห็ นว่า ผู้บริหาร (ผอ.สพท. รอง
ผอ.สพท. ผอ.กลุ่ ม ) มี ก ารสื่ อ สารและการติด ตาม
ตัวชี้วัดที่กาหนดในระดับ 1 เช่น รายงานการประชุม
บันทึกข้อความ ฯลฯ
-เอกสารที่แสดงให้เห็นว่าการสื่อสารและติดตามใน
ระดั บ 4 มี ขั้ น ตอน/กระบวนการสื่ อ สารและการ
ติ ด ตามที่ เ ป็ น ระบบ ตั้ ง แต่ ร ะดั บ ผู้ บ ริ ห ารไปจนถึ ง
ข้ า รา ชการแ ต่ ล ะคน เช่ น เอ ก สา รขั้ น ตอน/
กระบวนการติดตาม Flow Chart ฯลฯ

ตัวอย่าง
เอกสาร/หลักฐานที่ต้องส่ง

-เอกสารที่ แ สดงให้ เ ห็ น ว่ า สพท. มี ก ารน าวิ ธี ก าร
ทางาน/กฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ มาพิจารณา
ว่ า มี อ ะไรที่ เ ป็ น อุ ป สรรคต่ อ การท างานให้ เ กิ ด
ประสิ ท ธิ ภ าพหรื อ ไม่ เช่ น เอกสารประกอบการ
ประชุมพิจารณา รายงานการประชุม ฯลฯ
-เอกสารที่แสดงให้เห็นว่ามีกิจกรรม/โครงการเพื่อทา
ให้ ก ารปฏิ บั ติ ง านในระดั บ 1 ส าเร็ จ ลุ ล่ ว ง เช่ น
แผนการทบทวนระบบงาน/กฎระเบียบ ฯลฯ

-เอกสารที่แสดงให้เห็นว่ากิจกรรม/โครงการในระดับ
3 มีการดาเนินการเรียบร้อยแล้ว เช่น รายงานสรุปผล
แผน รายงานการประชุม ฯลฯ

คู่มือตัวชี้วัด
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แบบฟอร์ม
ที่ต้องส่ง

ตัวอย่าง
เอกสาร/หลักฐานที่ต้องส่ง

แบบฟอร์มรายงานผลการดาเนินการ

Cell 5 การบริหารจัดการระดับส่วนราชการ (Organization Management)

-เอกสารที่แสดงให้เห็นถึงการวิเคราะห์ข้อมูลตามที่
ระบุ ใ นเกณฑ์ และน าผลการวิ เ คราะห์ ม าใช้ ว าง
แผนการทางานเพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์หรือเป้าหมาย
ของ สพท.

แบบฟอร์ม
ที่ต้องส่ง

แบบฟอร์มรายงานผลการดาเนินการ

Cell 6 การออกแบบระบบงานระดับหน่วยงาน (Department
Design)

 การบริหารจัดการระดับสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
(Organization Management: OM)
ระดับ 1 สพท. มี ก ารวิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล เช่ น ผลการ
ดาเนินงานที่ผ่ านมา ปัจจัยที่เกี่ยวข้ อ งกั บ
การดาเนินงานมาใช้เพื่อจัดสรรทรัพยากรให้
สอดคล้ อ ง เหมาะสมกั บ แผนปฏิ บั ติ ก าร
เพื่ อ ให้ บ รรลุ วิ สั ย ทั ศ น์ ห รื อ เป้ า หมายของ
สพท.
ระดับ 2 สพท. มีการกาหนดแผนการสื่ อสารติ ด ต่อ
ประสานงานระหว่างกลุ่มใน สพท.
ระดับ 3 สพท. มี ก ารวิ เ คราะห์ ค วามเสี่ ย งในการ
ดาเนินงาน เพื่อให้เกิดความโปร่งใสและเป็น
ที่น่าเชื่อถือของบุคลากรใน สพท.
ระดับ 4 ส พ ท . มี การติ ดตามและประเมิ นผล
ยุทธศาสตร์ และแผนบริ หารความเสี่ ยงของ
สพท. และรายงานผลงาน เพื่ อ ให้ แ ผน
ยุทธศาสตร์ได้รับการนาไปปฏิบัติตามที่ ได้
กาหนดไว้
ระดับ 5 สพท. มีระบบการติดตามและประเมิน ผล
ยุทธศาสตร์และแผนบริหารความเสี่ยงของ
สพท. และรายงานผลงาน เพื่ อ ให้ แ ผน
ยุทธศาสตร์ได้รับการนาไปปฏิบัติตามที่ ได้
กาหนดไว้
 การออกแบบระบบงานระดับกลุ่มในสานักงานเขต
พื้นที่การศึกษา (Department Design: DD)
ระดับ 1 กลุ่ มใน สพท. มีการทบทวนกระบวนการ
ของกลุ่ ม ใน สพท. ที่ ต้ อ งปรั บ ปรุ ง โดย
คานึงถึงความต้องการของผู้รับบริการ / ผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย / กฎหมาย / ประสิทธิภาพ
/ ความคุ้มค่าคุ้มต้นทุน
ระดับ 2
ระดับ 3 กลุ่ ม ใน สพท. มี ก ารจั ด ท าแผนปรั บ ปรุ ง
กระบวนการ โดยคานึงถึงองค์ความรู้ และ
เทคโนโลยี / ขั้นตอนการปฏิบัติงาน / การ
ควบคุมค่าใช้จ่าย / ปัจจัยประสิทธิภาพและ
ประสิ ท ธิ ผ ล และมี ก ารก าหนดตั ว ชี้ วั ด

-เอกสารที่ แ สดงให้ เ ห็ น ถึ ง กิ จ กรรม/โครงการ/
แผนการสื่อสารระหว่างกลุ่มใน สพท. เช่น รายงาน
การประชุม ขั้นตอนการทางาน ฯลฯ
-เอกสารที่แสดงให้เห็นว่ามีการวิเคราะห์ความเสี่ยง
เพื่อให้เกิดความโปร่งใส เช่น แผนบริหารความเสี่ยง
แผนควบคุมภายใน ฯลฯ
-เอกสารที่แสดงให้เห็นถึงการติดตามและประเมินผล
ยุทธศาสตร์(กลยุทธ์)และแผนบริหารความเสี่ยง เช่น
รายงานผลการติดตามกลยุทธ์แ ละรายงานผลการ
ติดตามแผนบริหารความเสี่ยง เป็นต้น

-เอกสารที่แสดงให้เห็นว่าการติดตามและประเมินผล
ในระดั บ 4 มี ก ารด าเนิ น การอย่ า งเป็ น ระบบ เช่ น
ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล flow Chart การ
ติดตามและประเมินผล เป็นต้น

ตัวอย่าง
เอกสาร/หลักฐานที่ต้องส่ง

-เอกสารที่ แ สดงให้ เ ห็ น ว่ า กลุ่ ม ใน สพท. มี ก าร
ปรั บ ปรุ ง กระบวนการท างานตามข้ อ ก าหนด เช่ น
รายงานการปรั บ ปรุ ง กระบวนงาน รายงานการ
ประชุมพิจารณาฯ เป็นต้น

-เอกสารที่แสดงให้เห็นว่ากลุ่มใน สพท. มีกิจกรรม/
โครงการ/แผนปรั บ ปรุ ง กระบวนงานโดยค านึ ง ถึ ง
ข้ อ ก าหนด และก าหนดตั ว ชี้ วั ด การปรั บ ปรุ ง
กระบวนงานด้วย เช่น แผนการปรับปรุงขั้นตอนการ
เบิกจ่ายค่าเล่าเรียนบุตร ฯลฯ
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แบบฟอร์ม
ที่ต้องส่ง

-เอกสารที่แสดงให้เห็นว่ากลุ่มใน สพท. มีการติดตาม
ผลการปรั บ ปรุ ง กระบวนงานตามระดั บ 3 และมี
ข้ อ เสนอเพื่อ ปรับ ปรุงและพัฒนากระบวนงานอื่นๆ
อี ก อย่า งน้อ ย 3 กระบวนงาน เช่น รายงานผลการ
ปรับปรุงกระบวนงาน รายงานการประชุม บันทึก
ข้อเสนอการพัฒนากระบวนงานอื่นๆ เป็นต้น

ตัวอย่าง
เอกสาร/หลักฐานที่ต้องส่ง

-เอกสารที่ แ สดงให้ เ ห็ น ถึ ง การน าปั จ จั ย ต่ า งๆ มา
วิเคราะห์เพื่อจัดสรรทรัพยากรให้เหมาะสมตามแผน
เช่ น การวิ เ คราะห์ SWOT การพิ จ ารณาข้ อ ดี ข้ อ
เสี ย ก่ อ นการจั ด สรรงบประมาณไปยัง สถานศึก ษา
ฯลฯ

แบบฟอร์มรายงานผลการดาเนินการ

 การบริหารจัดการระดับกลุ่มในสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา (Department Management: DM)
ระดับ 1 กลุ่ ม ใน สพท. มี ก ารวิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล
สารสนเทศ เช่น ผลการดาเนินงานที่ผ่านมา
ปั จ จั ย ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การด าเนิ น งานมาใช้
เพื่ อ การจั ด สรรทรั พ ยากรให้ ส อดคล้ อ ง
เหมาะสมกับแผนปฏิบัติการ เพื่อให้ บรรลุ
เป้าหมายของกลุ่มใน สพท. / สพท.
ระดับ 2
ระดับ 3 กลุ่ ม ใน สพท. มี ก ารก าหนดรู ป แบบการ
สื่อสารติดต่อประสานงานระหว่างทีมงานที่
มีประสิทธิภาพ ใช้เวลาอย่างเหมาะสม และ
สามารถทาให้เกิดการรับรู้ และมีส่วนร่วมใน
การบริหารงานของกลุ่มใน สพท.
ระดับ 4
ระดับ 5 กลุ่มใน สพท. มีระบบการติดตาม ประเมิน
และรายงานผลการดาเนินงานของทีมงาน
เพื่อให้ แผนการปฏิบัติการถู กนาไปปฏิ บั ติ
ตามที่ได้กาหนดไว้

Cell 7 การบริหารจัดการระดับหน่วยงาน (Department Management)

ระดับ 4
ระดับ 5

ความสาเร็จของการปรับปรุงกระบวนการ
โดยคานึงถึงความต้องการของผู้รับบริ การ
และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย / การนาเทคโนโลยี
สารสนเทศ มาใช้
กลุ่มใน สพท. มีการดาเนินการและติดตาม
ผลการปรับปรุงกระบวนการ และมีข้อเสนอ
ในการปรั บ ปรุ ง หรื อ พั ฒ นากระบวนการ
(อย่างน้อย 3 กระบวนการ)

-เอกสารที่ แ สดงให้ เ ห็ น ว่ า กลุ่ ม ใน สพท. มี วิ ธี ก าร
สื่ อ สารกั น ภายในกลุ่ ม ที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ เช่ น
ข้อกาหนดภายในกลุ่มเรื่องการใช้อีเมล การใช้ Line
ฯลฯ

-เอกสารที่แสดงให้เห็นว่ามีการติดตาม ประเมิน และ
รายงานผลการทางานของทีมในกลุ่ม เพื่อให้แผนการ
ปฏิบั ติก ารของกลุ่มนาไปปฏิบั ติตาม เช่น ตัว อย่า ง
การติดตามงานผ่านอีเมล การติดตามงานผ่านบันทึก
ข้อความ ฯลฯ

คู่มือตัวชี้วัด

ตามคำ�รับรองการปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558123123

คู่มือการประเมินผลการปฏิบตั ิราชการตามคารับรองการปฏิบัติราชการของส่วนราชการ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

่มือตัวชี้วัด
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แบบฟอร์ม
ที่ต้องส่ง

ตัวอย่าง
เอกสาร/หลักฐานที่ต้องส่ง

แบบฟอร์มรายงานผลการดาเนินการ

Cell 8 การออกแบบการทางานระดับบุคคล (Individual Design)

-เอกสารที่แ สดงให้ เห็ นว่า สพท. มีก ารสารวจและ
วิ เ คราะห์ ปั จ จั ย ที่ ท าให้ บุ คคลท า งานอ ย่ า งมี
ประสิ ท ธิ ภ าพ เช่ น แบบส ารวจความผาสุ ก และ
รายงานผลการสารวจ เป็นต้น

แบบฟอร์ม
ที่ต้องส่ง

แบบฟอร์มรายงานผลการดาเนินการ

Cell 9 การบริหารจัดการระดับบุคคล (Individual Management)

 การออกแบบการทางานระดับบุคคล (Individual
Design: ID)
ระดับ 1 สพท. มีการทบทวน วิเคราะห์ และกาหนด
ปัจจัยสาคัญที่มีผลต่อการทางานของระดับ
บุคคล โดยคานึงถึงปัจจัยที่เกี่ยวข้องในการ
ด าเนิ น งาน เช่ น สภาพแวดล้ อ ม และ
ทรัพยากรที่จาเป็นต่อการปฏิบัติงาน เป็น
ต้น
ระดับ 2
ระดับ 3 สพท. มี ก ารออกแบบกระบวนการหรื อ
ขั้นตอนการทางานที่ทาให้บุคลากรสามารถ
ด าเนิ น งานได้ บ รรลุ เ ป้ า หมาย อย่ า งมี
ประสิทธิภาพ ลดการสูญเสีย ลดปัญหาข้อ
ร้ อ งเรี ย น ความไม่ พึ ง พอใจหรื อ เพื่ อ ให้
บุคลากรสามารถปฏิบัติงานแทนกันได้
ระดับ 4
ระดับ 5 สพท. มี ก ารด าเนิ น การติ ด ตามผลการ
ปรั บ ปรุ ง กระบวนการหรื อ ขั้ น ตอนการ
ทางานและมีข้อเสนอในการปรับปรุงหรือ
พัฒนากระบวนการหรือขั้นตอนการทางาน
ของบุคลากร
 การบริหารจัดการระดับบุคคล (Individual
Management: IM)
ระดับ 1 สพท. มี ก ารวิ เ คราะห์ ปั จ จั ย ในการสร้ า ง
ความผาสุ กและความผู ก พั น ของบุ ค ลากร
เพื่อให้เกิดความทุ่มเทในการทางานให้บรรลุ
เป้าหมายของ สพท.
ระดับ 2
ระดับ 3 สพท. มีการดาเนินการตามแผนการสร้าง
ความผาสุกและความผูกพันของบุคลากรให้
เกิ ด ความทุ่ ม เทในการท างานให้ บ รรลุ
เป้าหมายของ สพท.
ระดับ 4
ระดับ 5 สพท. มีการติดตามผลการดาเนินการตาม
แผนการสร้างความผูกพันของบุคลากร และ
มี ข้ อ เสนอในการปรั บ ปรุ ง หรื อ พั ฒ นาให้

-เอกสารที่ แ สดงให้ เ ห็ น ว่ า สพท. มี ก ารก าหนด/
ปรั บ ปรุ ง กระบวนงานหรื อ ขั้ น ตอนการทางานเพื่อ
บุคคลปฏิบัติงานได้อย่างสะดวกและมีประสิทธิภาพ
มากยิ่ ง ขึ้ น บนพื้ น ฐานการลดความสู ญ เสี ย เช่ น
รายงานการประชุม บันทึกข้อความเสนอ ผอ.สพท.
เป็นต้น

-เอกสารที่ แ สดงให้ เ ห็ น ว่ า มี ก ารติ ด ตามผลการ
ด าเนิ น การตามระดั บ 3 และเมื่ อ ติ ด ตามแล้ ว มี
ข้ อ เสนอการปรับ ปรุงและพัฒนากระบวนงานหรือ
ขั้นตอนการทางานด้วย เช่น รายงานผลการติดตาม
การปรับปรุงกระบวนงาน เป็นต้น

ตัวอย่าง
เอกสาร/หลักฐานที่ต้องส่ง

-เอกสารที่แสดงให้เห็นว่า สพท. ได้วิเคราะห์ปัจจัยใน
การสร้า งความผาสุกและความผูกพันของบุคลากร
เช่ น แบบส ารวจความผาสุ ก และความผู ก พั น ของ
บุคลากร และรายงานผลการสารวจ เป็นต้น

-เอกสารที่แสดงให้เห็นว่า สพท. มีการนาผลจากการ
สารวจในระดับ 1 มากาหนดเป็นกิจกรรม/โครงการ/
แผนการสร้ า งความผาสุ ก และความผู ก พั น ฯ เช่ น
แผนการพัฒนาบุคลากร (แผนต้องสอดรับกับผลการ
สารวจด้วย) เป็นต้น
-เอกสารที่ แ สดงให้ เ ห็ น ว่ า มี ก ารติ ด ตามผลการ
ดาเนินงานของแผนในระดับ 3 และต้อ งมีข้ อ เสนอ
เพื่อปรับปรุงหรือพัฒนาให้บุคลากรเกิดความทุ่มเทใน
การท างานต่ อ ไป เช่ น รายงานผลการด าเนิ น งาน
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บุ ค ลากรเกิ ด ความทุ่ ม เทในการท างานให้
บรรลุเป้าหมายของ สพท.
รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน :
ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด
ระดับความสาเร็จของการพัฒนาองค์การ

หน่วยวัด
ระดับ

แผนการพัฒนาบุ คลากรและข้อ เสนอเพื่อ ปรับปรุง
และพัฒนา เป็นต้น

ผลการดาเนินงานในอดีต ปีงบประมาณ พ.ศ.
2555
2556
2557
5.0000

แหล่งข้อมูล / วิธีการจัดเก็บข้อมูล :
1. ผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ ข้าราชการที่อยู่ในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาจานวนไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 60 ของข้าราชการทั้งหมดในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา หากมีผู้ตอบน้อยกว่าจานวนกลุ่มตัวอย่าง
ตามหลักสถิติที่กาหนดไว้ จะได้คะแนนเท่ากับ 1.0000 คะแนน เนื่องจากไม่สามารถนาผลการสารวจมาใช้
เป็นตัวแทนในการประเมินผลได้
2. ดาเนินการสารวจการพัฒนาองค์การผ่านระบบออนไลน์ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (ผ่าน
ทางเว็บไซต์ของกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร สพฐ. http://www.psdg-obec.go.th)
แนวทางการดาเนินงาน :
ระดับ สพป./สพม.
1. สพป./สพม. ดด�าเนิ
ำเนินการส
การส�ารวจการพั
ำรวจการพัฒนาองค์การผ่านระบบออนไลน์ ประจ
ประจ�าปี
ำปีงบประมาณ พ.ศ.
2558 (ผ่านทางเว็บไซต์ของกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร สพฐ. http://www.psdg-obec.go.th)
2. สพป./สพม. นน�าผลการส
ำผลการส�ารวจไปด
ำรวจไปด�าเนิ
ำเนินการพัฒนาองค์การตามประเด็นในช่องที่มีสัญลักษณ์สี
เหลื
ดง จ�จำานวน
เหลือองหรื
งหรืออสีสีแแดง
นวน 11 ช่ช่อองง กรณี
กรณีสส่ ว่วนราชการมี
นราชการมีจจานวนช่
�ำนวนช่อองที
งที่ ม่มีสีสั ญัญลัลักกษณ์
ษณ์หหน้น้าาสีสีเเหลื
หลือองหรื
งหรืออสีสีแแดง
ดง
มากกว่
า
1
ช่
อ
ง
ให้
ด
าเนิ
น
การเพี
ย
ง
1
ช่
อ
ง
โดยคั
ด
เลื
อ
กตามล
าดั
บ
ความส
าคั
ญ
ของการพั
ฒ
นา
เรี
ย
ง
มากกว่า 1 ช่อง ให้ด�ำเนินการเพียง 1 ช่อง โดยคัดเลือกตามล�ำดับความส�ำคัญของการพัฒนา
ตามลาดับ3.ดัด�งนีำเนิ
้ นการพั
Organization
 Department Goal 
Individual Goal
Organization
ฒนาองค์กGoal
ารและรายงานผลตามแบบฟอร์
มรายงานผลการด�
ำเนินการตาม
Cell ที่
Design

Organization
Management

Department
Design

Department
Management
สพท. จะต้องน�ำมาด�ำเนินการจ�ำนวน 1 Cell พร้อมกับแนบแบบฟอร์มรายงานผลการด�ำเนินการ และ

Design
 Individual
หลักIndividual
ฐานการด�ำเนิ
นการตามเกณฑ์
การให้Management
คะแนนพร้อมแนบไฟล์ในระบบรายงานผลตัวชี้วัดตามค�ำรับรอง
3. ดาเนินการพัฒนาองค์การและรายงานผลตามแบบฟอร์มรายงานผลการดาเนินการตาม Cell ที่
การปฏิบัติราชการ (KRS : KPI Report System) ภายในการรายงานผลรอบ 12 เดือน
สพท. จะต้องนามาดาเนินการจานวน 1 Cell พร้อมกับแนบหลั กฐานการดาเนินการตามเกณฑ์ก ารให้
คะแนนพร้อมแนบไฟล์ในระบบรายงานผลตัวชี้วัดตามคารับรองการปฏิบัติราชการ (KRS : KPI Report
System) ภายในการรายงานผลรอบ 12 เดือน

คู่มือตัวชี้วัด
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ผู้กากับดูแลตัวชี้วัด :
หัวหน้ากลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
ผู้จัดเก็บข้อมูล :
นายชัชวาลย์ วัดอักษร
นางสาวพรพรรณ ศศิวงศ์
นางสาวจุฬาลักษณ์ ทรัพย์สุทธิ
นายศิวกร รัตติโชติ
นางสาวทิตยาภรณ์ กาศสนุก
นางสาวศิวาพร ชาญสอน
นางสาวปณิธิภัธน์ พรหมประสาธน์
นายประสิทธิ์ ทากันหา

เบอร์ติดต่อ : 0-2281-5218
เบอร์ติดต่อ :
เบอร์ติดต่อ :
เบอร์ติดต่อ :
เบอร์ติดต่อ :
เบอร์ติดต่อ :
เบอร์ติดต่อ :
เบอร์ติดต่อ :
เบอร์ติดต่อ :

่มือตัวชี้วัด
126 คูตามคำ
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คาอธิบายผลการวินิจฉัยองค์การด้วยเครื่องมือ 9 Cells
ชื่อ Cells

 การกาหนดเป้าหมายระดับสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา (Organization Goal:
OG) [ข้อคาถาม 1-4]
วัตถุประสงค์ เพื่อให้บุคลากรใน สพท. มีความเข้าใจวิสัยทัศน์ที่ชัดเจนของ สพท. ไปในทิศทางเดียวกัน
ซึ่งวิสัยทัศน์ได้ถูกกาหนด/ทบทวนจากข้อมูลที่ครอบคลุมและมีตัวชี้วัดความสาเร็จของ
วิสัยทัศน์
การแปลผล  สพท. มีการใช้ข้อมูลในการกาหนดตัวชี้วัดความสาเร็จของวิสัยทัศน์ และสื่อสารให้
บุคลากรใน สพท. รับทราบ
 สพท. ยังไม่มีความชัดเจนในการใช้ข้อมูล ในการกาหนดตัว ชี้วัดความสาเร็จของ
วิสัยทัศน์ และสื่อสารให้บุคลากรใน สพท. รับทราบ
 สพท. ยังขาดการใช้ข้อมูลในการกาหนดตัวชี้วัดความสาเร็จของวิสัยทัศน์ และสื่อสาร
ให้บุคลากรใน สพท. รับทราบ
เครื่องมือ
1. การแปลงตัววัดวิสัยทัศน์เป็นตัววัด (Vision Clarification) เชิงคุณภาพระดับผลลัพธ์
การบริหาร
(Outcome) และผลกระทบ (Impact)
จัดการ
2. การวิ เ คราะห์ จุ ด แข็ ง จุ ด อ่ อ น โอกาส และอุ ป สรรค (Strengths Weaknesses
Opportunities and Threats-Analysis: SWOT Analysis) ด้วยการใช้ข้อมูลและพิจารณา
เทียบกับภาพอนาคตของส่วนราชการ
3. การมุ่งเน้นเป้าหมายทั้งระยะสั้นและระยะยาว (Short and Long-Term Orientation)
อย่างสมดุล
4. การสื่อสาร 2 ทาง (Two-way communication)
ข้อแนะนา  แนวทางการกาหนดวิสัยทัศน์
แนวทางการ เพื่อความชัดเจนของวิสัยทัศน์ สพท. ควรมีองค์ประกอบที่สาคัญ คือ
ดาเนินงาน 1. สพท. ต้องการเป็นอะไร ซึ่งการกาหนดตัว วัดจะทาให้ สพท. สามารถสื่ อสารแก่
บุคลากรใน สพท. ได้อย่างเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น
2. สพท. ควรกาหนดพื้นที่ หรือขอบเขตความสาเร็จที่ชัดเจนเพื่อให้เห็นความสาเร็จใน
ส่วนที่อาจเป็นส่วนสาคัญของพันธกิจหลักๆ (Mission) เท่านั้น
3. ความส าเร็ จ ที่ เ ป็ น ตั ว ชี้ วั ด นี้ ค วรเป็ น ความส าเร็ จ ระดั บ ผลลั พ ธ์ (Outcome) หรื อ
ผลกระทบ (Impact) คือสามารถเห็ นได้จากภายนอก มิใช่เป็นการกระทาภายใน
เท่านั้น
4. มีกาหนดระยะเวลาที่ชัดเจน
กิจกรรมที่ควรดาเนินการ
1. การจัดประชุมเพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วมในการกาหนดตัวชี้วัดวิสัยทัศน์ที่ชัดเจนเกิด
ความเข้าใจที่ตรงกันในกลุ่มบุคลากร

คู่มือตัวชี้วัด
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2. การสื่อสารตัวชี้วัดวิสัยทัศน์ในหลายช่องทาง เพื่อให้บุคลากรใน สพท. เกิดความ
เข้าใจที่ตรงกัน
 การสื่อสารวิสัยทัศน์ สพท. ควรมีกระบวนการและช่องทางการสื่อสารวิสัยทัศน์อย่าง
ชัดเจน โดย
1. ผู้บริหารสื่อสาร/ถ่ายทอดวิสัยทัศน์ทิศทางของ สพท. ให้แก่บุคลากรรับทราบด้วยตนเองว่า
สพท. ต้องการมุ่งเป้าหมายความสาเร็จไปในทิศทางใด เพื่อใช้เป็นกรอบในการดาเนินงาน
ให้บรรลุเป้าหมาย
2. ใช้ช่องการสื่อสารแบบ 2 ทาง (Two-way communication) ทั้งจากบนลงล่าง และ
จากล่างขึ้นบน คือ ให้สามารถมีการพูดคุยหรือถามตอบได้ โดยเลือกวิธีการสื่อสารที่
เหมาะสมกับกลุ่มบุคลากร
3. มีการวิเคราะห์ช่องทางและกาหนดจานวนช่องทางที่ใช้ในการสื่อสารวิสัยทัศน์
 การกาหนดยุทธศาสตร์ สพท. ควรทาการวิเคราะห์ ข้อมูลทั้งปัจจัยภายในและปัจจัย
ภายนอกที่ส่งผลกระทบทั้งด้านเสริมแรงและด้านแรงต้านทานต่อส่วนราชการที่จะบรรลุ
ตามตัววัดวิสัยทัศน์
หมายเหตุ: การจัดทา SWOT Analysis ควรเป็นการวิเคราะห์เปรียบเทียบข้อมูลปัจจุบัน
กับข้อมูลที่ต้องการในอนาคต (วิสัยทัศน์ คือภาพอนาคตของ สพท.) มิใช่การวิเคราะห์แต่
ข้อมูลปัจจุบันเท่านั้น
1. การวิเคราะห์ปัจจัยภายใน: การวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อนของส่วนราชการด้วยหลัก 7
Ss (McKinsey)
 ยุทธศาสตร์ (Strategy)
 โครงสร้างส่วนราชการ (Structure)
 ระบบงานในส่วนราชการ (System)
 ทักษะบุคลากร (Skill)
 คุณค่าร่วมในส่วนราชการ (Shared Values)
 บุคลากร (Staff)
 รูปแบบการนาส่วนราชการ (Style)
2. การวิเคราะห์ปัจจัยภายนอก: การวิเคราะห์โอกาส อุปสรรค์ของส่วนราชการ ด้วย CPEST
 ผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Customer/Stakeholder)
 สถานการณ์ทางการเมือง (Political)
 สภาพทางเศรษฐกิจ/สภาพแวดล้อม (Economic/Environment)
 สภาพสังคม (Social)
 เทคโนโลยี (Technology)
 การวางแผนยุทธศาสตร์

่มือตัวชี้วัด
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1. การดาเนินงานของ สพท. ให้ความสาคัญกับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยมี
ช่องทางการศึกษาความต้องการ ความพึงพอใจ และความไม่พึงพอใจ ของผู้มีส่วนได้ส่วน
เสีย
2. มีระบบการจัดเก็บข้อมูลข้างต้น เพื่อทาการวิเคราะห์ผล และสามารถติดตามผลเมื่อ
มีการปรับปรุงการทางาน หรือ ระบบงานที่ได้จัดทาไป
3. มีการติดตามผลการปฏิบัติงานทั้งระยะสั้นและระยะยาว เพื่อนาผลการปฏิบัติงานมา
ศึกษา ทาให้สามารถเรียนรู้ถึงประสิทธิภ าพของวิธีการปฏิบัติงาน (Output) ที่ได้ทา
ไปว่ามีผลต่อผลลัพธ์ (Outcome) ที่ต้องการหรือไม่
เกณฑ์การประเมินผล:  การกาหนดเป้าหมายระดับสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา (Organization
Goal: OG)
ระดับ 1 สพท. มีการกาหนดตัวชี้วัด วิสัยทัศน์ และเป้าหมายที่สาคัญ เป้าหมายระยะสั้น ระยะยาว
ของการบรรลุวิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์
คาอธิบาย: วิสัยทัศน์เป็นสิ่งสาคัญในการกาหนดทิศทางของ สพท. โดยควรมีการกาหนดตัวชี้วัด
เป้าหมายระยะสั้น ระยะยาว เพื่อประเมินความสาเร็จของการบรรลุวิสัยทัศน์ของ สพท. อย่าง
ชัดเจน
เป้าหมายระยะสั้น หมายถึง เป้าหมายที่สามารถบรรลุได้ภายใน 1 ปี
เป้าหมายระยะยาว หมายถึง เป้าหมายที่สามารถบรรลุได้ภายใน 3 – 5 ปี
ระดับ 2 สพท. มีการสื่อสารตัวชี้วัดและเป้าหมายของ สพท. เพื่อสร้างความเข้าใจแก่บุคลากรทั่ว
ทั้ง สพท.
คาอธิบาย: การสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ คือ การสื่อสารที่ทาให้บุคลากรทั้ง สพท .มีความ
เข้าใจที่ตรงกันและมุ่งที่จะปฏิบัติให้สอดคล้องกับตัวชี้วัดและเป้าหมายที่ได้กาหนดไว้ โดย
สพท .ควรออกแบบกระบวนการสื่อสารภายใน สพท .และกาหนดแผนการสื่อสารที่ชัดเจน
โดยการสื่อสารที่ดี ควรมีองค์ประกอบดังนี้
1. หัวข้อและสาระในการสื่อสาร
4. ความถี่ในการสื่อสาร
2. กลุ่มเป้าหมายที่รับข่าวสาร
5. ผู้รับผิดชอบในการสื่อสาร
3. วิธีการสื่อสาร
6. การติดตามประเมินผล เพื่อวัดความสาเร็จของการ
สื่อสาร
ระดับ 3 สพท. มีการจัดทาแผนการดาเนินการเพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์
คาอธิบาย: การกาหนดแผนงาน โครงการที่จะสนับสนุนการบรรลุวิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์
ของ สพท. โดยแผนงาน โครงการ ควรมีองค์ประกอบดังนี้
1. กิจกรรมการดาเนินการ
3. ผู้รับผิดชอบในแต่ละแผนงาน โครงการ
2. ระยะเวลาดาเนินการในแต่ละกิจกรรม
4. การจัดสรรงบประมาณและทรัพยากรด้าน
อื่นๆ
ระดับ 4 สพท. มีการดาเนินการตามแผนและมีระบบติดตามรายงานผลการดาเนินการ
คู่มือตัวชี้วัด
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ค าอธิ บาย: การกาหนดระบบในการติดตามผลการดาเนินการเพื่อให้ บรรลุวิสัยทัศน์และ
ยุทธศาสตร์(กลยุทธ์)ของ สพท .ซึ่งระบบในการติดตาม ควรมีองค์ประกอบดังนี้
1. กลไกการติดตามการดาเนินงาน
2. แผนในการติดตามการดาเนินงานในปีต่อไป
ระดับ 5 สพท. มีการทบทวนผลการดาเนินการและมีข้อเสนอในการปรับปรุงหรือพัฒนาผลการ
ดาเนินการ
คาอธิบาย: การทบทวน ติ ด ตามผลการดาเนิ น งานตามตั ว ชี้ วั ด วิ สั ย ทั ศ น์ แ ละเป้ า หมาย
ของ สพท. และประเมิ น ความสาเร็ จ ปั ญ หา อุ ป สรรค เพื่ อ นามาจั ด ทาข้ อ เสนอในการ
ปรั บ ปรุ ง หรื อ พั ฒ นาผลการดาเนิ น งาน
เอกสาร หลักฐานที่เกี่ยวข้อง เช่น
1. แผนการดาเนินงานที่ได้รับความเห็นชอบจากผู้มีอานาจ
2. รายงานการประชุม
3. บันทึกผลการดาเนินงานที่เกี่ยวข้อง
4. เอกสารอื่นๆ ที่แสดงถึงการดาเนินงานตามประเด็นที่กาหนด
ชื่อ Cells
วัตถุประสงค์
การแปลผล

เ ค รื่ อ ง มื อ
ก า ร บริ ห าร
จัดการ

ข้ อ แ น ะ น า
แนวทางการ
ดาเนินงาน

 การกาหนดเป้าหมายระดับกลุ่มในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา (Department
Goal: DG) [ข้อคาถาม 13-16]
เพื่อให้กลุ่มใน สพท. มีเป้าหมายที่สอดคล้องและสนับสนุนวิสัยทัศน์ของ สพท. และมี
เป้าหมายในการพัฒนางานอื่นๆ นอกเหนือจากงานเชิงยุทธศาสตร์(กลยุทธ์)
 กลุ่มใน สพท. มีการกาหนดตัวชี้วัดที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของ สพท. และมีกาหนด
เป้าหมายในการพัฒนางานอื่นๆ นอกเหนือจากงานเชิงยุทธศาสตร์(กลยุทธ์)
 กลุ่มใน สพท. ยังไม่มีความชัดเจนในการกาหนดตัวชี้วัดที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของ
สพท. และการกาหนดเป้าหมายในการพัฒนางานอื่นๆ นอกเหนือจากงานเชิงยุทธศาสตร์
(กลยุทธ์)
 กลุ่มใน สพท. ยังขาดการกาหนดตัวชี้วัดที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของ สพท. และการ
กาหนดเป้าหมายในการพัฒนางานอื่นๆ นอกเหนือจากงานเชิงยุทธศาสตร(กลยุทธ์)
1. การจัดทาแผนกลยุทธ์ด้วย SWOT Analysis ระดับกลุ่มใน สพท.
2. การจัดทาตารางกาหนดผู้รับผิดชอบ (Owner) และผู้สนับสนุนตัวชี้วัด (Support)
(Owner Supporter Matrix: OS Matrix)
3. การจัดทาระบบสารสนเทศในการจัดเก็บข้อมูล (IT System)
4. การวิเคราะห์ความต้องการของผู้รับบริการ
5. การบริหารโครงการ (Project Management)
6. การบริหารความเสี่ยง (Risk Management)
 ความสอดคล้องของเป้าหมายหน่วยงานกับเป้าหมาย สพท.
1. ทาความเข้า ใจต่ อแผนที่ ยุ ทธศาสตร์ (กลยุ ทธ์) เป้าประสงค์และตัว ชี้วัด ในแต่ ล ะ
เป้าประสงค์ระดับ สพท. หรือพิจารณาตารางกลุ่มใน สพท. ผู้รับผิดชอบ (Owner
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Supporter Matrix: OS Matrix) แผนงาน/โครงการต่างๆ ว่ากลุ่มใดเป็นหน่วยหลัก
(Owner) กลุ่มใดเป็นหน่วยงานสนับสนุน (Support)
2. กาหนดตัวชี้วัดในระดับกลุ่มใน สพท. โดยทบทวนหน้าที่ความรับผิดชอบของกลุ่มใน
สพท. ที่ ด าเนิ น อยู่ ว่ า มี ส่ ว นผลั ก ดั น เป้ า ประสงค์ ใ ด อย่ า งไร แล้ ว จึ ง ก าหนด
เป้าประสงค์ของกลุ่มใน สพท. ตัวชี้วัดผลการดาเนินงานในการบรรลุเป้าประสงค์นั้น
3. จัดทารหัสเพื่อเชื่อมโยงตัวชี้วัดระดับกลุ่มใน สพท. กับตัวชี้วัดระดับ สพท.
 การกาหนดแผนปฏิบัติการระดับกลุ่มใน สพท.
1. กาหนดหรือจาแนกลุ่มผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
2. รับฟังและเรียนรู้ความคาดหวังหลักๆ ของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของแต่
ละกลุ่ม
3. นาข้อมูลดังกล่าวมาวิเคราะห์กาหนดเป้าประสงค์ ตัวชี้วัดในการปรับปรุงและพัฒนา
บริการใหม่ๆ ของกลุ่มใน สพท.
 การบริหารจัดการแผนปฏิบัติการระดับกลุ่มใน สพท.
การบริหารโครงการ (Project Management) เป็นแนวทางในการวางปฏิบัติการเพื่อให้
มั่นใจได้ว่าแผนที่กาหนดจะมีผู้รับผิ ดชอบ มีการการสรรทรัพยากร มีการดาเนินงาน
ภายในเวลาที่กาหนด รวมถึงประเมินความสาเร็จของแผนปฏิบัติงานนั้นว่าสาเร็จตาม
วัตถุประสงค์หรือไม่
 การจัดการความเสี่ยง
1. ระบุ ค วามเสี่ ย ง/ปั จ จั ย ความเสี่ ย ง (Risk Factor) ซึ่ ง อาจมี ทั้ ง ปั จ จั ย ภายในและ
ภายนอก สพท. หรือกลุ่มใน สพท.
2. วิเคราะห์ความเสี่ยง ประกอบด้วยการประเมินความเสี่ยง ซึ่งอาจประเมินจากโอกาส
ในการเกิดและผลกระทบที่เกิดขึ้นจากปัจจัยความเสี่ยงที่ได้กาหนด แล้วจึงจัดลาดับ
ความสาคัญของความเสี่ยง
3. กาหนดมาตรการจัดการความเสี่ยง ซึ่งอาจใช้ยุทธศาสตร์ 4T’s คือ
 Treat - การลด/ควบคุมความเสี่ยง (Risk Reduction/Control)
 Transfer - การกระจาย/โอนความเสี่ยง (Risk Sharing/Spreading)
 Terminate - การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง (Risk Avoidance)
 Take - การยอมรับความเสี่ยง (Risk Acceptance)
เกณฑ์การประเมินผล:  การกาหนดเป้าหมายระดับกลุ่มในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
(Department Goal: DG)
ระดับ 1 กลุ่มใน สพท. มีการกาหนดตัวชี้วัดและเป้าหมายระดับกลุ่มใน สพท.
คาอธิบาย: การกาหนดเป้าหมายระดับ กลุ่มใน สพท. เพื่อให้บุคลากรในหน่วยงานเกิดความ
เข้าใจที่ตรงกัน โดยการจัดทาข้อตกลงที่เป็นลายลักษณ์อักษร ซึ่งต้องมีรายละเอียดเกี่ยวกับ
ตัวชี้วัด และเป้าหมาย รวมถึงเกณฑ์การประเมินผลความสาเร็จที่สามารถวัดผลได้อย่างเป็น
รูปธรรม
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ระดับ 2 กลุ่มใน สพท. มีการกาหนดตัวชี้วัดและเป้าหมายระดับหน่วยงานที่สอดคล้องกับเป้าหมาย
ของ สพท. และพัน ธกิจ โดยน าความต้องการของผู้รั บบริ การ/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มา
พิจารณา
คาอธิบาย: การถ่ายทอดตัวชี้วัดและเป้าหมายระดับ สพท. ลงสู่ระดับกลุ่มใน สพท. เพื่อ
ผลักดันให้เกิดความสาเร็จตามยุทธศาสตร์(กลยุทธ์)และเป้าประสงค์ที่ตั้งไว้ ประกอบด้วย
1. การกาหนดตัวชี้วัดและเป้าหมายระดับ สพท. ลงสู่ระดับกลุ่มใน สพท. เพื่อผลักดันให้เกิด
ความสาเร็จตามตามวิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์และเป้าประสงค์ที่ตั้งไว้
2. การสื่อสาร ทาความเข้าใจอย่างทั่วถึงและภายในระยะเวลาที่เหมาะสม รวมทั้งการมีภาระ
ผูกพันต่อความสาเร็จตามเป้าหมายของ สพท. และมีความรับผิดชอบต่อผลงานที่ได้รับ
การถ่ายทอดตัวชี้วัดและเป้าหมายมาอยู่ในความรับผิดชอบโดยตรง
3. การจัดทาข้อตกลงที่เป็นลายลั กษณ์อักษร ซึ่งต้องมีรายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด และ
เป้าหมาย รวมถึงเกณฑ์การประเมินผลความสาเร็จที่สามารถวัดผลได้อย่างเป็นรูปธรรม
ระดับ 3 กลุ่มใน สพท. มีจัดทาแผนปฏิบัติการของกลุ่มเพื่อผลักดันการบรรลุตัวชี้วัดและเป้าหมาย
ระดับกลุ่มใน สพท.
คาอธิบาย: การจัดทาแผนปฏิบัติการของกลุ่มใน สพท. ที่สอดคล้องกับตัวชี้วัดและเป้าหมาย
ระดับ สพท. เพื่อให้มีกิจกรรมการดาเนินการต่างๆ ในระดับ กลุ่มใน สพท. ที่มีความชัดเจน
สามารถบรรลุตัวชี้วัดและเป้าหมายระดับกลุ่มใน สพท.
ระดับ 4 กลุ่มใน สพท. มีร ะบบการติดตามและประเมิน ผลการด าเนิน งานเพื่อบรรลุเ ป้า หมาย
ตัวชี้วัดระดับกลุ่มใน สพท.
ค าอธิ บาย: การกาหนดระบบในการติดตามความก้าวหน้าในการปฏิบัติราชการและการ
ประเมินผลสาเร็จตามตัวชี้วัดและเป้าหมายที่ถ่ายทอดลงไปในแต่ละระดับ เพื่อติดตาม กากับ
ให้มีการดาเนินงานให้บรรลุเป้าหมายโดยรวมของ สพท.
ระดับ 5 กลุ่มใน สพท. มีข้อเสนอในการปรับปรุงหรือพัฒนาผลการดาเนินงานของกลุ่มใน สพท.
คาอธิบาย: การนาผลวิเคราะห์การติดตามและประเมินผลการดาเนินงานเพื่อนามาจัดทา
ข้อเสนอในการปรับปรุงหรือพัฒนาผลการดาเนินงานของกลุ่มใน สพท.
เอกสาร หลักฐานที่เกี่ยวข้อง เช่น
1. แผนการดาเนินงานที่ได้รับความเห็นชอบจากผู้มีอานาจ
2. รายงานการประชุม
3. บันทึกผลการดาเนินงานที่เกี่ยวข้อง
4. เอกสารอื่นๆ ที่แสดงถึงการดาเนินงานตามประเด็นที่กาหนด
ชื่อ Cells
 การกาหนดเป้าหมายระดับบุคคล (Individual Goal: IG) [ข้อคาถาม 25-28]
วัตถุประสงค์ เพื่อให้บุคลากรมีเป้าหมายการทางานที่ชัดเจน สนับสนุนเป้าหมายระดับกลุ่มใน สพท.
การแปลผล  สพท. มีการกาหนดตัวชี้วัดระดับบุคคลที่ชัดเจนและสนับสนุนเป้าหมายระดับกลุ่ ม ใน
สพท.

่มือตัวชี้วัด
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เ ค รื่ อ ง มื อ
ก า ร บริ ห าร
จัดการ

ข้ อ แ น ะ น า
แนวทางการ
ดาเนินงาน

 สพท. ยังไม่มีความชัดเจนในการกาหนดตัวชี้วัดระดับบุคคลที่ชัดเจนและสนับสนุน
ต่อเป้าหมายระดับกลุ่มใน สพท.
 สพท. ยังขาดการกาหนดตัวชี้วัดระดับบุคคลที่ชัดเจนและสนับสนุน เป้าหมายระดับ
กลุ่มใน สพท.
1. การกาหนดตัวชี้วัดระดับบุคคล (Individual Scorecard)
2. การจัดทาข้อตกลง (Performance Agreement) หรือการกาหนดผลการปฏิบัติงาน
ในแบบฟอร์มการประเมินผลการปฏิบัติงานประจาปี (Performance Appraisal)
3. การประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ ง าน ด้ า นการประเมิ น สมรรถนะ (Competency
Evaluation) และด้านการประเมินผลงาน (Performance Evaluation)
4. การพัฒนาหัวหน้างานและผู้บริหารให้มีสมรรถนะในการมอบหมายงานหรือการดูแล
บุคลากร (People Management)
 การกาหนดตัวชี้วัดระดับบุคคลที่สอดคล้องกับกลุ่มใน สพท.
1. ทาความเข้าใจต่อแผนที่ยุทธศาสตร์(กลยุทธ์) เป้าประสงค์และตัวชี้วัดในระดับ สพท.
และระดับกลุ่มใน สพท.
2. ทบทวนรายละเอียดหน้าที่งาน (Job Description) และความรับผิดชอบหลักๆ ของ
แต่ละบุคคลในหน่วยงานมาพิจารณา ว่าตอบสนองเป้าประสงค์ในระดับ สพท. และ
กลุ่มใน สพท. ใดบ้าง
3. กาหนดเป้าประสงค์ที่บุคคลมีส่วนผลักดันเป้าประสงค์ของ สพท. หรือกลุ่มใน สพท.
4. กาหนดเป้าประสงค์ในส่วนของงานประจาที่บุคคลต้องพัฒนา
5. กาหนดเป้าประสงค์ในส่วนของงานพิเศษที่บุคคลได้รับมอบหมาย
6. กาหนดตัวชี้วัดระดับบุคคลในแต่ละเป้าประสงค์
 ความชัดเจนในหน้าที่รับผิดชอบของบุคลากร
1. การจัดทาข้อตกลงในการทางานอาจอยู่ในรูปแบบของการกาหนดตัว ชี้วัดระดับ
บุ ค คล (Individual Scorecard) หรื อ การบริ ห ารจั ด การโดยมี วั ต ถุ ป ระสงค์
(Management by Objectives: MBO) เป็นต้น
2. ผู้ บั ง คั บ บั ญ ชาและผู้ ป ฏิ บั ติ ง าน หารื อ ร่ ว มกั น ก าหนดตั ว ชี้ วั ด ความส าเร็ จ ของ
เป้าหมายระดับบุคคล
3. สรุปตัวชี้วัดระดับบุคคล เช่น การลงนามในการตั้งเป้าหมายแบบประเมินผลงานร่วมกัน
 การมอบหมายงานที่เหมาะสมกับสมรรถนะผู้ปฏิบัติงาน
1. การประเมินผลการปฏิบัติงาน หมวดการประเมินสมรรถนะ (Competency Evaluation)
 กาหนดสมรรถนะ (ความรู้ ทักษะ พฤติกรรมที่พึงประสงค์) เฉพาะตาแหน่งงาน
 น าสมรรถนะมาเป็ น ส่ ว นหนึ่ ง ของแบบฟอร์ ม การประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ ง าน
(Performance Appraisal Form)
 พิจารณาผลการประเมินสมรรถนะจากผลการประเมินผลการปฏิบัติงาน เพื่อ
ศึ ก ษาช่ อ งว่ า งระหว่ า งระดั บ สมรรถนะที่ ค าดหวัง (Expected Competency
Level) กั บ ระดั บ สมรรถนะที่ ไ ด้ รั บ การประเมิ น (Evaluated Competency
Level)
คู่มือตัวชี้วัด
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2. การพัฒนาหัวหน้างานและผู้บริหารให้มีสมรรถนะในการมอบหมายงานหรือการดูแล
บุคลากร (People Management)
 การกาหนดสมรรถนะหัวหน้างานและผู้บริหารในเรื่อง "การบริหารคน" (People
Management)
 การจัดวางหลักสูตรพัฒนาหัวหน้างาน หรือหลักสูตร HR for Non HR เพื่อให้หัวหน้า
งานและผู้บริหารเข้าใจหลักการในการบริหารคนโดยมีความสามารถในการมอบหมาย
งานให้เหมาะสมกับผู้ปฏิบัติงาน
 การกาหนดเป้าหมายงานที่ท้าทาย
1. การประเมินผลการปฏิบัติงาน หมวดการประเมินผลการปฏิบัติงาน (Performance Evaluation)
2. กาหนดผลการปฏิบัติงานที่มาจากตัวชี้วัดระดับหน่วยงานและระดับส่วนราชการ
3. กาหนดตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงานที่มาจากงานประจา (Job Description) ที่ต้องการพัฒนา
4. น าตั ว ชี้ วั ด ผลการปฏิ บั ติ ง านมาเป็ น ส่ ว นหนึ่ ง ของแบบฟอร์ ม การประเมิ น ผลการ
ปฏิบัติงาน (Performance Appraisal Form) โดยมีการกาหนดเป้าหมายที่มาจาก:
 ค่ า คะแนนของผลงานในรอบปี ที่ ผ่ า นมา เพื่ อพิ จ ารณาให้ เ ป้ า หมายที่ ตั้ ง นั้ น สู ง
กว่าเดิม (Base Line) หรือ
 ค่าคะแนนจากการเทียบกับเป้าหมายของหน่วยงานอื่นที่ลักษณะงานใกล้เคียงกัน
(Benchmarking) หรือ
 ค่าคะแนนมาตรฐาน (Performance Standard)
5. การพัฒนาหัวหน้างานและผู้บริห ารให้ มีสมรรถนะในการกาหนดผลงานหรื อ การ
บริหารผลการปฏิบัติงาน (Performance Management)
6. การกาหนดสมรรถนะหัวหน้างานและผู้บริหารในเรื่อง "การบริหารผลการปฏิบัติงาน"
(Performance Management)
เกณฑ์การประเมินผล:  การกาหนดเป้าหมายระดับบุคคล (Individual Goal: IG)
ระดับ 1
สพท. มีการกาหนดตัวชี้วัดและเป้าหมายระดับบุคคล
คาอธิบาย: การกาหนดตัวชี้วัดและเป้าหมายระดับบุคคลเพื่อให้บุคลากรเกิดความเข้าใจ
เป้าหมายการทางานของตนเอง โดยการจัดทาข้อตกลงที่เป็นลายลักษณ์อักษร ซึ่งต้องมี
รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด และเป้าหมาย รวมถึงเกณฑ์การประเมินผลความสาเร็จที่
สามารถวัดผลได้อย่างเป็นรูปธรรม
ระดับ 2
สพท. มีการกาหนดตัวชี้วัดและเป้าหมายระดับบุคคลที่สอดคล้องกับเป้าหมายของ
กลุ่มใน สพท. และ สพท.
คาอธิบาย: การกาหนดและถ่ายทอดตัวชี้วัดและเป้าหมายจากระดับ สพท. ลงสู่ระดับ
กลุ่มใน สพท. และระดับบุคคล เพื่อผลักดันให้เกิดความสาเร็จตามวิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์
(กลยุทธ์) และเป้าประสงค์ที่ตั้งไว้
ระดับ 3
สพท. มีการกาหนดตัวชี้วัดและเป้าหมายระดับบุคคลที่มีความท้าทายมากขึ้นทุก รอบ
ปี
่มือตัวชี้วัด
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คาอธิบาย: การกาหนดตัวชี้วัดที่ท้าทาย อาจดาเนินการได้โดย การเพิ่มตัววัดให้มีมุมมอง
ที่ครอบคลุมมากขึ้น การเพิ่มค่าเป้าหมายของการวัด การเพิ่มความเข้ม เป็นต้น พร้อมทั้ง
กาหนดวัตถุประสงค์ที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ และตัวชี้วัดที่มีความท้าทาย เพื่อ
กระตุ้นบุคลากรให้พัฒนาศักยภาพตนเองและพัฒนางาน
ระดับ 4
สพท. มีการสื่อสารและการติดตามการบรรลุเป้าหมายตัวชี้วัดระดับตัวบุคคลระหว่าง
ผู้บังคับบัญชาและผู้ใต้บังคับบัญชา
คาอธิบาย: การสื่อสารและติดตามการบรรลุเป้าหมายตัวชี้วัดระดับตัวบุคคลระหว่าง
ผู้บังคับบัญชาและผู้ใต้บังคับบัญชาเป็นครั้งคราวหรือไม่ทั่วถึง
ระดับ 5
สพท. มีระบบการสื่อสารและระบบการติดตามการบรรลุเป้าหมายตัวชี้วัดระดับบุคคล
ระหว่างผู้บังคับบัญชาและผู้ใต้บังคับบัญชา
คาอธิบาย: การกาหนดระบบการสื่อสารและระบบการติดตาม เพื่อทาความเข้าใจอย่าง
ทั่ ว ถึ ง ภายในระยะเวลาที่ เ หมาะสม รวมทั้ ง การมี ภ าระผู ก พั น ต่ อ ความส าเร็ จ ตาม
เป้าหมายของ สพท. และมีความรับผิดชอบต่อผลงานที่ได้รับการถ่ายทอดตัวชี้วัดและ
เป้าหมายมาอยู่ในความรับผิดชอบโดยตรง และจัดทาข้อตกลงที่เป็นลายลักษณ์อักษร ซึ่ง
ต้ อ งมี ร ายละเอี ย ดเกี่ ย วกั บ ตั ว ชี้ วั ด และเป้ า หมาย รวมถึ ง เกณฑ์ ก ารประเมิ น ผล
ความสาเร็จที่สามารถวัดผลได้อย่างเป็นรูปธรรม
เอกสาร หลักฐานที่เกี่ยวข้อง เช่น
1. แผนการดาเนินงานที่ได้รับความเห็นชอบจากผู้มีอานาจ
2. รายงานการประชุม
3. บันทึกผลการดาเนินงานที่เกี่ยวข้อง
4. เอกสารอื่นๆ ที่แสดงถึงการดาเนินงานตามประเด็นที่กาหนด
ชื่อ Cells

 การออกแบบระบบงานระดับ สพท. (Organization Design: OD)
[ข้อคาถาม 5-8]
วัตถุประสงค์ เพื่อให้ระบบงาน/ของ สพท. สนับสนุนการดาเนินงานให้บรรลุเป้าหมายตามวิสัยทัศน์
ของ สพท.
การแปลผล  สพท. มีระบบงานที่สนับสนุนการดาเนินงานให้บรรลุเป้าหมายตามวิสัยทัศน์ของ
สพท.
 สพท. ยั ง ไม่ มี ค วามชั ด เจนเรื่ อ งระบบงานที่ ส นั บ สนุ น การด าเนิ น งานให้ บ รรลุ
เป้าหมายตามวิสัยทัศน์ของ สพท.
 สพท. ยังขาดระบบงานที่สนับสนุนการดาเนินงานให้บรรลุเป้าหมายตามวิสัยทัศน์
ของ สพท.
เ ค รื่ อ ง มื อ 1. ก า ร ท บ ท ว น แ ล ะ ก า ร ป รั บ ร ะ บ บ ง า น /โ ค ร ง ส ร้ า ง ส พ ท . (Organization
ก า ร บริ ห าร
Restructuring)
จัดการ

คู่มือตัวชี้วัด
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2. การใช้ข้อมูลความต้องการ ความคิดเห็นของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมา
วิเคราะห์ ออกแบบระบบงาน/โครงสร้างของ สพท. การส่งมอบหรือประสานงานกัน
ระหว่างกลุ่มใน สพท.
3. การกาหนดแผนผังความสัมพันธ์ (Relationship Map) ระหว่างกลุ่มใน สพท.
4. การจัดทาระบบงาน/โครงสร้างของ สพท. ที่มีแผนกงานตามลูกค้า ผู้รับบริการ หรือ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Depart mentation by Customer/Stakeholder)
5. การทบทวนกฎระเบียบในการปฏิบัติงาน
ข้ อ แ น ะ น า  การวางแผนยุทธศาสตร์
แนวทางการ 1. การดาเนินงานของ สพท. ให้ความสาคัญกับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยมี
ดาเนินงาน
ช่องทางการศึกษาความต้องการ ความพึงพอใจ และความไม่พึงพอใจ ของผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย
2. มีระบบการจัดเก็บข้อมูลข้างต้น เพื่อทาการวิเคราะห์ผล และสามารถติดตามผลเมื่อ
มีการปรับปรุงการทางาน หรือ ระบบงานที่ได้จัดทาไป
3. มีการติดตามผลการปฏิบัติงานทั้งระยะสั้นและระยะยาว เพื่อนาผลการปฏิบัติงานมา
ศึกษา ทาให้สามารถเรียนรู้ถึงประสิทธิภาพของวิธีการปฏิบัติงาน (Output) ที่ได้ทา
ไปว่ามีผลต่อผลลัพธ์ (Outcome) ที่ต้องการหรือไม่
 ความสอดคล้องของระบบงาน/โครงสร้างต่อวิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์
1. ทาความเข้าใจวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ให้ชัดเจน
2. วิเคราะห์ระบบงาน/โครงสร้างของ สพท. ในปัจจุบัน ว่ามีความสอดคล้องสนับสนุนให้
หน้าที่ความรับผิดชอบ และกลุ่มใน สพท. ภายใต้ระบบงาน/โครงสร้างของ สพท. มีอานาจใน
การตัดสินใจดาเนินการให้ภาระงานสาเร็จได้อย่างมีประสิทธิภาพหรือไม่
3. ศึกษารูปแบบระบบงาน/โครงสร้าง สพท. ที่สามารถทาให้ สพท. มีการทางานที่มี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ซึ่งแต่ละรูปแบบอาจมีทั้งข้อดีและข้อเสียในการดาเนินการ
4. ออกแบบระบบงาน/โครงสร้างของ สพท. ใหม่(ตามที่กฎหมายเห็นชอบให้ดาเนินการ
ได้) เพื่อตอบสนองวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์(กลยุทธ์) ของ สพท.
 การกาหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของกลุ่มใน สพท.
1. วิเคราะห์ประเด็นที่เกิดขึ้นใน สพท. เกี่ยวกับหน้าที่ความรับผิดชอบของกลุ่มใน สพท.
เช่น มีงานที่ไม่มีผู้รับผิดชอบอย่างชัดเจนจนถูกละเลยไม่ได้ปฏิบัติ มีงานที่ทาซ้าซ้อน
ระหว่างกลุ่มใน สพท. ทาให้เกิดความล่าช้าในการทางาน เป็นต้น
2. วิเคราะห์แนวทางการกาหนดกลุ่มใน สพท. และหน้าที่ความรับผิดชอบของกลุ่มใน
สพท. โดยอาจแบ่ ง เป็ น กระบวนงานหลั ก (Core Process) และกระบวนการ
สนับสนุน (Support Process) ที่จาเป็นและเพียงพอต่อการดาเนินงาน
3. รวมกิจกรรมที่ต้องทางานประสานงานกันอย่างใกล้ชิดให้เข้ามาอยู่ในกลุ่มเดียวกัน
เป็นกลุ่มใน สพท. หรือการแบ่งกลุ่มงาน หลักเกณฑ์พื้นฐานที่จะใช้สาหรับการจัด
แผนก
 การจัดแบ่งกลุ่มงานตามหน้าที่ (Departmentation by Function)
่มือตัวชี้วัด
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 การจั ด แบ่ ง กลุ่ ม งานตามประเภทการให้ บ ริ ก าร ( Departmentation by
Service)
 การจัดแบ่งกลุ่มงานตามพื้นที่ทางภูมิศาสตร์ (Departmentation by Territory)
 การจั ด แบ่ ง กลุ่ ม งานตามกระบวนการให้ บ ริ ก าร ( Departmentation by
Process)
 การจัดแบ่งกลุ่มงานตามผู้รับบริการ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Departmentation
by Customer/Stakeholder)
 การกาหนดระบบงาน/โครงสร้างที่เอื้อต่อการปฏิบัติงานในระดับกลุ่มใน สพท.
1. ใช้ ข้ อ มู ล ความต้ อ งการ ความคิ ด เห็ น ของผู้ รั บ บริ ก ารและผู้ มี ส่ ว นได้ ส่ ว นเสี ย มา
วิเคราะห์ ออกแบบระบบงาน/โครงสร้างของ สพท. การส่งมอบหรือประสานงานกัน
ระหว่างกลุ่มใน สพท.
2. กาหนดแผนผังความสัมพันธ์ (Relationship Map) ระหว่างกลุ่มใน สพท. ซึ่งอาจอยู่
ในรูปแบบของผังงาน (Flow Chart) เพื่อแสดงให้เห็นการไหลของงานที่เชื่อมต่อกัน
ในแต่ละกลุ่มใน สพท. เพื่อส่งมอบงานหรือบริการไปยังผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย
3. จัดทาระบบงาน/โครงสร้างของ สพท. ที่มีการแบ่งกลุ่มงานตามผู้รับบริการ หรือผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย (Departmentation by Customer/Stakeholder)
 การปรับปรุงกฎระเบียบให้ทางานอย่างมีประสิทธิภาพ
1. พิจารณาแนวทางการปรับปรุงระบบงาน/โครงสร้างหรือกระบวนงานใน สพท. ว่า
ดาเนินการไม่ได้เนื่องจากติดกฎระเบียบในปัจจุบัน
2. ศึกษาความเป็นไปได้ในการปรับปรุงกฎระเบียบดังกล่าว โดยเปรียบเทียบประโยชน์
ที่จะเกิดขึ้นกับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
3. ด าเนิ น การแก้ ไ ข ออกกฎระเบี ย บหรื อ ประกาศที่ ส นั บ สนุ น การท างานอย่ า งมี
ประสิทธิภาพ
เกณฑ์การประเมินผล:  การออกแบบระบบงานระดับ สพท. (Organization Design: OD)
ระดับ 1
สพท. มีการทบทวนระบบงาน / กฎระเบียบที่เป็นอุปสรรคต่อการบรรลุยุทธศาสตร์
/การทางานประสานกัน / ประสิทธิผลของ สพท.
คาอธิบาย: การวิเคราะห์ระบบงาน/โครงสร้าง กฎระเบียบที่เป็นอุปสรรคต่อการบรรลุ
ยุทธศาสตร์(กลยุทธ์) การทางานประสานกันของหน่วยงาน และประสิทธิผลของ สพท.
ระดับ 3
สพท. มีการจัดทาแผนระยะสั้นและระยะยาวในการปรับปรุงระบบงาน / กฎระเบียบ
ที่เป็นอุปสรรคต่อการบรรลุยุทธศาสตร์ /การทางานประสานกัน / ประสิทธิผลของ
สพท.
คาอธิบาย: การดาเนินการจัดทาแผนระยะสั้นและระยะยาว โดยกาหนดเป้าหมายของ
การปรั บ ปรุ ง ที่ ชั ด เจน เช่ น การลดต้ น ทุ น การลดขั้ น ตอนปฏิ บั ติ ง าน การเพิ่ ม
ประสิทธิภาพในการทางานประสานกัน เป็นต้น
คู่มือตัวชี้วัด
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ระดับ 5

สพท. มีผลการดาเนินการปรับปรุงตามแผนระยะสั้น
คาอธิบาย: การดาเนินการปรั บปรุงและสรุปผลการปรับปรุงตามแผนระยะสั้น เพื่อ
นาไปสู่การดาเนินการตามแผนระยะยาวต่อไป
เอกสาร หลักฐานที่เกี่ยวข้อง เช่น
1. แผนการดาเนินงานที่ได้รับความเห็นชอบจากผู้มีอานาจ
2. รายงานการประชุม
3. บันทึกผลการดาเนินงานที่เกี่ยวข้อง
4. เอกสารอื่นๆ ที่แสดงถึงการดาเนินงานตามประเด็นที่กาหนด
ชื่อ Cells

 การบริหารจัดการระดับสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา (Organization
Management: OM)
[ข้อคาถาม 9-12]
วัตถุประสงค์ เพื่อให้การบริหารจัดการระดับ สพท. สนับสนุนการดาเนินงานให้บรรลุเป้าหมายตาม
วิสัยทัศน์ของ สพท.
การแปลผล  สพท. มี ก ารบริ ห ารจั ด การที่ ส นั บ สนุ น การด าเนิ น งานให้ บ รรลุ เ ป้ า หมายตาม
วิสัยทัศน์ของ สพท.
 สพท. ยังไม่มีความชัดเจนเรื่องการบริหารจัดการที่สนับสนุนการดาเนินงานให้บรรลุ
เป้าหมายตามวิสัยทัศน์ของ สพท.
 สพท. ยังขาดการบริหารจัดการที่สนับสนุนการดาเนินงานให้บรรลุเป้าหมายตาม
วิสัยทัศน์ของ สพท.
เ ค รื่ อ ง มื อ 1. การจัดทาคารับรองผลการปฏิบัติราชการ(PA: Performance Agreement) ระดับ
การบริ ห าร
สพท.
จัดการ
2. การจั ด ท าระบบการบริ ห ารผลการปฏิ บั ติ ง านเชิ ง กลยุ ท ธ์ (SPMS: Strategic
Performance Management System)
3. การบริหารโครงการ (Project Management)
4. การวางแผนการสื่อสาร (Communication Plan)

่มือตัวชี้วัด
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ข้ อ แ น ะ น า  แนวทางการออกแบบระบบติดตาม การประเมินผลการปฏิบัติงานระดับ สพท.
แนวทางการ 1. เลื อกข้อมูล สารสนเทศที่ส อดคล้ อ งเชื่ อมโยงกับ การด าเนิ นงานของ สพท. เช่น
ดาเนินงาน
เ ป้ า ห ม า ย ห รื อ ตั ว ชี้ วั ด ที่ ส า คั ญ ( Key Performance Indicator: KPI) ต า ม
วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ในแผนที่ยุทธศาสตร์ (Strategy Map)
2. พิจารณาผู้ใช้ประโยชน์ตัวชี้วัดที่สาคัญ เช่น ผู้นา กลุ่มงานใน สพท. กลุ่มที่ทาหน้าที่
วางแผนยุทธศาสตร์ เป็นต้น
3. ก าหนดเจ้ า ภาพผู้ รับ ผิ ด ชอบในการรวบรวมข้ อ มู ล ตั ว ชี้ วัด ที่ ส าคั ญ อาจเป็ น คน
เดียวกับผู้ใช้ประโยชน์หรือไม่ก็ได้
4. พิจารณาแหล่งเก็บข้อมูลว่าเก็บจากภายในหรือภายนอกส่วนราชการ จากระบบ IT
หรือมีกระบวนการในการเก็บข้อมูล ค่าใช้จ่ายในการเก็บข้อมูล
5. พิจารณาความถี่ในการเก็บข้อมูล เช่น Real Time รายวัน รายสัปดาห์ รายเดือน
รายไตรมาส หรือรายปี เป็นต้น
6. การวิเคราะห์และรายงานผลให้ผู้ที่เกี่ยวข้องนาไปใช้ประโยชน์ได้โดยควรมีรูปแบบที่
สื่อสารให้สามารถเข้าใจได้ง่าย
 การจัดสรรทรัพยากรและงบประมาณ นาแนวทางการบริหารโครงการ (Project
Management) มาใช้ในการจัดสรรทรัพยากร เพื่อให้มั่นใจได้ว่าการจัดสรรทรัพยากร
นั้นมีส่วนช่วยในการบรรลุวิสัยทัศน์ สพท. โดย
1. การกาหนดแผนงาน/โครงการต้องเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์อย่างชัดเจน แผนงาน/
โครงการต้องตอบสนองตัวชี้วัดในระดับ สพท.
2. วิเคราะห์ ข้อมูล ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินงานและจัดทาข้อเสนอโครงการ
ประกอบด้วย ที่มา/ความสาคัญของโครงการ วัตถุประสงค์ ผลที่คาดว่าจะได้รับ
ตัว ชี้วัดความส าเร็จของโครงการ ขั้นตอนการดาเนินโครงการ การประเมินผล
โครงการ ทรัพยากรที่ต้องใช้
3. ดาเนินการคัดเลือกโครงการเพื่อจัดลาดับความสาคัญ โดยอาจการถ่วงน้าหนักโดย
กาหนดเกณฑ์ เช่น ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ ผลกระทบที่เกิดขึ้น งบประมาณ
เป็นต้น เพื่อจัดสรรทรัพยากรได้อย่างเหมาะสม
4. การดาเนินงานตามโครงการและการติดตามโครงการ
5. การประเมินผลโครงการ
 การสื่อสารระหว่า งกลุ่ มใน สพท. การวางแผนการสื่ อสาร (Communication
Plan) มีขั้นตอนดังนี้
1. ทาความเข้าใจในพันธกิจ การดาเนินงาน วิสัยทัศน์ ภารกิจ เป้าหมาย สพท. เพื่อใช้
เป็นข้อมูลในการโยงกับเรื่องที่ต้องมีการเปลี่ยนแปลง
2. จัดทารูปแบบหรือเนื้อเรื่องให้สื่อสารเกิดความเข้าใจได้ง่าย เนื้อหาที่ทาการสื่อสาร
จะต้องปรับใช้ให้เหมาะสมในแต่ละช่องทางการสื่อสาร
3. ก าหนดช่ อ งทางการสื่ อ สาร ให้ เ หมาะสมกั บ สภาพแวดล้ อ มและทรั พ ยากรที่
เอื้ออานวยให้เกิดการสื่ อสาร เช่น หนังสือเวียน ป้ายหรือบอร์ดประชาสั ม พันธ์
คู่มือตัวชี้วัด
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เสียงตามสาย การประชุม จัดกิจกรรมเผยแพร่ วารสารภายใน intranet อีเมล์ ELearning หรือจัดหนังสือ ซีดี เป็นต้น
4. ก าหนดบุ ค คลที่ ท าหน้ า ที่ สื่ อ สารผ่ า นช่ อ งทางการสื่ อ สารเป็ น เรื่ อ งส าคั ญ มาก
ผู้รับผิดชอบต้องมีความสามารถทั้ง 3 เรื่องตามข้างต้น ต้องมีเวลาในการสื่อสาร
อย่างต่อเนื่อง ไม่ใช่สื่อสารเฉพาะช่วงเวลาใดเวลาหนึ่ง
5. กาหนดระยะเวลา หรือการกาหนดช่วงเวลาที่ชัดเจนในการสื่อสารแต่ละช่องทาง
6. จั ด ท างบประมาณรองรั บ ซึ่ ง บางช่ อ งทางการสื่ อ สารอาจไม่ จ าเป็ น ต้ อ งใช้
งบประมาณ เพราะ สพท. บางแห่งมีงบประมาณน้อยหรือไม่มีงบประมาณเลย ส่วน
ราชการนั้นสามารถเลือกช่องทางการสื่อสารในรูปแบบอื่นๆ ได้ตามความเหมาะสม
 ความโปร่งใสในการบริหารจัดการระดับ สพท.
"ความโปร่งใส เป็นองค์ประกอบสาคัญของหลั กธรรมาภิบาลซึ่งหมายถึง ระบบการ
ไหลเวียนของข้อมูล ข่าวสารของกลุ่ มใน สพท. รวมถึงข้อมูล ในการตัดสิ นใจ การ
กาหนดกติกา หลักเกณฑ์ และกระบวนการทางานที่ต้องจัดให้มีการเปิดเผย และเปิด
โอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งภายในและภายนอก สพท. สามารถเข้าถึงข้อมูลดังกล่าว
ได้ด้วยวิธีการต่าง ๆ นอกจากนี้ สพท. จะต้องให้ความสาคัญในการดาเนินการที่สามารถ
ตรวจสอบได้ ซึ่งหมายถึง ความสามารถและความพร้อมที่จะได้รับการตรวจสอบใน 5
ด้าน ได้แก่
1. ด้านหน่วยงาน กล่าวคือ เป็นการตรวจสอบได้ตามกลไกการบริหารภายในหน่วยงาน
เช่น ระเบียบปฏิบัติและระบบสายการบังคับบัญชา
2. ด้านกฎหมาย กล่าวคือ เป็นการตรวจสอบได้โดยกลไกด้านกฎหมายตามที่ระบุไว้
ในรัฐธรรมนูญและกฎหมายอื่น ๆ ซึ่งรวมไปถึงภาระหน้าที่ของหน่วยงานตามที่ได้
ระบุไว้ในกฎหมาย
3. ด้านวิชาชีพ กล่าวคือ เป็นการตรวจสอบได้ในฐานะที่เป็นการปฏิบัติการทางวิชาชีพ
ที่ต้องการความชานาญเฉพาะด้านและจรรยาบรรณด้านวิชาชีพ
4. ด้ า นการเมื อ ง กล่ า วคื อ เป็ น การตรวจสอบได้ ใ นระบบประชาธิ ป ไตยที่ ต้ อ ง
ดาเนินการเพื่อตอบสนองต่อความต้องการของประชาชน
5. ด้ า นจริ ย ธรรม คุ ณ ธรรม กล่ า วคื อ เป็ น การตรวจสอบได้ ที่ ใ ห้ ค วามส าคั ญ กั บ
คุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรในหน่วยงาน
เกณฑ์การประเมินผล:  การบริหารจัดการระดับ สพท. (Organization Management: OM)
ระดับ 1
สพท. มีการวิเคราะห์ข้อมูล เช่น ผลการดาเนินงานที่ผ่านมา ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับ
การดาเนินงานมาใช้เพื่อจัดสรรทรัพยากรให้สอดคล้อง เหมาะสมกับแผนปฏิบัติการ
เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์หรือเป้าหมายของ สพท.
คาอธิบาย:
 การจัดสรรทรัพยากร ได้แก่ งบประมาณ วัสดุอุปกรณ์ เทคโนโลยีสารสนเทศ และ
บุคลากร
่มือตัวชี้วัด
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 การวางแผนการใช้ทรัพยากรที่ดีจะทาให้การทางานของ สพท. มีประสิทธิภาพมาก
ขึ้น ลดเวลาการทางาน ลดค่าใช้จ่ายในระยะยาว ลดการซ้าซ้อนของข้อมูล ซึ่งการ
วางแผนการใช้ทรัพยากรควรมีการเชื่อมโยงระบบการทางานต่างๆ เข้าด้วยกัน และ
มีการจัดทาฐานข้อมูลอย่างเป็นระบบ
 ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินงานที่เป็นข้อมูลสารสนเทศประกอบการจัดสรรทรัพ
ยากร เช่น ความต้องการของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ผลลัพธ์ความสาเร็จ
เทียบกับเป้าหมาย ค่าใช้จ่ายในการดาเนินงาน ความท้าทายของ สพท. ปัจจัย
ความสาเร็จของคู่เทียบ
ระดับ 2

ระดับ 3

ระดับ 4

สพท. มีการกาหนดแผนการสื่อสารติดต่อประสานงานระหว่างกลุ่มใน สพท.
คาอธิบาย: การสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ คือ การสื่อสารที่ทาให้บุคลากรมีความเข้าใจที่
ตรงกันและมุ่งที่จะปฏิบัติให้สอดคล้องกับตัวชี้วัดและเป้าหมายที่ได้กาหนดไว้ โดยกลุ่ม
ใน สพท. ควรออกแบบกระบวนการสื่อสารภายในกลุ่มและกาหนดแผนการสื่อสารที่
ชัดเจน โดยการสื่อสารที่ดี ควรมีองค์ประกอบดังนี้
1. หัวข้อและสาระในการสื่อสาร
4. ความถี่ในการสื่อสาร
2. กลุ่มเป้าหมายที่รับข่าวสาร
5. ผู้รับผิดชอบในการสื่อสาร
3. วิธีการสื่อสาร
6. การติดตามประเมินผล เพื่อวัดความสาเร็จของการสื่อสาร
สพท. มีการวิเคราะห์ความเสี่ยงในการดาเนินงาน เพื่อให้เกิดความโปร่งใสและเป็น
ที่น่าเชื่อถือของบุคลากรใน สพท.
คาอธิบาย: การวิเคราะห์ความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อการดาเนินการ สพท. รวมถึงการ
เปลี่ยนแปลงที่มีผลจากผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยการดาเนินการดังนี้
1. ระบุปัจจัยเสี่ ยง และวิเคราะห์ ปัจ จัยเสี่ ยง ที่อาจส่ งผลกระทบต่อความเสี ยหาย
ความล้มเหลว หรืออาจลดการบรรลุเป้าหมายของการปฏิบัติราชการ
2. กาหนดหลักเกณฑ์ประเมินความเสี่ยง
3. วิเคราะห์และประเมินความเสี่ยง ซึ่งจาแนกปัจจัยเสี่ยงที่สามารถควบคุม /และไม่
สามารถควบคุมได้ ให้อยู่ในระดับที่สามารถยอมรับได้
4. จัดทาแผนบริการความเสี่ยง
5. ระบุผู้รับผิดชอบในกาดราเนินการตามแผนในแต่ละขั้นตอน และกาหนดตัวชี้วัดผล
การดาเนินการ
6. จัดสรรทรัพยากรที่เหมาะสม และดาเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยง
สพท. มีการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์และแผนบริหารความเสี่ยงของ สพท.
และรายงานผลงาน เพื่อให้แผนยุทธศาสตร์ได้รับการนาไปปฏิบัติตามที่ได้กาหนดไว้
คาอธิบาย: การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ (กลยุทธ์)และแผนบริหารความเสี่ยง
ของ สพท. และรายงานผลงานเป็นครั้งคราวหรือไม่ทั่วถึง

คู่มือตัวชี้วัด
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ระดับ 5

สพท. มีระบบการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์และแผนบริหารความเสี่ยงของ
สพท. และรายงานผลงาน เพื่อให้แผนยุทธศาสตร์ได้รับการนาไปปฏิบัติตามที่ได้
กาหนดไว้
คาอธิบาย: การกาหนดระบบการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์และแผนบริหาร
ความเสี่ยงของกลุ่มใน สพท. และรายงานผลการติดตาม เพื่อนาข้อมูลมาวิเคราะห์ผล
การดาเนินการ และจัดทาข้อเสนอในการปรับปรุงหรือพัฒนาผลการดาเนินงานต่อไป
เอกสาร หลักฐานที่เกี่ยวข้อง เช่น
1. แผนการดาเนินงานที่ได้รับความเห็นชอบจากผู้มีอานาจ
2. รายงานการประชุม
3. บันทึกผลการดาเนินงานที่เกี่ยวข้อง
4. เอกสารอื่นๆ ที่แสดงถึงการดาเนินงานตามประเด็นที่กาหนด
ชื่อ Cells
วัตถุประสงค์
การแปลผล

เครื่ อ งมื อ การ
บริหารจัดการ
ข้ อ แ น ะ น า
แนวทางการ
ดาเนินงาน

 การออกแบบระบบงานระดับกลุ่มในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
(Department Design: DD) [ข้อคาถาม 17-20]
เพื่อให้ระบบงานของกลุ่มใน สพท. สนับสนุนการดาเนินงานให้บรรลุเป้าหมายของ
กลุ่มใน สพท.
 กลุ่ ม ใน สพท. มี ร ะบบงานที่ ส นั บสนุน การด าเนิ น งานให้ บ รรลุ เ ป้ าหมายตาม
เป้าหมายของกลุ่มใน สพท.
 กลุ่มใน สพท. ยังไม่มีความชัดเจนเรื่องระบบงานที่สนับสนุนการดาเนินงานให้
บรรลุเป้าหมายตามเป้าหมายของกลุ่มใน สพท.
 กลุ่มใน สพท. ยังขาดระบบงานที่สนับสนุนการดาเนินงานให้บรรลุเป้าหมายของ
กลุ่มใน สพท.
1. การวิเคราะห์กระบวนการ ด้วย SIPOC Model
2. การวิเคราะห์ความต้องการของผู้รับบริการ
3. การจัดการความรู้เพื่อสร้างสรรค์นวัตกรรมในการทางาน
4. การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology)
 การกาหนดภาระหน้าที่ระหว่างทีมงาน
การวิ เ คราะห์ ห่ ว งโซ่ คุ ณ ค่ า (Value Chain Analysis) ด้ ว ย SIPOC Model ซึ่ ง เป็ น
หลักการที่อธิบายสายโซ่ความสัมพันธ์ของกระบวนการดาเนินงาน สพท. ที่ต้องอาศัย
ปัจจัยต้นน้าส่งมอบคุณค่าไปยังปลายน้าอย่างเป็นระบบ อันได้แก่ ผู้ส่งมอบ/นาส่ง
(Suppliers) ปัจจัยนาเข้าต่างๆ (Input) ที่จาเป็นต่อการดาเนินการหรือกระบวนการ
(Process) เพื่อผลิตให้ได้ผลผลิต (Output) หรือในสินค้า บริการแล้วส่งมอบให้กับ
ลูกค้า ผู้รับบริการ (Customers) โดย
1. Suppliers (ผู้ ส่ งมอบ) หมายถึง บุคคลหรือ สพท. ที่ส่ งปัจจัยนาเข้าให้ กลุ่ มใน
สพท. ในการทางาน

่มือตัวชี้วัด
142 คูตามคำ
�รับรองการปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

142

คู่มือการประเมินผลการปฏิบตั ิราชการตามคารับรองการปฏิบัติราชการของส่วนราชการ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

2. Input (ปัจจัยนาเข้า) หมายถึง ทรัพยากรที่ใช้ในกระบวนการ เช่น เงิน บุคลากร
วัสดุอุปกรณ์ ข้อมูล นโยบาย กฎหมาย ระเบียบต่างๆ
3. Process (กระบวนการ) หมายถึง กิจกรรมที่เชื่อมโยงกัน เพื่อจุดมุ่งหมายในการ
ส่งมอบผลผลิตหรือบริการให้แก่ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ทั้งภายในและ
ภายนอกส่วนราชการ
4. Output (ผลผลิ ต ) หมายถึ ง สิ น ค้ า และบริ ก ารที่ ต รงตามความต้ อ งการของ
ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
5. Customers (ผู้รับบริการ) หมายถึง ลูกค้าหรือผู้ที่มารับบริการจาก สพท. โดยตรง
หรือผ่านช่องทางการสื่อสารต่างๆ รวมทั้งผู้รับบริการที่เป็น สพท. เองด้วย
 การปรับปรุงกระบวนการ
1. กาหนดหรือจาแนกลุ่มผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
2. รับฟังและเรียนรู้ความคาดหวังหลักๆ ของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของ
แต่ละกลุ่ม
3. นาข้อมูลดังกล่าวมาวิเคราะห์ขั้นตอน กระบวนการในการทางาน เพื่อปรับปรุง
และพัฒนาบริการใหม่ๆ ของกลุ่มใน สพท.
 การจัดการความรู้และนวัตกรรมเพื่อการปรับปรุงงาน
1. จั ด ท าช่ อ งทางในการได้ รั บ ข้ อ มู ล ข้ อ ร้ อ งเรี ย นอั น เป็ น เสี ย งสะท้ อ นกลั บ
(Feedback) จากผู้รับบริการ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของกลุ่มใน สพท.
2. ประชุ ม หารื อ ร่ ว มกั น ระหว่ า งหั ว หน้ า/ตั ว แทนที ม งาน ถึ ง ประเด็ น ปั ญ หาหรื อ
ประเด็นพัฒนางาน โดยอาจพิจารณาจากเป้าประสงค์ของกลุ่มใน สพท. เสียง
สะท้อนของผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
3. กาหนดแนวทางการปรับปรุงหรือพัฒนางานร่วมกัน โดยกาหนดผู้รับผิดชอบหลัก
และผู้สนับสนุนในแต่ละแนวทาง
4. ปฏิบัติตามแผนที่กาหนด
5. ทบทวนผลการปรับปรุงหรือพัฒนางานว่าสามารถตอบสนองเป้าประสงค์ของกลุ่ม
ใน สพท. หรือความต้องการของผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหรือไม่
 การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศระดับกลุ่มใน สพท.
1. พิจารณาแนวทางและวางแผนการใช้เทคโนโลยีส ารสนเทศเข้า มาช่ว ยในการ
พัฒนางานหรือสร้างนวัตกรรมในการให้บริการงาน
2. กาหนดกลุ่มผู้ใช้งานสารสนเทศ (Users) ว่าประกอบด้วยใครบ้าง มีความต้องการ
ความคาดหวังอะไร
3. กาหนดข้อมูล/สารสนเทศที่ผู้ใช้งานต้องการแยกตามกลุ่มผู้ใช้งาน
4. กาหนดช่องทางระดับการเข้าถึงข้อมูลสารสนเทศของกลุ่มผู้ใช้งาน
5. วางระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
6. กาหนดผู้ดูแลรับผิดชอบในการจัดเตรียม ปรับปรุง ข้อมูลสารสนเทศให้ถูกต้อง
และทันสมัยอยู่เสมอ

คู่มือตัวชี้วัด

ตามคำ�รับรองการปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

143143

คู่มือการประเมินผลการปฏิบตั ิราชการตามคารับรองการปฏิบัติราชการของส่วนราชการ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

เกณฑ์การประเมินผล:  การออกแบบระบบงานระดับกลุ่มในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
(Department Design: DD) [ข้อคาถาม 17-20]
ระดับ 1 กลุ่มใน สพท. มีการทบทวนกระบวนการของหน่วยงานที่ต้องปรับปรุง โดยคานึงถึง
ความต้องการของผู้รับบริการ / ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย / กฎหมาย / ประสิทธิภาพ / ความ
คุ้มค่าคุ้มต้นทุน
ค าอธิ บ าย: การวิเคราะห์ กระบวนการเพื่ อ หาโอกาสในการปรับ ปรุ ง กระบวนการให้ มี
ประสิทธิภาพมากขึ้น โดยพิจารณาจากปัจจัยต่างๆ ได้แก่ ความต้องการของผู้รับบริการ / ผู้
มีส่วนได้ส่วนเสีย กฎหมาย และประสิทธิภาพ/ความคุ้มค่าคุ้มต้นทุน และนามาจัดทาเป็น
ข้อกาหนดที่สาคัญเพื่อใช้ในการปรับปรุงกระบวนการ รวมทั้งกาหนดตัวชี้วัดสาหรับใช้ใน
การติดตามความสาเร็จและควบคุมกระบวนการ
ระดับ 3 กลุ่มใน สพท. มีการจัดทาแผนปรั บปรุ งกระบวนการ โดยค านึงถึงองค์ค วามรู้ และ
เทคโนโลยี / ขั้นตอนการปฏิบัติงาน / การควบคุมค่าใช้จ่าย / ปัจจัยประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล และมีการกาหนดตัวชี้วัดความสาเร็จของการปรับปรุงกระบวนการ โดย
ค านึ ง ถึ ง ความต้ อ งการของผู้ รั บ บริ ก ารและผู้มี ส่ ว นได้ ส่ว นเสี ย / การน าเทคโนโลยี
สารสนเทศ มาใช้
คาอธิบาย: การกาหนดเป้าหมายและดาเนินการปรับปรุงกระบวนการ โดยนาแนวทางต่างๆ
มาประยุกต์ใช้ ได้แก่
1. การแลกเปลี่ยนกลยุทธ์ที่ประสบความสาเร็จทั่วทั้ง สพท. เพื่อผลักดันให้เกิดการเรียนรู้
และนวัตกรรม
2. การวิ เ คราะห์ ก ระบวนการ เช่ น การจั ด ท าผั ง กระบวนการ การทดลองเพื่ อ หาจุ ด
เหมาะสมที่สุดของกระบวนการ การป้องกันความผิดพลาด เป็นต้น
3. การวิจัยและพัฒนาในด้านกระบวนการ
4. การจัดระดับเทียบเคียงมาตรฐานของกระบวนการกับหน่วยงานอื่น (Benchmarking)
หรือหน่วยงานที่มีวิธีปฏิบัติที่ดี (Best practice)
5. การใช้เทคโนโลยีที่เป็นทางเลือกอื่นมาประยุกต์ใช้กับกระบวนการ
6. การใช้สารสนเทศจากผู้ รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่ว นเสียของกระบวนการต่างๆ ทั้ง
ภายในและภายนอกส่วนราชการ
ระดับ 5 กลุ่มใน สพท. มีการดาเนินการและติดตามผลการปรับปรุงกระบวนการ และมีข้อเสนอ
ในการปรับปรุงหรือพัฒนากระบวนการ (อย่างน้อย 3 กระบวนการ)
คาอธิบาย:
 ดาเนินการปรับปรุงหรือพัฒนากระบวนการอย่างน้อย 3 กระบวนการ
 กาหนดระบบในการติดตามและประเมินผลการปรับปรุงกระบวนการ
 วิเคราะห์ข้อมูลเพื่อจัดทาข้อเสนอในการปรับปรุงหรือพัฒนากระบวนการ
เอกสาร หลักฐานที่เกี่ยวข้อง เช่น
1. แผนการดาเนินงานที่ได้รับความเห็นชอบจากผู้มีอานาจ
2. รายงานการประชุม
3. บันทึกผลการดาเนินงานที่เกี่ยวข้อง
่มือตัวชี้วัด
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4. เอกสารอื่นๆ ที่แสดงถึงการดาเนินงานตามประเด็นที่กาหนด
5. หลักฐานการทบทวนกระบวนการ เช่น การประชุมคณะทางาน รายงานผลการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยน
เรียนรู้เกี่ยวกับการทบทวนกระบวนการ

ชื่อ Cells
วัตถุประสงค์
การแปลผล

เครื่องมือการ
บริหารจัดการ
ข้ อ แ น ะ น า
แนวทางการ
ดาเนินงาน

 การบริหารจัดการระดับกลุ่มใน สพท. (Department Management: DM)
[ข้อคาถาม 21-24]
เพื่อให้การบริหารจัดการระดับกลุ่มใน สพท. สนับสนุนการดาเนินงานให้บรรลุเป้าหมาย
ของกลุ่มใน สพท.
 กลุ่มใน สพท. มีการบริหารจัดการที่สนับสนุนการดาเนินงานให้บรรลุเป้าหมายของ
กลุ่มใน สพท.
 กลุ่มใน สพท. ยังไม่มีความชัดเจนเรื่องการบริหารจัดการที่สนับสนุนการดาเนินงาน
ให้บรรลุเป้าหมายของกลุ่มใน สพท.
 กลุ่มใน สพท. ยังขาดการบริหารจัดการที่สนับสนุนการดาเนินงานให้บรรลุเป้าหมายของ
กลุ่มใน สพท.
1. การติดตามโครงการ (Project Monitoring)
2. การบริหารโครงการ (Project Management)
3. การประชุมอย่างมีประสิทธิภาพ
4. การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการตัดสินใจ
 การติดตาม ประเมินผลการดาเนินงานระดับกลุ่มใน สพท.
1. ก าหนดข้ อ มู ล ที่ ใ ช้ ใ นการติ ด ตามโครงการ เช่ น ข้ อ มู ล เกี่ ย วกั บ ปั จ จั ย น าเข้ า
วัตถุประสงค์ กระบวนการและผลของโครงการ
2. กาหนดผู้รับผิดชอบในการเก็บรวบรวมข้อมูลการติดตามโครงการ
3. กาหนดช่วงเวลาในการติดตามโครงการ ขึ้นอยู่กับความสาคัญของข้อมูล เช่น ทุกวัน
ทุกสัปดาห์ ทุกเดือน เป็นต้น
4. ดาเนินการเก็บรวบรวมและและวิเคราะห์ข้อมูลที่เกิดขึ้นจริงกับแผนที่วางไว้ ได้แก่
ความคื บ หน้ า ของโครงการเที ย บกั บ แผนที่ ว างไว้ ผลงานโครงการเที ย บกั บ
วัตถุประสงค์หรือเป้าหมายที่วางไว้ เป็นต้น
5. นาเสนอข้อมูลต่อหัวหน้าโครงการและผู้บริหาร เพื่อแก้ปัญหาหรือให้การสนับสนุน
ให้โครงการประสบความสาเร็จ
 การจัดสรรทรัพยากรระดับกลุ่มใน สพท.
ใช้การบริหารโครงการ (Project Management) เป็นแนวทางในการจัดสรรทรัพยากร
เพื่อให้มั่นใจได้ว่าการจัดสรรทรัพยากรนั้นมีส่วนช่วยในการบรรลุเป้าหมายของกลุ่ มใน
สพท. โดย
1. การกาหนดแผนงาน/โครงการต้องเชื่อมโยงกับตัวชี้วัดในระดับกลุ่มใน สพท.
คู่มือตัวชี้วัด
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2. วิเคราะห์ ข้อมูล ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการดาเนิน งานและจัดทาข้อเสนอโครงการ
ประกอบด้วย ที่มา/ความสาคัญของโครงการ วัตถุประสงค์ ผลที่คาดว่าจะได้รับ
ตัว ชี้วัดความส าเร็จของโครงการ ขั้นตอนการดาเนินโครงการ การประเมินผล
โครงการ ทรัพยากรที่ต้องใช้
3. ดาเนินการคัดเลือกโครงการ โดยอาจการถ่วงน้าหนักโดยกาหนดเกณฑ์ เช่น ความ
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ ผลกระทบที่เกิดขึ้น งบประมาณ เป็นต้น
4. การดาเนินงานตามโครงการและการติดตามโครงการ
5. การประเมินผลโครงการ
 การสื่อสารระหว่างกลุ่มใน สพท.
1. พิจารณาว่าควรจัดประชุมหรือไม่ การประชุมมีความจาเป็นเมื่อต้องตัดสินใจร่วมกัน
การทางานร่วมกันเป็นกลุ่ม
2. ควรเชิญผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องและมีอานาจในการตัดสินใจเข้าร่วมประชุม
3. ชี้แจงวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ชัดเจนของการประชุม ส่งกาหนดการประชุม
เอกสารประกอบการประชุมให้ผู้เข้าร่วมประชุมล่วงหน้า
4. ผู้นาการประชุมต้องให้ความสาคัญในการกากับหัวข้อในการประชุมและระยะเวลาใน
การประชุม
5. ผู้ เ ข้ า ร่ ว มประชุ ม ต้ อ งให้ ค วามส าคั ญ กั บ การใช้ เ วลาอย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพในการ
อภิปรายและหัวข้อในการอภิปราย
 การติดตาม ประเมินผลการดาเนินงานระดับกลุ่มใน สพท.
กลุ่มใน สพท. สามารถวิเคราะห์ข้อมูลต่างๆ เพื่อใช้สาหรับการตัดสินใจของผู้บริหารได้
ดังนี้
1. การวิเคราะห์สาเหตุความเบี่ยงเบนจากเป้าหมายที่กาหนดไว้และตัวชี้วัดระดับ กลุ่ม
ใน สพท.
2. การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของการส่งมอบบริการกับข้อร้องเรียนของผู้รับบริการหรือ
หน่วยงานถัดไป
3. การประเมินเปรียบเทียบการปรับปรุงกระบวนการให้บริการ ก่อน-หลังการปรับปรุง
4. การวิเคราะห์เชิงเปรียบเทียบทางการเงิน ค่าใช้จ่าย ประสิทธิภาพการใช้งบประมาณ
เป็นต้น
เกณฑ์การประเมินผล:  การบริหารจัดการระดับกลุ่มในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
(Department Management: DM) [ข้อคาถาม 21-24]
ระดับ 1 กลุ่มใน สพท. มีการวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศ เช่น ผลการดาเนินงานที่ผ่านมา ปัจจัยที่
เกี่ยวข้องกับการดาเนินงานมาใช้เพื่อการจัดสรรทรัพยากรให้สอดคล้อง เหมาะสมกับ
แผนปฏิบัติการ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายของกลุ่มใน สพท. / สพท.
คาอธิบาย:
 การจั ด สรรทรั พ ยากร ได้ แ ก่ งบประมาณ วั ส ดุ อุ ป กรณ์ เทคโนโลยี ส ารสนเทศ และ
บุคลากร
่มือตัวชี้วัด
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 การวางแผนการใช้ทรัพยากรที่ดีจะทาให้การทางานของส่วนราชการมีประสิทธิภาพมาก
ขึ้น ลดเวลาการทางาน ลดค่าใช้จ่ายในระยะยาว ลดการซ้าซ้อนของข้อมูล ซึ่งการวาง
แผนการใช้ทรัพยากรควรมีการเชื่อมโยงระบบการทางานต่างๆ เข้าด้วยกัน และมีการ
จัดทาฐานข้อมูลอย่างเป็นระบบ
 ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินงานที่เป็นข้อมูลสารสนเทศประกอบการจัดสรรทรัพยากร
เช่น ความต้องการของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ผลลัพธ์ความสาเร็จเทียบกับ
เป้าหมาย ค่าใช้จ่ายในการดาเนิน งาน ความท้าทายของ สพท. ปัจจัยความสาเร็จของคู่
เทียบ
ระดับ 3 กลุ่มใน สพท. มีการกาหนดรู ปแบบการสื่อสารติด ต่อประสานงานระหว่า งทีมงานที่มี
ประสิทธิภาพ ใช้เวลาอย่างเหมาะสม และสามารถทาให้เกิดการรับรู้ และมีส่วนร่วมใน
การบริหารงานของกลุ่มใน สพท.
คาอธิบาย: การสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ คือ การสื่อสารที่ทาให้บุคลากรมีความเข้าใจที่ตรงกัน
และมุ่งที่จะปฏิบัติให้สอดคล้องกับตัวชี้วัดและเป้าหมายที่ได้กาหนดไว้ โดยกลุ่มใน สพท. ควร
ออกแบบกระบวนการสื่อสารภายในกลุ่มใน สพท. และกาหนดแผนการสื่อสารที่ชัดเจน โดย
การสื่อสารที่ดี ควรมีองค์ประกอบดังนี้
1. หัวข้อและสาระในการสื่อสาร
4. ความถี่ในการสื่อสาร
2. กลุ่มเป้าหมายที่รับข่าวสาร
5. ผู้รับผิดชอบในการสื่อสาร
3. วิธีการสื่อสาร
6. การติดตามประเมินผล เพื่อวัดความสาเร็จของการ
สื่อสาร
ระดับ 5 กลุ่มใน สพท. มีระบบการติดตาม ประเมิน และรายงานผลการดาเนินงานของทีมงาน
เพื่อให้แผนการปฏิบัติการถูกนาไปปฏิบัติตามที่ได้กาหนดไว้
คาอธิบาย:
 กาหนดระบบในการติดตามและประเมินผลการดาเนินงานของทีมงานและรายงานผลการ
ติดตาม
 การวิเคราะห์ ผ ลการดาเนินการและจัดทาข้อเสนอในการปรับปรุงหรือพัฒ นาผลการ
ดาเนินงานต่อไป
เอกสาร หลักฐานที่เกี่ยวข้อง เช่น
1. แผนการดาเนินงานที่ได้รับความเห็นชอบจากผู้มีอานาจ
2. รายงานการประชุม
3. บันทึกผลการดาเนินงานที่เกี่ยวข้อง
4. เอกสารอื่นๆ ที่แสดงถึงการดาเนินงานตามประเด็นที่กาหนด
ชื่อ Cells

 การออกแบบการทางานระดับบุคคล (Individual Design: ID)
[ข้อคาถาม 29-32]
วัตถุประสงค์ เพื่อให้การออกแบบการทางานระดับบุคคลสนับสนุนเป้าหมายการทางานระดับบุคคลให้
ประสบความสาเร็จ
คู่มือตัวชี้วัด
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การแปลผล

เ ค รื่ อ ง มื อ
การบริ ห าร
จัดการ

ข้ อ แ น ะ น า
แนวทางการ
ดาเนินงาน

 สพท. มีการออกแบบการทางานที่สนับสนุนให้บรรลุเป้าหมายระดับบุคคล
 สพท. ยังไม่มีความชัดเจนในการออกแบบการทางานที่สนับสนุนให้บรรลุเป้าหมาย
ระดับบุคคล
 สพท. ยังขาดการออกแบบการทางานที่สนับสนุนให้บรรลุเป้าหมายระดับบุคคล
1. การกาหนดขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Work Flow)
2. การจัดทาคู่มือการปฏิบัติงาน (Work Manual)
3. การจั ด ท าระบบสารสนเทศเพื่ อ พั ฒ นาระบบงานและกระบวนการภายใน (IT
System)
4. การใช้ แ บบส ารวจเรื่ อ งสภาพแวดล้ อ มในการท างาน ซึ่ ง อาจเป็ น ส่ ว นหนึ่ ง ของ
การศึกษาความพึงพอใจหรือความผูกพันของบุคลากร
5. การจั ด ท า Focus Group เพื่ อ ค้ น หาประเด็ นปั ญ หาที่ ก ลุ่ ม บุค ลากรต้ อ งการการ
ออกแบบสภาพแวดล้อมในการทางานเพื่อส่งเสริมการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ
สูงขึ้น
6. การหมุนเวียนงาน (Job Rotation)
7. การพัฒนาบุคลากรให้มีสมรรถนะที่หลากหลาย (Multi-skill Training)
 ความชัดเจนในการประสานงานระดับบุคคล
การจัดทาคู่มือการปฏิบัติงานจะช่วยทาให้เกิดความชัดเจนในการประสานงาน โดยเริ่ม
จากการวิเคราะห์งานแล้วจึงเริ่มเขียน Work flow จากนั้นจึงจัดทาคู่มือการปฏิบัติงาน
และสื่อสารให้เกิดความเข้าใจร่วมกัน
 การออกแบบงานระดับบุคคล
ขั้ น ตอนการวิ เ คราะห์ ก ระบวนการท างาน (Workflow analysis) เพื่ อ ออกแบบและ
ปรั บ ปรุ ง การท างานให้ ส ามารถสร้ า งมู ล ค่ า เพิ่ ม (Value added) ของการท างานใน
กระบวนการต่าง ๆ มีดังนี้
1. ศึกษาและทบทวนออกแบบกระบวนการทางาน โดยใช้การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียในการออกแบบงานใหม่
2. จัดทาแผนผังกระบวนการทางาน (Workflow diagram) ตั้งแต่เริ่มจนจบ (end to
end analysis) เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานเห็นความสัมพันธ์ของการทางานทั้งกระบวนการ
3. ค้นหาระบบสารสนเทศที่สามารถทดแทนการทางานบางขั้นตอน
4. ศึกษาความคุ้มค่าของระบบสารสนเทศที่สามารถทดแทนเวลา และ/หรือจานวน
บุคลากร
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 การออกแบบสภาพแวดล้อมในการทางาน
1. จัดทาแบบสารวจเรื่องสภาพแวดล้อมในการทางานในประเด็นต่างๆ เช่น สถานที่
ทางาน อุปกรณ์ในการทางาน เป็นต้น
2. จัดทา Focus Group โดยแบ่งเป็นกลุ่ มที่มีลั กษณะงานเดียวกันเข้าร่ว มกลุ่ มเพื่ อ
ค้นหาปัญหาในการปรับปรุงสภาพแวดล้อมในการทางาน
 การออกแบบงานเพื่อทางานทดแทนกันได้
1. กาหนดนโยบายเรื่องของการเติบโตตามสายอาชีพ หรือ Career path
2. กาหนดวัตถุประสงค์ของการโอนย้าย หมุนเวียนการปฏิบัติงานให้ชัดเจน เพื่อให้
บุ ค ลากรรั บ ทราบวั ต ถุ ป ระสงค์ แ ละประโยชน์ ที่ ไ ด้ รั บ จากการหมุ น เวี ย นการ
ปฏิบัติงานนั้น
3. ชี้แจงถึงการหมุนเวียนการปฏิบัติงานเป็นกระบวนการหนึ่งในการพัฒนาบุคลากรให้
มีทักษะที่กว้างขึ้น เพื่อพร้อมที่จะเติบโตไปในระดับที่สูงขึ้น
เกณฑ์การประเมินผล:  การออกแบบการทางานระดับบุคคล (Individual Design: ID)
[ข้อคาถาม 29-32]
ระดับ 1
สพท. มีการทบทวน วิเคราะห์ และกาหนดปัจจัยสาคัญที่มีผลต่อการทางานของ
ระดับบุคคล โดยคานึงถึงปัจจัยที่เกี่ยวข้องในการดาเนินงาน เช่น สภาพแวดล้อม
และทรัพยากรที่จาเป็นต่อการปฏิบัติงาน เป็นต้น
คาอธิบาย:
 การทบทวน วิเคราะห์ และกาหนดปัจจัยที่สาคัญที่มีผลต่อการทางานของระดับ
บุคคล เช่น สภาพแวดล้อม ทรัพยากรที่จาเป็นต่อการปฏิบัติงาน
 สภาพแวดล้อม เช่น การออกแบบ-จัดวางโต๊ะทางาน การมีพื้นที่หรือช่องทางในการ
ปรึกษาหารือ การเข้าถึงข้อมูลที่จาเป็นในการทางาน เป็นต้น
 ทรัพยากรที่จาเป็นต่อการปฏิบัติงาน เช่น เครื่องมืออุปกรณ์ในการทางาน และ
เทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นต้น
ระดับ 3
สพท. มีการออกแบบกระบวนการหรือขั้นตอนการทางานที่ทาให้บุคลากรสามารถ
ดาเนินงานได้บรรลุเป้า หมาย อย่างมีประสิทธิ ภาพ ลดการสูญเสีย ลดปัญหาข้อ
ร้องเรียน ความไม่พึงพอใจหรือเพื่อให้บุคลากรสามารถปฏิบัติงานแทนกันได้
คาอธิบาย:
 การนาปัจจัยที่สาคัญที่ได้จากระดับที่ 1 มาใช้ในการออกแบบกระบวนการหรื อ
ขั้นตอนการทางาน โดยคานึงถึงลักษณะการทางานให้สามารถดาเนินงานแทนกันได้
 การวิเคราะห์สมรรถนะของบุคลากรที่จาเป็นต้องใช้สาหรับงานที่สามารถดาเนินงาน
แทนกันได้ นามาจัดทาแผนและดาเนินการพัฒนาบุคลากรตามสมรรถนะที่จาเป็น
ระดับ 5
สพท. มีการดาเนินการติดตามผลการปรับปรุง กระบวนการหรือขั้นตอนการทางาน
และมีข้อเสนอในการปรับปรุงหรือพัฒนากระบวนการหรือขั้นตอนการทางานของ
บุคลากร
คู่มือตัวชี้วัด
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คาอธิบาย:
 การกาหนดระบบในการติดตามและประเมินผลการปรับปรุงระบบงานและรายงาน
ผลการติดตาม
 การวิเคราะห์ผลการดาเนินการและจัดทาข้อเสนอในการปรับปรุงหรือพัฒนาผลการ
ดาเนินงานต่อไป
เอกสาร หลักฐานที่เกี่ยวข้อง เช่น
1. แผนการดาเนินงานที่ได้รับความเห็นชอบจากผู้มีอานาจ
2. รายงานการประชุม
3. บันทึกผลการดาเนินงานที่เกี่ยวข้อง
4. เอกสารอื่นๆ ที่แสดงถึงการดาเนินงานตามประเด็นที่กาหนด
ชื่อ Cells
วัตถุประสงค์
การแปลผล

เ ค รื่ อ ง มื อ
ก า ร บริ ห าร
จัดการ

ข้ อ แ น ะ น า
แนวทางการ
ดาเนินงาน

 การบริหารจัดการระดับบุคคล (Individual Management: IM)
[ข้อคาถาม 33-36]
เพื่อให้การบริหารจัดการระดับบุคคลสนับสนุนเป้าหมายการทางานระดับบุคคลให้
ประสบความสาเร็จ
 สพท. มีการบริหารจัดการระดับบุคคลที่สนับสนุนให้บรรลุเป้าหมายการทางาน
ระดับบุคคล
 สพท. ยังไม่มีความชัดเจนในการบริหารจัดการระดับบุคคลที่สนับสนุนให้บรรลุ
เป้าหมายการทางานระดับบุคคล
 สพท. ยังขาดการบริหารจัดการระดับบุคคลที่สนับสนุนให้บรรลุเป้าหมายการทางาน
ระดับบุคคล
1. แบบสารวจความต้องการเครื่องมือ อุปกรณ์ในการทางาน
2. การจัดทา Focus Group เพื่อสอบถามความต้องการเครื่องมือ อุปกรณ์ในการทางาน
3. การฝึกอบรมและพัฒนาตามหลักสมรรถนะ (Competency based training and
development)
4. การบริหารสายอาชีพ (Career Management)
5. การส ารวจความผาสุ ก และความผู ก พั น ของบุ คลากร (Employee Engagement
Survey)
 การจัดสรรงบประมาณและอุปกรณ์การทางานระดับบุคคล
1. จัดทาช่องทางในการได้รับข้อเสนอแนะจากบุคลากรเรื่องเครื่องมือ อุปกรณ์ที่จาเป็น
ในการทางาน ซึ่งอาจใช้การจัดทาแบบสารวจ การจัด Focus Group หรือการจัดทา
กล่องรับข้อเสนอแนะของบุคลากร
2. จัดประชุมเพื่อสรุปผลข้อมูลที่ได้รับจากบุคลากรเพื่อจัดทาลาดับความสาคัญของการ
จัดหาเครื่องมือ อุปกรณ์
3. สื่อสารให้บุคลากรได้รับทราบถึงแผนดาเนินการจัดหา เครื่องมือ อุปกรณ์การทางาน
4. แจ้งบุคลากรถึงผลการจัดซื้อ จัดหาเครื่องมือ อุปกรณ์เป็นระยะ

่มือตัวชี้วัด
150 คูตามคำ
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 การฝึกอบรมพัฒนา
1. ก า ห น ด ค ว า ม ต้ อ ง ก า ร ส ม ร ร ถ น ะ ที่ ต อ บ ส น อ ง ยุ ท ธ ศ า ส ต ร์ ( Strategic
Competencies) โดยพิจารณาจากเป้าประสงค์ของ สพท. และกลุ่มใน สพท.
2. ก าหนดความต้ อ งการสมรรถนะที่ ต อบสนองการปฏิ บั ติ ง าน ( Operation
Competencies) โดยการวิเคราะห์งาน
3. วิเคราะห์สมรรถนะบุคลากรที่มีอยู่ในปัจจุบัน (Current State Analysis)
4. กาหนดความต้องการในการพัฒนา จากความต้องการสมรรถนะในอนาคต เมื่อเทียบ
กับสถานะในปัจจุบัน
5. กาหนดแผนพัฒนาบุคลากร
6. พัฒนาบุคลากรด้วยรูปแบบต่าง ๆ เช่น การเรียนในห้องเรียน การเรียนทางไกล การ
เรียนด้วยคอมพิวเตอร์ การสอนงาน การเป็นพี่เลี้ยง การโค้ช เป็นต้น
7. ประเมินผลลั พธ์ของการพัฒนาที่เกิดขึ้น โดยอาจใช้การประเมินสมรรถนะบุคลากรหลั งการ
พัฒนา
 การเลื่อนระดับตาแหน่ง
1. การกาหนดเส้ นทางสายความก้าวหน้ าในอาชี พ ของทุ กสายงานและให้ โ อกาสมี
ความก้าวหน้าข้ามสายงานได้
2. เปิดโอกาสให้บุคลากรมีสิทธิ์ได้รับการพัฒนาสมรรถนะที่เหมาะสมในแต่ละตาแหน่ง
อย่างเท่าเทียมกัน
3. ดาเนินการพัฒนาสมรรถนะของบุคลากรให้รองรับกับตาแหน่งงานที่ต้องรับผิดชอบ
ในอนาคต
4. ดาเนินการปรับตาแหน่งตามหลักเกณฑ์ที่ได้กาหนดและประกาศไว้ โดยมีหลักฐาน
หรือข้อมูลประกอบ เพื่อให้เกิดการยอมรับใน สพท.
 ความผูกพันของบุคลากร
1. ก าหนดปั จ จั ย ที่ มี ผ ลต่ อ ความผาสุ ก และความผู ก พั น ของบุ ค ลากรแต่ ล ะกลุ่ ม ใน
เบื้องต้น
2. สารวจความคิดเห็น/ความรู้สึกของบุคลากร เพื่อวิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลต่อความ
ผาสุกและความผูกพันของบุคลากรแต่ละกลุ่ม
3. กาหนดแผนพัฒนาปัจจัยที่ส่งผลต่อความผาสุกและความผูกพันของบุคลากร
4. ดาเนินการพัฒนาปัจจัยที่ส่งผลต่อความผาสุกและความผูกพันของบุคลากรตามแผน
ที่กาหนด
5. ทบทวน วิเคราะห์ ผ ลการพัฒ นาปัจจัยส่ งผลต่อความผาสุ กและความผู กพันของ
บุคลากร

คู่มือตัวชี้วัด
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เกณฑ์การประเมินผล:  การบริหารจัดการระดับบุคคล (Individual Management: IM)
[ข้อคาถาม 33-36]
ระดับ 1
สพท. มีการวิเคราะห์ปัจจัยในการสร้างความผาสุกและความผูกพันของบุคลากร
เพื่อให้เกิดความทุ่มเทในการทางานให้บรรลุเป้าหมายของ สพท.
คาอธิบาย:
 การกาหนดปัจจัยในการสร้างความผาสุกและความผูกพันของบุคลากร เพื่อให้เกิด
ความทุ่มเทในการทางานให้บรรลุเป้าหมายของ สพท. ได้แก่ ทรัพยากรสนับสนุน
การทางาน การได้รับโอกาสในการพัฒนาตนเอง การได้รับความก้าวหน้าในอาชีพ
เป็นต้น
 การจั ด ล าดั บ ความส าคั ญ ของปั จ จั ย ที่ มี ผ ลต่ อ ความผาสุ ก และความผู ก พั น ของ
บุคลากร
 การจัดทาแผนการสร้างความผาสุกแลความผูกพันของบุคลากร
ระดับ 3
สพท. มีการดาเนินการตามแผนการสร้างความผาสุกและความผูกพันของบุคลากร
ให้เกิดความทุ่มเทในการทางานให้บรรลุเป้าหมายของ สพท.
คาอธิบาย: การดาเนินการตามแผนสร้างความผาสุกและความผูกพันของบุคลากร
ระดับ 5
สพท. มีการติดตามผลการดาเนินการตามแผนการสร้างความผูกพันของบุคลากร
และมีข้อเสนอในการปรับปรุงหรือพัฒนาให้บุคลากรเกิดความทุ่มเทในการทางานให้
บรรลุเป้าหมายของ สพท.
คาอธิบาย:
 การกาหนดระบบในการติดตามและประเมินผลการดาเนินงานและรายงานผลการ
ติดตาม
 การวิเคราะห์ ผ ลการสร้างความผาสุ กและความผู กพัน ของบุคลากร และจัดท า
ข้ อ เสนอในการปรั บ ปรุ งหรื อ พั ฒ นาแผนสร้า งความผาสุ ก และความผู ก พั น ของ
บุคลากร
เอกสาร หลักฐานที่เกี่ยวข้อง เช่น
1. แผนการดาเนินงานที่ได้รับความเห็นชอบจากผู้มีอานาจ
2. รายงานการประชุม
3. บันทึกผลการดาเนินงานที่เกี่ยวข้อง
4. เอกสารอื่นๆ ที่แสดงถึงการดาเนินงานตามประเด็นที่กาหนด

หมายเหตุ:
1. ข้อแนะนาแนวทางการดาเนินการ ส่วนราชการสามารถนาไปประยุกต์ใช้ตามความเหมาะสม
2. แม้ว่าผลการวินิจฉัยพบว่าผลการประเมินรายข้อส่วนใหญ่อยู่ในระดับที่ดาเนินการแล้ว (สีเขียว) มีเพียงบาง
ประเด็นที่ยังไม่มีความชัดเจนในการดาเนินการ (สีเหลือง) หรือยังขาดการดาเนินการ (สีแดง) สพป./สพม.
จาเป็นต้องปรับปรุงทุกประเด็นที่อยู่ในช่องนั้น เนื่องจากการดาเนินการมีความเกี่ยวเนื่องกัน รวมทั้งเพื่อให้เกิด
การทบทวน และการพัฒนาอย่างเป็นระบบ ซึ่งจะทาให้เกิดผลลัพธ์ของการปรับปรุงและพัฒนาที่ชัดเจน

่มือตัวชี้วัด
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ประเด็นยุทธศาสตร์

วิสัยทัศน์:

ชื่อตัวชี้วัด

ชื่อตัวชี้วัดวิสัยทัศน์

ระยะสั้น (1 ปี)

เป้าหมาย

ระดับ 1 ตัวชี้วัด วิสัยทัศน์ และเป้าหมายที่สาคัญ เป้าหมายระยะสั้น ระยะยาวของการบรรลุวิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์

ระยะยาว
(3 - 5 ปี)

หน่วยงาน/กลุ่ม
ที่เกี่ยวข้อง

เป้าหมาย
ระยะสัน้ (1 ปี) ระยะยาว (3-5 ปี)

Cell 1 การกาหนดเป้าหมายระดับสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา (Organization Goal: OG)

แบบฟอร์มรายงานผลการดาเนินการ

คู่มือการประเมินผลการปฏิบตั ิราชการตามคารับรองการปฏิบัติราชการของส่วนราชการ
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กลุ่มเป้าหมาย
ที่รับข่าวสาร

ต.ค.

พ.ย.

ธ.ค.

ม.ค.

ก.พ.

ระยะเวลา
มี.ค. เม.ย.
พ.ค.

วิธีการสื่อสาร

หมายเหตุ ระบุเฉพาะโครงการสาคัญที่ส่งผลต่อการบรรลุวิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์ของ สพท.

โครงการ

ระดับ 3 การจัดแผนการดาเนินการเพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์

หัวข้อเรื่องในการสื่อสาร

มิ.ย.

ระดับ 2 การสื่อสารตัวชี้วัดและเป้าหมายของ สพท. เพื่อสร้างความเข้าใจแก่บุคลากรทั่วทั้ง สพท.
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ก.ค.

ความถี่

ส.ค.

ก.ย.

ผู้รับผิด
ชอบหลัก

ผู้รับผิดชอบ

งบประมาณ

ผลลัพธ์ของการ
สื่อสาร
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ผู้รับผิดชอบในการติดตาม

ความถี่ในการติดตาม

รูปแบบการ
รายงานผล

ประเด็นยุทธศาสตร์

วิสัยทัศน์

ชื่อตัวชี้วัด

ผลการดาเนินการระยะสั้น (1 ปี)
เป้าหมาย
ผลการดาเนินการ

ปัญหาอุปสรรค

ระดับ 5 สพท. มีการทบทวนผลการดาเนินการและมีข้อเสนอในการปรับปรุงหรือพัฒนาผลการดาเนินการ
ข้อเสนอแนะในการพัฒนา

หมายเหตุ ตัว อย่างรูป แบบการรายผล เช่น การรายงานผลผ่ านระบบปฏิบัติการของกรม (DOC) ระบบปฏิบัติการของกระทรวง (MOC) และระบบปฏิบั ติการ
ของผู้บริหาร (EIS) เป็นต้น

ระดับ 4 ระบบติดตามผลการดาเนินการ
โครงการ

คู่มือการประเมินผลการปฏิบตั ิราชการตามคารับรองการปฏิบัติราชการของส่วนราชการ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

่มือตัวชี้วัด
156 คูตามคำ
�รับรองการปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

ชื่อตัวชี้วัด

เป้าหมาย

หมายเหตุ: ตารางแสดงความเชื่อมโยงการถ่ายทอดตัวชี้วัดระดับองค์การลงสู่ระดับกลุ่มใน สพท.

ประเด็นยุทธศาสตร์

ระดับ 1 การกาหนดตัวชี้วัดและเป้าหมายระดับกลุ่มใน สพท.

156

หน่วยงานผู้รับผิดชอบ
หน่วยงานหลัก
หน่วยงานสนับสนุน
(Owner)
(Supporter)

Cell 2 การกาหนดเป้าหมายระดับกลุ่มในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา (Department Goal: DG)

แบบฟอร์มรายงานผลการดาเนินการ

คู่มือการประเมินผลการปฏิบตั ิราชการตามคารับรองการปฏิบัติราชการของส่วนราชการ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

ตามคำ�รับรองการปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

คู่มือตัวชี้วัด

157

หมายเหตุ ยกตัวอย่าง 1 กลุ่มใน สพท.

ชื่อตัวชี้วัด (ระดับกลุ่ม):
โครงการ
ต.ค.

157

ระยะเวลา
พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ผู้รับผิดชอบหลัก

การรับฟังผู้รับบริการ/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
กลุ่มผู้รับบริการ/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ความคิดเห็น /ข้อเสนอ /
ข้อร้องเรียนของผู้รับบริการ

ระดับที่ 3 แผนปฏิบัติการของกลุ่มใน สพท. เพื่อผลักดันการบรรลุตัวชี้วัดและเป้าหมายระดับกลุ่มใน สพท.

หมายเหตุ ยกตัวอย่าง 1 กลุ่มใน สพท.

ชื่อตัวชี้วัดระดับกลุ่ม

กลุ่ม :

ระดับ 2 การกาหนดตัวชี้วัดและเป้าหมายระดับกลุ่มใน สพท. โดยนาความต้องการของผู้รับบริการ/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมาพิจารณา

งบประมาณ

คู่มือการประเมินผลการปฏิบตั ิราชการตามคารับรองการปฏิบัติราชการของส่วนราชการ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

่มือตัวชี้วัด
158 คูตามคำ
�รับรองการปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

หมายเหตุ ยกตัวอย่าง 1 กลุ่มใน สพท.

โครงการ

ชื่อตัวชี้วัดระดับ
กลุ่มใน สพท.

เป้าหมาย

ระดับ 5 ข้อเสนอในการปรับปรุงหรือพัฒนาผลการดาเนินงานของกลุ่มใน สพท.
ผลการดาเนินการ

158

ผู้รับผิดชอบในการติดตาม

หมายเหตุ: 1. ยกตัวอย่าง 1 กลุ่มใน สพท. (หน่วยงานเดียวกับที่รายงานระดับ 3)
2. ตัวอย่างรูปแบบการรายผล เช่น ผ่านการประชุม ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น

โครงการ/ตัวชี้วัด

ระดับ 4 ระบบการติดตามและประเมินผลการดาเนินงานเพื่อบรรลุเป้าหมายตัวชี้วัดระดับกลุ่มใน สพท.

ปัญหาอุปสรรค

รูปแบบการรายงาน

ข้อเสนอแนะในการพัฒนา

ความถี่ในการติดตาม

คู่มือการประเมินผลการปฏิบตั ิราชการตามคารับรองการปฏิบัติราชการของส่วนราชการ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

ตามคำ�รับรองการปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

คู่มือตัวชี้วัด

159

ระยะสั้น (1 ปี)

ระยะยาว (3-5 ปี)

เป้าหมาย

หมายเหตุ: 1. ตารางแสดงความเชื่อมโยงการถ่ายทอดตัวชี้วัดระดับหน่วยงานลงสู่ระดับกลุ่มงาน
2. ยกตัวอย่าง 1 กลุ่มใน สพท.
3. O หมายถึงผู้รับผิดชอบหลัก (Owner) ในตัวชี้วัดนั้น
S หมายถึงผู้สนับสนุน (Supporter) ในตัวชี้วัดนั้น
- หมายถึงผู้ไม่เกี่ยวข้องในตัวชี้วัดนั้น

ชื่อกลุ่มใน สพท. :
ชื่อตัวชี้วัดระดับกลุ่มใน สพท.

ตารางผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด
(Owner Supporter Matrix)
ชื่อกลุ่มงาน
ชื่อกลุ่มงาน ชื่อกลุ่มงาน
(………………) (………………) (……………)

ระดับคะแนน 1 และ 2 การกาหนดตัวชี้วัดและเป้าหมายระดับบุคคลที่สอดคล้องกับเป้าหมายของกลุ่มใน สพท.

Cell 3 การกาหนดเป้าหมายระดับบุคคล (Individual Goal: IG)

แบบฟอร์มรายงานผลการดาเนินการ

คู่มือการประเมินผลการปฏิบตั ิราชการตามคารับรองการปฏิบัติราชการของส่วนราชการ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

่มือตัวชี้วัด
160 คูตามคำ
�รับรองการปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

ชื่อตัวชี้วัดระดับกลุ่มงาน
ระยะสั้น (1 ปี)

160

ระยะยาว (3-5 ปี)

เป้าหมาย

หมายเหตุ: 1. ตารางแสดงความเชื่อมโยงการถ่ายทอดตัวชี้วัดระดับหน่วยงานลงสู่ระดับกลุ่มงาน
2. ยกตัวอย่าง 1 หน่วยงาน
3. O หมายถึงผู้รับผิดชอบหลัก (Owner) ในตัวชี้วัดนั้น
S หมายถึงผู้สนับสนุน (Supporter) ในตัวชี้วัดนั้น
- หมายถึงผู้ไม่เกี่ยวข้องในตัวชี้วัดนั้น

ชื่อกลุ่มงาน
ตารางผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด
(Owner Supporter Matrix)
ชื่อ
ชื่อ
ชื่อ
ผู้รับผิดชอบ
ผู้รับผิดชอบ
ผู้รับผิดชอบ
(………………) (………………) (………………)

คู่มือการประเมินผลการปฏิบตั ิราชการตามคารับรองการปฏิบัติราชการของส่วนราชการ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

ตามคำ�รับรองการปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

คู่มือตัวชี้วัด

161

แนวทางการกาหนดตัวชี้วัดและเป้าหมายระดับบุคคลที่มีความท้าทายเพิ่มมากขึ้น

(2)
ผู้รับผิดชอบ

หมายเหตุ: 1. ข้อมูลช่องที่ (1) – (3) เป็นคะแนนระดับ 4
2. ข้อมูลช่องที่ (1) – (6) เป็นคะแนนระดับ 5

2. การติดตามตัวชี้วัด

1. การสื่อสาร

(1)
กิจกรรม/วิธีการ

(3)
ความถี่

ระดับ 4 และ 5 ระบบการสื่อสารและติดตามตัวชี้วัดระดับบุคคล
(4)
รูปแบบการ
รายงานผล

161

(5)
ปัญหาอุปสรรค

(6)
ข้อเสนอแนะในการพัฒนา

หมายเหตุ ยกตัวอย่างกลุ่มใน สพท. ที่มอบหมายให้บุคลากรได้รับการกาหนดเป้าหมายให้ท้าทายยิ่งขึ้นเพื่อประกอบคาอธิบายแนวทาง

กลุ่มใน สพท.

ระดับที่ 3 การกาหนดตัวชี้วัดและเป้าหมายระดับบุคคลที่มีความท้าทายมากขึ้น

คู่มือการประเมินผลการปฏิบตั ิราชการตามคารับรองการปฏิบัติราชการของส่วนราชการ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

่มือตัวชี้วัด
162 คูตามคำ
�รับรองการปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

การประสานงานระหว่างกลุ่มใน สพท.

กฎระเบียบ

ระบบงาน

หัวข้อในการทบทวน
ปัญหา/อุปสรรค
(เหตุการณ์/ข้อเท็จจริง)

162

สรุปประเด็น

แนวทางการพัฒนา

ระดับ 1 การทบทวนระบบงาน กฎระเบียบที่เป็นอุปสรรคต่อการบรรลุยุทธศาสตร์ การทางานประสานกัน ที่ส่งผลต่อการบรรลุความสาเร็จ
ของ สพท.

Cell 4 การออกแบบระบบงานระดับสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา (Organization Design)

แบบฟอร์มรายงานผลการดาเนินการ

คู่มือการประเมินผลการปฏิบตั ิราชการตามคารับรองการปฏิบัติราชการของส่วนราชการ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

ตามคำ�รับรองการปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

คู่มือตัวชี้วัด

163

แผนการพัฒนา
เป้าหมายระยะยาว (3-5 ปี):
เป้าหมายระยะสั้น (1 ปี):
วัตถุประสงค์ของเป้าหมาย
ระยะสั้น (1 ปี):
โครงการ
ต.ค. พ.ย.

ธ.ค.

ม.ค. ก.พ. มี.ค.

เม.ย.

ระยะเวลา

พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค.

ก.ย.

ผู้รับผิดชอบหลัก

งบประมาณ

ระดับ 3 การจัดทาแผนระยะสั้นและระยะยาวในการปรับปรุงระบบงาน /กฎระเบียบที่เป็นอุปสรรคต่อการบรรลุยุทธศาสตร์/การทางานประสานกัน/ประสิ ทธิผล
ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

คู่มือการประเมินผลการปฏิบตั ิราชการตามคารับรองการปฏิบัติราชการของส่วนราชการ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

่มือตัวชี้วัด
164 คูตามคำ
�รับรองการปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

สรุปผลการพัฒนาระบบงานตามวัตถุประสงค์

ปัญหาอุปสรรค

ระดับ 5 สรุปผลการดาเนินการปรับปรุง/พัฒนาระบบงานตามแผนระยะสั้น

164

ข้อเสนอแนะในการพัฒนา

คู่มือการประเมินผลการปฏิบตั ิราชการตามคารับรองการปฏิบัติราชการของส่วนราชการ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

ตามคำ�รับรองการปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

คู่มือตัวชี้วัด

165

ชื่อข้อมูลสารสนเทศที่นามาใช้
พิจารณาในการจัดสรรทรัพยากร

หัวข้อเรื่อง

ความถี่

ระดับ 2 แผนการสื่อสารติดต่อประสานงานระหว่างกลุ่มใน สพท.

วิสัยทัศน์:
ประเด็นยุทธศาสตร์

ระดับ 1 การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการจัดสรรทรัพยากร

ผู้รับผิดชอบ

165

ผลการวิเคราะห์สารสนเทศ

รูปแบบการสื่อสาร

แนวทางในการนาข้อมูลสารสนเทศ
ไปใช้ในการจัดสรรทรัพยากร

Cell 5 การบริหารจัดการระดับสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา (Organization Management)

แบบฟอร์มรายงานผลการดาเนินการ

คู่มือการประเมินผลการปฏิบตั ิราชการตามคารับรองการปฏิบัติราชการของส่วนราชการ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

่มือตัวชี้วัด
166 คูตามคำ
�รับรองการปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

ปัญหา/ความเสี่ยงในการเกิด
ความไม่โปร่งใส

แนวทางการจัดการความเสี่ยง

ผู้รับผิดชอบ

หมายเหตุ 1. ข้อมูลช่องที่ (1) – (3) เป็นคะแนนระดับ 4
2. ข้อมูลช่องที่ (1) – (6) เป็นคะแนนระดับ 5

ระบบติดตามความเสี่ยง

(1)
(2)
ประเด็นยุทธศาสตร์/โครงการ/ กิจกรรม/โครงการ/ตัวชี้วัด
กระบวนการ
ระบบติดตามยุทธศาสตร์

(3)
ผู้รับผิดชอบในการ
ติดตาม

166

(4)
ความถี่ในการ
ติดตาม

ระดับ 4 - 5 ระบบการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์และแผนการบริหารความเสี่ยงของ สพท.

โครงการ
กระบวนการ/

ระดับ 3 การวิเคราะห์ความเสี่ยงในการดาเนินงาน เพื่อให้เกิดความโปร่งใสและเป็นที่น่าเชื่อถือ

(5)
ปัญหาอุปสรรค

(6)
ข้อเสนอแนะใน
การพัฒนา

ตัวชี้วัดผลการดาเนินการ

ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

ตามคำ�รับรองการปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

คู่มือตัวชี้วัด

167

ข้อกาหนดที่สาคัญ

(กาหนดจากความต้องการของผู้รับบริการ/ผู้
มีส่วนได้ส่วนเสีย/กฎหมาย/ประสิทธิภาพ/
ความคุ้มค่าคุ้มต้นทุน)

สรุปประเด็น
ตัวชี้วัดกระบวนการ

การทบทวนกระบวนการของกลุ่มใน สพท.

หมายเหตุ เป็นการวิเคราะห์ภาพรวมกระบวนการของ สพท.

รูปแบบการทบทวน:
วันที่ดาเนินการ:
ผู้เข้าร่วมการทบทวน:
กระบวนการ

ระดับ 1 การทบทวนกระบวนการของกลุ่มใน สพท.

แนวทางการปรับปรุง

Cell 6 การออกแบบระบบงานระดับกลุ่มในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา (Department Design)

แบบฟอร์มรายงานผลการดาเนินการ

คู่มือการประเมินผลการปฏิบตั ิราชการตามคารับรองการปฏิบัติราชการของส่วนราชการ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

่มือตัวชี้วัด
168 คูตามคำ
�รับรองการปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

ต.ค.

หมายเหตุ จัดทาแผนการปรับปรุงอย่างน้อย 3 กระบวนการ

แผนการปรับปรุงกระบวนการ:
เป้าหมายระยะยาว (3-5 ปี):
เป้าหมายระยะสั้น (1 ปี):
โครงการ/กิจกรรม

168

ระยะเวลา
พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย.

ระดับ 3 การจัดแผนการดาเนินการเพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์

พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ผู้รับผิด
ชอบหลัก

คู่มือการประเมินผลการปฏิบตั ิราชการตามคารับรองการปฏิบัติราชการของส่วนราชการ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

ตามคำ�รับรองการปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

คู่มือตัวชี้วัด

169

สรุปผลการปรับปรุงกระบวนการ
ตัวชี้วัด
เป้าหมาย
การติดตาม
ปัญหา/อุปสรรค
กระบวนการ
ความถี่ในการ ผู้รับผิดชอบ
ผลการ
ติดตาม
ในการติดตาม ดาเนินการ

หมายเหตุ ดาเนินการปรับปรุงอย่างน้อย 3 กระบวนการ

กระบวนการ

ระดับ 5 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามีการทบทวนผลการดาเนินการและมีข้อเสนอในการปรับปรุงหรือพัฒนาผลการดาเนินการ
ข้อเสนอในการปรับปรุง
กระบวนการในปีต่อไป

คู่มือการประเมินผลการปฏิบตั ิราชการตามคารับรองการปฏิบัติราชการของส่วนราชการ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

่มือตัวชี้วัด
170 คูตามคำ
�รับรองการปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

หัวข้อเรื่อง

ความถี่

ระดับ 3 แผนการสื่อสารติดต่อประสานงานระหว่างทีมงานในกลุ่มใน สพท.

ระดับ 1 การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการจัดสรรทรัพยากรระดับกลุ่มใน สพท.
วิสัยทัศน์:
ประเด็นยุทธศาสตร์
ชื่อข้อมูลสารสนเทศที่นามาใช้
พิจารณาในการจัดสรรทรัพยากร

ผู้รับผิดชอบ

170

ผลการวิเคราะห์สารสนเทศ

รูปแบบการสื่อสาร

แนวทางในการนาข้อมูลสารสนเทศ
ไปใช้ในการจัดสรรทรัพยากร

Cell 7 การบริหารจัดการระดับกลุ่มในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา (Department Management)

แบบฟอร์มรายงานผลการดาเนินการ

คู่มือการประเมินผลการปฏิบตั ิราชการตามคารับรองการปฏิบัติราชการของส่วนราชการ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

ตามคำ�รับรองการปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

คู่มือตัวชี้วัด

171

กิจกรรม/โครงการ/ตัวชี้วัด

กลุ่มใน สพท. :

ผู้รับผิดชอบในการ ความถี่ในการติดตาม
ติดตาม

ปัญหาอุปสรรค

ระดับ 5 ระบบการติดตาม ประเมิน และรายงานผลการดาเนินงานของทีมงานในกลุ่มใน สพท.

ข้อเสนอแนะในการพัฒนา

คู่มือการประเมินผลการปฏิบตั ิราชการตามคารับรองการปฏิบัติราชการของส่วนราชการ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

่มือตัวชี้วัด
172 คูตามคำ
�รับรองการปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

วิธีการทบทวนปัจจัย

หมายเหตุ ประเภทบุคลากร อาจแบ่งได้หลายมิติ เช่น ประเภทตาแหน่ง ประเภทสายงาน เป็นต้น

ช่วงเวลาที่ดาเนินการ:
ผู้มีส่วนร่วมในการทบทวน:
ประเภทบุคลากร

172

ปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมในการทางาน
ที่ส่งผลต่อการทางานและทรัพยากรที่จาเป็น

สรุปประเด็น

การทบทวนวิเคราะห์และกาหนดปัจจัยที่มีผลต่อการทางานระดับบุคคล

ระดับ 1 การทบทวนวิเคราะห์และกาหนดปัจจัยที่มีผลต่อการทางานระดับบุคคล

Cell 8 การออกแบบการทางานระดับบุคคล (Individual Design)

แบบฟอร์มรายงานผลการดาเนินการ

คู่มือการประเมินผลการปฏิบตั ิราชการตามคารับรองการปฏิบัติราชการของส่วนราชการ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

ตามคำ�รับรองการปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

คู่มือตัวชี้วัด

173

ต.ค. พ.ย.

ธ.ค.

ม.ค. ก.พ. มี.ค.

เม.ย.

ระยะเวลา

พ.ค. มิ.ย. ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

ผู้รับผิด
ชอบหลัก

วันที่
ดาเนินการ
แล้วเสร็จ

หมายเหตุ การออกแบบกระบวนงานหรือขั้นตอนการทางาน นอกจากเพื่อให้บุคลากรทางานได้อย่างมีประสิทธิภาพแล้ว ยังต้องคานึงถึงการทางานแทนกันได้ในกรณีที่
สพท. มีข้อจากัดด้านบุคลากร

กระบวนการหรือขั้นตอนการทางานที่
ปรับปรุง :
ชื่อปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมและทรัพยากร
ที่จาเป็นในการทางาน :
วัตถุประสงค์ในการปรับปรุง :
กลุ่มบุคลากรเป้าหมาย :
สมรรถนะหลักที่จาเป็น :
กิจกรรมในการปรับปรุง

การปรับปรุงกระบวนงานหรือขั้นตอนการทางาน

ระดับ 3 การออกแบบกระบวนงานหรือขั้นตอนการทางานที่ทาให้บุคลากรสามารถดาเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

คู่มือการประเมินผลการปฏิบตั ิราชการตามคารับรองการปฏิบัติราชการของส่วนราชการ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

่มือตัวชี้วัด
174 คูตามคำ
�รับรองการปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

กระบวนการหรือ
ขั้นตอนการทางาน
ที่ปรับปรุง

ตัวชี้วัด
กระบวนงาน

เป้าหมาย

174

สรุปผลการปรับปรุงกระบวนงานหรือขั้นตอนการทางาน
การติดตาม
ปัญหาอุปสรรค
ความถี่ในการ ผู้รับผิดชอบ
ผลการ
ติดตาม
ในการติดตาม
ดาเนินการ

ข้อเสนอแนะ
ในการพัฒนา

ระดับ 5 การติดตามผลการปรับปรุงกระบวนงานหรือขั้นตอนการทางานและมีข้อเสนอในการปรับปรุงหรือพัฒนาขั้นตอนการทางานของบุคลากร

คู่มือการประเมินผลการปฏิบตั ิราชการตามคารับรองการปฏิบัติราชการของส่วนราชการ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

ตามคำ�รับรองการปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

คู่มือตัวชี้วัด

175

วิธีการทบทวนปัจจัย

สรุปประเด็น
ปัจจัยสร้างความผาสุกและความผูกพัน
ของบุคลากร

175

หมายเหตุ 1. ประเภทบุคลากร อาจแบ่งได้หลายมิติ เช่น ประเภทตาแหน่ง ประเภทสายงาน เป็นต้น
2. ปัจจัยสร้างความผาสุกและความผูกพันได้แก่ ความมั่นคงในการทางาน งานที่ท้าทาย ความชัดเจนในหน้าที่รับผิดชอบ ค่าตอบแทน โอกาสใน
การได้รับการพัฒนา เป็นต้น
3. วิธีการศึกษา/ทบทวนปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมในการทางาน ได้แก่ การพิจารณาจากข้อร้องเรียน การทาสารวจ การสังเกต เป็นต้น

ช่วงเวลาที่ดาเนินการ:
ผู้มีส่วนร่วมในการทบทวน:
ประเภทบุคลากร

การวิเคราะห์ปัจจัยสร้างความผาสุกและความผูกพันของบุคลากร

ระดับ 1 การวิเคราะห์ปัจจัยสร้างความผาสุกและความผูกพันของบุคลากร

Cell 9 การบริหารจัดการระดับบุคคล (Individual Management)

แบบฟอร์มรายงานผลการดาเนินการ

คู่มือการประเมินผลการปฏิบตั ิราชการตามคารับรองการปฏิบัติราชการของส่วนราชการ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

่มือตัวชี้วัด
176 คูตามคำ
�รับรองการปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

ต.ค. พ.ย.

ธ.ค.

เม.ย.

ระยะเวลา

ม.ค. ก.พ. มี.ค.

พ.ค. มิ.ย. ก.ค.

176

หมายเหตุ 1. การดาเนินการพัฒนา 1 แผนอาจส่งผลต่อปัจจัยสร้างความผาสุกและผูกพันได้มากกว่า 1 ปัจจัย
2. สพท. ควรเลือกพัฒนาปัจจัยที่ส่งผลกระทบสูงต่อความผาสุกและความผูกพันของบุคลากร

ชื่อแผนงาน/โครงการ:
ชื่อปัจจัยความผาสุกและความผูกพันของ
บุคลากร:
วัตถุประสงค์ในการปรับปรุง:
กลุ่มบุคลากรเป้าหมาย:
กิจกรรม

การดาเนินการตามแผนการสร้างความผาสุกและความผูกพันของบุคลากร

ระดับ 3 การดาเนินการตามแผนการสร้างความผาสุกและความผูกพันของบุคลากร

ส.ค.

ก.ย.

ผู้รับผิด
ชอบหลัก

วันที่
ดาเนินการ
แล้วเสร็จ

คู่มือการประเมินผลการปฏิบตั ิราชการตามคารับรองการปฏิบัติราชการของส่วนราชการ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

ตามคำ�รับรองการปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

คู่มือตัวชี้วัด

177

แผนงาน/โครงการ

ตัวชี้วัด

เป้าหมาย

สรุปผลการการสร้างความผาสุกและความผูกพันของบุคลากร
การติดตาม
ปัญหา/อุปสรรค
ความถี่ในการ ผู้รับผิดชอบ
ผลการ
ติดตาม
ในการติดตาม
ดาเนินการ

ระดับ 5 การติดตามผลการสร้างความผาสุกและความผูกพันของบุคลากร
ข้อเสนอการ
ดาเนินการในปีต่อไป

คู่มือการประเมินผลการปฏิบตั ิราชการตามคารับรองการปฏิบัติราชการของส่วนราชการ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

คู่มือการประเมินผลการปฏิบตั ิราชการตามคารับรองการปฏิบัติราชการของส่วนราชการ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

แบบสารวจการพัฒนาองค์การ (Organization Development Survey)
ส่วนที่ 1: ความคิดเห็นของบุคลากรต่อ "สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา" ที่สังกัด
ข้อ
1
2
3
4
ข้อ
5
6
7
8
ข้อ
9
10
11
12

ความคิดเห็นต่อการกาหนดเป้าหมายระดับสานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษา
(Organization Goal)
สพท. มีการกาหนดวิสัยทัศน์หรือเป้าหมายความสาเร็จของส่วนราชการอย่างชัดเจน
สพท. มีการสื่อสารวิสัยทัศน์หรือเป้าหมายความสาเร็จของส่วนราชการอย่างเป็นรูปธรรม
ให้แก่บุคลากรรับทราบอย่างทั่วถึง
สพท. มีการกาหนดยุทธศาสตร์ที่มาจากการวิเคราะห์ข้อมูลที่ดี (เช่น ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อ
ส่วนราชการ ผลสารวจความต้องการของผู้รับบริการ ผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสีย เป็นต้น) ทาให้
ยุทธศาสตร์มีความสอดคล้องกับวิสัยทัศน์และบริบทของส่วนราชการ
สพท. มีการกาหนดยุทธศาสตร์และเป้าหมายทั้งระยะสั้นและระยะยาว ทาให้ สพท.
ดาเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพทั้งปัจจุบันและอนาคต
ความคิดเห็นต่อการออกแบบโครงสร้างระดับสานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษา
(Organization Design)
โครงสร้างของ สพท. มีการปรับเปลี่ยนให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของ
สพท. และช่วยส่งเสริมให้การบริหารงานมีประสิทธิภาพ
สพท. มีการจัดตั้งกลุ่มภายใน สพท. ที่มีหน้าที่ความรับผิดชอบอย่างเหมาะสม
ทาให้เกิดประสิทธิผลในการบริหารจัดการ
สพท. มีการจัดโครงสร้างให้กลุม่ ภายใน สพท. สามารถทางานประสานกัน
เพื่อตอบสนองความต้องการของผูร้ ับบริการและผู้มสี ่วนได้ส่วนเสีย
สพท. มีการปรับปรุงหรือออกกฎระเบียบหรือประกาศ ที่มีส่วนสนับสนุนให้การดาเนินงาน
ของ สพท. มีประสิทธิภาพ
ความคิดเห็นต่อการบริหารจัดการระดับสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา (Organization
Management)
สพท. มีระบบการติดตามแผนยุทธศาสตร์การประเมินวัดผลงานของ สพท. และการรายงานผลงาน
เพื่อให้แผนยุทธศาสตร์ได้รับการนาไปปฏิบัติตามที่ได้กาหนดไว้
สพท. มีการจัดสรรงบประมาณอุปกรณ์เทคโนโลยีและบุคลากรให้สอดคล้องเหมาะสมกับ
แผนปฏิบตั ิการ เพื่อให้บรรลุวิสยั ทัศน์หรือเป้าหมายของ สพท.
สพท. มีการจัดทาแผนการสื่อสารติดต่อประสานงานระหว่างกลุ่มใน สพท. เพื่อให้เกิดความ
รวดเร็วในการทางานร่วมกัน
การบริหารจัดการภายในของ สพท. มีความโปร่งใสและเป็นที่น่าเชือ่ ถือของบุคลากรใน
สพท.

่มือตัวชี้วัด
178 คูตามคำ
�รับรองการปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

1

2

3

ไม่มี

ไม่แน่ใจ

มี

ไม่มี

ไม่แน่ใจ

มี

ไม่มี

ไม่แน่ใจ

มี

ไม่มี

ไม่แน่ใจ

มี

1

2

3

ไม่มี

ไม่แน่ใจ

มี

ไม่มี

ไม่แน่ใจ

มี

ไม่มี

ไม่แน่ใจ

มี

ไม่มี

ไม่แน่ใจ

มี

1

2

3

ไม่มี

ไม่แน่ใจ

มี

ไม่มี

ไม่แน่ใจ

มี

ไม่มี

ไม่แน่ใจ

มี

ไม่มี

ไม่แน่ใจ

มี

178

คู่มือการประเมินผลการปฏิบตั ิราชการตามคารับรองการปฏิบัติราชการของส่วนราชการ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

ส่วนที่ 2: ความคิดเห็นของบุคลากรต่อ "กลุ่มในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา"
ความคิ ด เห็ น ต่ อ การก าหนดเป้ า หมายระดั บ กลุ่ ม ในส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
(Department Goal)
13 กลุ่มใน สพท. มีการกาหนดตัวชี้วดั และแผนปฏิบตั ิการทีส่ อดคล้องกับตัวชี้วัดของ สพท.
14 กลุ่มใน สพท. มีการรับฟังและเรียนรู้ความต้องการของผูร้ ับบริการและผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสียแต่
ละกลุม่ เพื่อกาหนดแผนยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัดสาคัญของกลุ่มใน สพท. เองนอกเหนือจากตัวชี้วัด
ที่ถ่ายทอดมาจากระดับ สพฐ. หรือ สพท.
15 กลุ่มใน สพท. มีการกาหนดแผนปฏิบัติการเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ของกลุ่ม
16 กลุ่มใน สพท. มีการกาหนดตัวชี้วดั และเป้าหมายในการจัดการความเสี่ยงของโครงการ หรือ
การดาเนินงาน ที่อาจนามาซึ่งความเสียหายต่อ สพท. หรือ ผู้รับบริการ หรือผู้ทเี่ กี่ยวข้องใน
อนาคต
ความคิดเห็นต่อการออกแบบโครงสร้างระดับกลุ่มในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ข้อ
(Department Design)
17 ภายในกลุ่มใน สพท. มีการกาหนดภาระหน้าที่ความรับผิดชอบที่ชัดเจนระหว่างทีมงาน
ข้อ
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กลุ่มใน สพท. มีการรับฟังและเรียนรู้ความต้องการของผูร้ ับบริการและผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสียแต่ละกลุ่ม
ไม่มี ไม่แน่ใจ มี
และนาข้อมูลมาปรับปรุงกระบวนการ รวมถึงหรือการพัฒนาการบริการใหม่ ๆ
19 ภายในกลุ่มใน สพท. มีการออกแบบระบบงานให้แต่ละทีมงานได้แลกเปลีย่ นเรียนรู้ซึ่งกันและ
ไม่มี ไม่แน่ใจ มี
กัน เพื่อทาให้เกิดความเข้าใจในหน้าที่ความรับผิดชอบของแต่ละทีม และเกิดความคิดริเริ่มใน
การปรับปรุงงาน หรือนวัตกรรมทีต่ อบสนองความต้องการของผูร้ ับบริการและผูม้ ีส่วนได้ส่วน
เสีย
20 กลุ่มใน สพท. มีการนาเทคโนโลยีมาใช้ในกระบวนการทางาน เพื่อให้เกิดความรวดเร็ว ลด
ไม่มี ไม่แน่ใจ มี
ขั้นตอน และสามารถติดตามงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ความคิดเห็นต่อการบริหารจัดการระดับกลุ่มในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ข้อ
1
2
3
(Department Management)
21 กลุ่มใน สพท. มีระบบการติดตามแผนงานโครงการ การประเมินวัดผลงานของหน่วยงาน และ
ไม่มี ไม่แน่ใจ มี
มีการรายงานผลงาน เพื่อให้แผนงานโครงการได้รับการนาไปปฏิบตั ติ ามที่ได้กาหนดไว้
22 กลุ่มใน สพท. ได้รับการจัดสรรงบประมาณอุปกรณ์การปฏิบัติงานและบุคลากรได้อย่าง
ไม่ได้รับ ไม่แน่ใจ ได้รับ
เหมาะสม เพื่อให้ทางานบรรลุเป้าหมายของกลุ่มใน สพท. ได้
23 กลุ่มใน สพท. มีการประชุมหรือการติดต่อสื่อสารระหว่างทีมงานต่างๆ ที่มีประสิทธิภาพ ใช้
ไม่มี ไม่แน่ใจ มี
เวลาอย่างเหมาะสม และสามารถทาให้เกิดการรับรู้ มีส่วนร่วมในการบริหารงานของกลุ่มใน
สพท.
24 กลุ่มใน สพท. มีการจัดทาและวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศที่มีความจาเป็นในการตัดสินใจของ
ไม่มี ไม่แน่ใจ มี
ผู้บริหารหน่วยงาน

คู่มือตัวชี้วัด
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ส่วนที่ 3: ความคิดเห็นของบุคลากรต่อ "การดาเนินงานระดับบุคคล" โดยรวม
ข้อ ความคิดเห็นต่อการกาหนดเป้าหมายระดับบุคคล (Individual Goal)
1
2
3
25 เป้าหมายหรือตัวชี้วัดผลงานของบุคลากรส่วนใหญ่ได้กาหนดให้สอดคล้องกับเป้าหมาย
ไม่
ไม่แน่ใจ สอดคล้อง
หรือตัวชี้วัดของกลุ่มใน สพท.
สอดคล้อง
26 ผู้บังคับบัญชามีการกาหนดภาระงานที่ชัดเจนให้ผู้ใต้บังคับบัญชาทราบว่าต้องรับผิดชอบสิ่ง
ไม่มี
ไม่แน่ใจ
มี
ใดภายในรอบของการพิจารณาผลการปฏิบัติงาน เช่น ทุก 6 เดือน หรือ
1 ปี
27 ตัวชี้วัดผลงานระดับบุคคลมีความชัดเจนและถูกกาหนดอย่างเหมาะสมกับความรู้
ไม่มี
ไม่แน่ใจ
มี
ความสามารถของผู้ปฏิบัติงาน
28

เป้าหมายหรือตัวชี้วัดผลงานระดับบุคคลถูกกาหนดให้สูงขึ้นหรือท้าทายมากขึ้นทุกรอบปี

ไม่กาหนด ไม่แน่ใจ กาหนด

ข้อ ความคิดเห็นต่อการออกแบบการทางานระดับบุคคล (Individual Design)
1
2
3
29 บุคลากรใน สพท. รับทราบขั้นตอนการทางาน และหน้าที่ความรับผิดชอบของตนที่ต้อง
ไม่
ไม่แน่ใจ รับทราบ
ประสานกับผู้อื่นอย่างชัดเจน
รับทราบ
30 ระบบงานหรือกระบวนการภายในเอื้อให้บุคลากรสามารถปฏิบตั ิงานให้บรรลุผลสาเร็จตาม ไม่เอื้อ ไม่แน่ใจ
เอื้อ
เป้าหมาย
31 กลุ่มใน สพท. มีการจัดสภาพแวดล้อมการทางานที่ส่งเสริมให้บุคลากรผลิตผลงานได้ตาม
ไม่มี
ไม่แน่ใจ
มี
เป้าหมาย เช่น การออกแบบ-จัดวางโต๊ะทางาน การมีพื้นที่หรือช่องทางในการ
ปรึกษาหารือ การเข้าถึงข้อมูลที่จาเป็นในการทางาน เป็นต้น
32 ลักษณะงานภายในกลุม่ ใน สพท. ได้ออกแบบให้สามารถทางานแทนกันได้เมื่อมีความ
ไม่ได้ ไม่แน่ใจ ออกแบบ
จาเป็น
ออกแบบ
ข้อ ความคิดเห็นต่อการบริหารจัดการระดับบุคคล (Individual Management)
1
2
3
33 บุคลากรได้รับการจัดสรรอุปกรณ์เครื่องมือ เวลาอย่างเหมาะสมในการทางานให้สาเร็จตาม ไม่ได้รับ ไม่แน่ใจ ได้รบั
เป้าหมาย
34

บุคลากรได้รับการฝึกอบรมพัฒนาตนเองให้มีความรู้ ความสามารถ ทักษะที่สอดคล้องกับ
การปฏิบัติงานทีไ่ ด้รบั มอบหมาย

ไม่ได้รับ

ไม่แน่ใจ

ได้รับ

35

บุคลากรได้รับความเป็นธรรมในการได้รับเลือกให้ดารงตาแหน่งที่สูงขึ้น

ไม่ได้รับ

ไม่แน่ใจ

ได้รับ

36

บุคลากรมีความรักและผูกพันกับส่วนราชการ

ไม่มี

ไม่แน่ใจ

มี

ขอขอบคุณสาหรับความร่วมมือในการตอบแบบสารวจ
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180

ตัวชี้วัดที่ 7 ระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการด�ำเนินงานของหน่วยงาน
หน่วยวัด : ระดับ
น�้ำหนัก : ร้อยละ 5
ค�ำอธิบาย :
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด�ำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity &
Transparency Assessment: ITA) เป็นการประยุกต์แนวคิดของการประเมินคุณธรรมการด�ำเนินงาน
(Integrity Assessment) ขององค์การต่างประเทศที่ประสบความส�ำเร็จคือ องค์การต่อต้านการทุจริต
(Anti-Corruption and Civil Rights Commission: ACRC) จากสาธารณรัฐเกาหลี บูรณาการเข้ากับดัชนี
วัดความโปร่งใสของส�ำนักงาน ป.ป.ช. โดยได้ก�ำหนดเป็นกรอบแนวคิดการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
การด�ำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ และสังเคราะห์เป็นองค์ประกอบหลักที่สำ� คัญและจ�ำเป็นในการประเมิน
โดยจ�ำแนกองค์ประกอบหลักเป็นองค์ประกอบย่อย ประเด็นการประเมิน และแปลงไปสู่ค�ำถามที่ใช้ในการ
สอบถาม ความคิดเห็นหรือรวบรวมจากข้อมูลเอกสาร/หลักฐานของหน่วยงาน
องค์ประกอบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด�ำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
(Integrity & Transparency Assessment) แบ่งเป็น 5 องค์ประกอบ ดังนี้
1. ความโปร่งใส (Transparency) ประเมินจากความคิดเห็นของประชาชนผู้รับบริการหรือ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียตามประสบการณ์ในการรับบริการจากหน่วยงานภาครัฐ และจากข้อมูลเอกสาร/หลักฐาน
เชิงประจักษ์ (Evidence Base) บนพื้นฐานของข้อเท็จจริงในการด�ำเนินงานของหน่วยงาน
2. ความรับผิดชอบ (Accountability) ประเมินจากความคิดเห็นของประชาชนผู้รับบริการหรือ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียตามประสบการณ์ในการรับบริการจากหน่วยงานภาครัฐ
3. การทุจริตคอร์รัปชัน (Corruption) ประเมินจากการรับรู้และประสบการณ์โดยตรงของ
ประชาชนผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ที่มีต่อการให้บริการของหน่วยงานภาครัฐ
4. วัฒนธรรมคุณธรรม (Integrity Culture) ประเมินจากความคิดเห็นของเจ้าหน้าที่ภายใน
หน่วยงานภาครัฐ และจากข้อมูลเอกสาร/หลักฐานเชิงประจักษ์ (Evidence Base) บนพื้นฐานของ
ข้อเท็จจริงในการด�ำเนินงานของหน่วยงาน
5. คุณธรรมในการท�ำงาน (Work Integrity) ประเมินจากความคิดเห็นของเจ้าหน้าที่ภายใน
หน่วยงานภาครัฐที่มีต่อการด�ำเนินงานของหน่วยงาน
เกณฑ์การให้คะแนน :
เกณฑ์การให้คะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการด�ำเนินงานหน่วยงานภาครัฐ
(Integrity & Transparency Assessment: ITA) แบ่งเป็น 5 ระดับ
80-100 คะแนน
60-79.99 คะแนน
40-59.99 คะแนน
20-39.99 คะแนน
0-1.99 คะแนน

มีระดับคุณธรรมและความโปร่งใสการด�ำเนินงานสูงมาก
มีระดับคุณธรรมและความโปร่งใสการด�ำเนินงานสูง
มีระดับคุณธรรมและความโปร่งใสการด�ำเนินงานปานกลาง
มีระดับคุณธรรมและความโปร่งใสการด�ำเนินงานต�่ำ
มีระดับคุณธรรมและความโปร่งใสการด�ำเนินงานต�่ำมาก
คู่มือตัวชี้วัด

ตามคำ�รับรองการปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

181

คู่มือการประเมินผลการปฏิบตั ิราชการตามคารับรองการปฏิบัติราชการของส่วนราชการ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

ประเมินนหน่
หน่ววยงานกลุ
ยงานกลุ่ม่มองค์
องค์กการมหาชน
ารมหาชน
เงื่อนไข : 1) ส�สำานันักงาน ป.ป.ช. ประเมิ
2) ส�สำานันั กงาน ป.ป.ท. ประเมิ
ประเมินนหน่
หน่ววยงานกลุ
ยงานกลุ่ม่มหน่
หน่ววยงานส่
ยงานส่ววนกลางและจั
นกลางและจังหวั
งหวัดด
3) ปีงงบประมาณ
อยูอ่ใยูนกลุ
่มเป้่มาเป้หมายที
่เข้า่เรัข้บาการประเมิ
น น
บประมาณพ.ศ.2558
พ.ศ.2558 สถาบั
สถาบันนอุอุดดมศึมศึกษายั
กษายังไม่งไม่
่ในกลุ
าหมายที
รับการประเมิ
ใสในการดำาเนิ
คุณธรรมและความโปร่งใสในการด�
เนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน :
กลุ่มเป้าหมาย*
ประเด็น
1. ระบบประเมินที่ดาเนินการ
2. ส่วนราชการเจ้าภาพระบบ
ประเมินในปัจจุบัน
3. รูปแบบการประเมิน

4. เกณฑ์การประเมิน

หน่วยงาน
ส่วนกลาง

สถาบัน
อุดมศึกษา

องค์การมหาชน

คารับรองการปฏิบัติราชการ

-

คารับรองการปฏิบัติงาน

สานักงาน ก.พ.ร.

-

สานักงาน ก.พ.ร.

-

เช่นเดียวกับส่วนกลาง
และจังหวัด แต่รูปแบบ
เฉพาะกับลักษณะของ
องค์การ
คะแนนเต็ม 5 แบ่งเป็น
5 ระดับ
ปีงบประมาณ พ.ศ.
2558

จังหวัด

- ตามกรอบการประเมินที่ ก.พ.ร.
กาหนดในรูปของคารับรองการ
ปฏิบัติราชการ
คะแนนเต็ม 5 แบ่งเป็น 5 ระดับ

-

5. รอบระยะเวลาประเมิน

ปีงบประมาณ พ.ศ.2558

-

6. เครื่องมือที่ใช้ประเมิน

คู่มือการประเมิน/ แบบฟอร์ม/ แบบ
รายงาน/ ระบบ IT

-

7. ผู้ประเมิน

ประเมินตนเอง/ที่ปรึกษาภายนอก

-

8. สิ่งจูงใจ

เงินรางวัล / โล่รางวัลและประกาศ
เกียรติคณ
ุ

-

คู่มือการประเมิน/
แบบฟอร์ม/ แบบ
รายงาน/ ระบบ IT
ผู้ทรงคุณวุฒภิ ายนอก/
ที่ปรึกษาภายนอก
โล่รางวัลและประกาศ
เกียรติคุณ

หมายเหตุ : สานักงาน ป.ป.ช. จะมีการมอบโล่รางวัล สาหรับหน่วยงานที่ผ่านเกณฑ์การประเมินตามที่สานักงาน ป.ป.ช. กาหนด

แหล่งข้อมูล/วิธีการจัดเก็บข้อมูล : รูปแบบการจัดเก็บข้อมูล ประกอบด้วยเครื่องมือ 3 เครื่องมือ ได้แก่
1)
แบบประเมิน นInternal
InternalIntegrity
Integrity & Transparency
1) แบบประเมิ
TransparencyAssessment
Assessmentเป็ นเป็การประเมิ
นการประเมินนจาก
จาก
ข้อคิดเห็นของเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานภาครัฐที่ปฏิบัติงานในรอบ 1 ปี ทีที่ผ่ผ่า่านมา
นมา เกีเกี่ย่ยวกัวกับบวัวัฒฒนธรรม
นธรรม
ณธรรม
ธรรม (Integrity
(Integrity Culture)
คุคุณ
Culture)และคุ
และคุณณธรรมในการท
ธรรมในการท�างาน
ำงาน (Work
(Work Integrity)
Integrity)ใช้ใช้วิธวีิกธีการส
ารส�ารวจ
ำรวจ โดยการ
โดยการ
สัสัมมภาษณ์
ภาษณ์แแบบเผชิ
บบเผชิญ
ญหน้
หน้าา (Face-to-Face
(Face-to-Face interview)
interview) หรื
หรืออทางไปรษณี
ทางไปรษณียย์์
2)
แบบประเมิ
ExternalIntegrity
Integrity && Transparency
น การประเมิ
2) แบบประเมิ
น นExternal
TransparencyAssessment
Assessmentเป็เป็
นการประเมินนจาก
จาก
ข้ข้ออคิคิดดเห็เห็นนของผู
ร
้
บ
ั
บริ
ก
ารหรื
อ
ผู
ม
้
ส
ี
ว
่
นได้
ส
ว
่
นเสี
ย
ของหน่
ว
ยงานภาครั
ฐ
ในรอบ
1
ปี
ท
ผ
่
ี
า
่
นมา
เกี
ย
่
วกั
บ
ความโปร่
งใสบ
ของผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของหน่วยงานภาครัฐในรอบ 1 ปีที่ผ่านมา เกี่ยวกั
่มือตัวชี้วัด
182 คูตามคำ
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ความโปร่งใสความรั
(Transparency)
ความรับผิดชอบ
(Accountability)
และการทุจริตใช้คอรั
ชัน ารวจ
(Corruption)
(Transparency)
บผิดชอบ (Accountability)
และการทุ
จริตคอรัปชัน (Corruption)
วิธปีการส
โดย
ิธีการส�แำบบเผชิ
รวจ โดยการสั
ภาษณ์แบบเผชิญinterview)
หน้า (Face-to-Face interview)
การสัใช้มวภาษณ์
ญหน้า ม(Face-to-Face
3) แบบประเมิ
น Evidence
Integrity
& Transparency
Assessment
เป็นการประเมิ
น
3) แบบประเมิ
น Evidence
BaseBase
Integrity
& Transparency
Assessment
เป็นการประเมิ
น
การปฏิ
ัติงานของหน่
วยงานภาครั
ฐโดยใช้
หลักฐานเชิ
่ยวกับความโปร่
งใส (Transparency)
การปฏิ
บัติงบานของหน่
วยงานภาครั
ฐโดยใช้
หลักฐานเชิ
งประจังประจั
กษ์ เกีก่ยษ์วกัเกี
บความโปร่
งใส (Transparency)
และวั
ฒนธรรมคุ
ณธรรม
(Integrity
Culture)
วยงานภาครั
ำถามตามความเป็
นจริงตามแบบ
และวั
ฒนธรรมคุ
ณธรรม
(Integrity
Culture)
โดยหน่โดยหน่
วยงานภาครั
ฐตอบคฐตอบค�
าถามตามความเป็
นจริงตามแบบ
ประเมิ
น โดยแนบเอกสารหรื
กฐานประกอบหรื
ง โดยใช้
แบบประเมิ
1 หน่
วยงาน
ประเมิ
น โดยแนบเอกสารหรื
อหลัอกหลั
ฐานประกอบหรื
ออ้าองอิอ้างงอิโดยใช้
แบบประเมิ
น 1นชุ1ดชุต่ดอต่1อ หน่
วยงาน
ประเด็นการสารวจตามองค์ประกอบ ดังนี้
ตัวชี้วัด

ตัวชี้วัดย่อย

เป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ
กฎ/ระเบียบ
การมีส่วนร่วม

การดาเนินงานขององค์กร

ดัชนีความโปร่งใส (Transparency Index)

มาตรฐานการ
ให้บริการ

การให้และเปิดเผยข้อมูล

ดัชนี

เครื่อง
มือ

คาถาม

ประเด็นในการสารวจ

EIT
EIT

Q1
Q2

การให้ขอ้ มูลโครงสร้างของหน่วยงาน หน้าที่รับผิดชอบและผูร้ ับผิดชอบอย่างชัดเจน

EIT

Q3

EBIT

IT1

EBIT

IT2

EIT
EIT
EBIT
EBIT
EIT
EIT

Q4
Q5
IT3
IT4
Q6
Q7

EBIT

IT5

EBIT

IT6

EBIT
EIT

IT7
Q8

EBIT

IT8

EBIT

IT9

ดาเนินงานให้บริการโดยปฏิบัติตามกฎหมาย/กฎระเบียบในการทางานเป็นอย่างดี
ระบบการป้องกันหรือการตรวจสอบเพื่อป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในการ
ให้บริการ
การมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการหรือการปรับปรุง
แก้ไขพัฒนาการปฏิบัติราชการ

EBIT

IT10

การมีส่วนร่วมในการจัดทาแผนงาน/โครงการหรือในการปรับปรุงแก้ไขพัฒนาการ
ปฏิบัติราชการ

EBIT

IT11

EBIT

IT12

การมีส่วนร่วมดาเนินการตามโครงการหรือปรับปรุงแก้ไขพัฒนาการปฏิบัติราชการ
การมีส่วนร่วมตรวจสอบติดตามประเมินผลโครงการหรือประเมินผลการปรับปรุง
แก้ไขพัฒนาการปฏิบัติราชการ

EBIT

IT13

การมีส่วนร่วมในการปรับปรุงแก้ไขพัฒนาโครงการตามภารกิจหลักของหน่วยงาน
อย่างต่อเนื่องเมือ่ สิ้นสุดโครงการ

เผยแพร่ขอ้ มูลการให้บริการต่างๆ กฎเกณฑ์ ข้อกฎหมาย ข้อบังคับ เป็นอย่างดี
การเปิดเผยขั้นตอน และมาตรฐานระยะเวลาที่ใช้ในการดาเนินงานให้บริการต่างๆ
อย่างเพียงพอ
การประกาศเผยแพร่แผนจัดหาพัสดุหรือการจัดซื้อจัดจ้างประจาปีงบประมาณ
การดาเนินงานเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลผลการจัดซื้อจัดจ้างรายโครงการทั้งหมดให้
สาธารณชนทราบบนเว็บไซต์หรือสื่ออื่นๆ
ให้ข้อมูลขัน้ ตอน/มาตรฐานการให้บริการที่ใช้ในการดาเนินงานอย่างเพียงพอ
การให้บริการอย่างมีคุณภาพและเป็นไปตามมาตรฐานระยะเวลาที่หน่วยงานกาหนด
มีแนวทางในการปฏิบัติงานตามภารกิจหลักของหน่วยงาน
มีคู่มือกาหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานตามภารกิจหลักของหน่วยงาน
ทางานอย่างเป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ
การบริหารจัดการ เพือ่ ให้บริการอย่างเป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ
การใช้เทคโนโลยีเพือ่ ให้บริการตามภารกิจหลักเป็นมาตรฐานเดียวกัน โปร่งใสและมี
ประสิทธิภาพ
การแสดงขัน้ ตอนการให้บริการตามภารกิจหลัก อัตราค่าบริการ (ถ้ามี) และเวลาที่ใช้
ในการดาเนินการให้ประชาชนทราบอย่างชัดเจน
การให้บริการตามภารกิจหลักโดยจัดลาดับก่อน-หลัง

คู่มือตัวชี้วัด
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ตัวชี้วัด

ตัวชี้วัดย่อย

ความ
มุมมองการรับรู้การทุจริตคอร์รัป ความรับผิดชอบตาม รับผิดชอบ
ชัน
บทบาทหน้าที่
ตาม
กฎหมาย

ดัชนีการทุจริตคอร์รัปชัน

(Corruption Index)

Index)

ดัชนีความรับผิดชอบ
(Accountability

ช่องทางการร้องเรียน
การแจ้งผลร้องเรียน

การตอบสนองข้อร้องเรียน

ขั้นตอน/ระบบการร้องเรียน

การเข้าถึง ผลสัมฤทธิ์การ
ข้อมูล ปฏิบตั ิราชการ

ดัชนี

เครื่อง
มือ

คาถาม

EIT
EBIT

Q9
IT14

EBIT

IT15

EBIT
EBIT

IT16
IT17

EIT

Q10-1

EBIT

T18

EBIT

T19

EIT

Q10-2

EIT Q10-3
EBIT IT20
EBIT IT21
EIT Q10-4

ประเด็นในการสารวจ
ความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการของหน่วยงาน
ร้อยละของระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ
ระดับความสาเร็จของการบรรลุเป้าหมายตามแผนปฏิบัตริ าชการ/ภารกิจหลักของ
กรมหรือเทียบเท่า
การเข้าถึงข้อมูลของประชาชนตามภารกิจหลักของหน่วยงาน
ผลการประเมินการรับรู้และการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารภาคประชาชน
การแก้ไขข้อร้องเรียนของท่านอย่างเหมาะสม (เช่น ขั้นตอน ระยะเวลา กระบวนการ
รับและแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียน เป็นต้น)
การประกาศเผยแพร่ขั้นตอน กระบวนการในการร้องเรียนและแก้ไขปัญหาเรือ่ ง
ร้องเรียนเกี่ยวกับการให้บริการ
การกาหนดขั้นตอน/กระบวนการเรือ่ งร้องเรียนทีเ่ กี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง
มีช่องทางการรับข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่และความประพฤติของ
เจ้าหน้าที่ทเี่ หมาะสม
วิธีการร้องเรียนนัน้ สามารถทาได้ง่าย
การกาหนดช่องทางการร้องเรียนทีเ่ กี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง
การกาหนดหน่วยงานหรือผูร้ ับผิดชอบเรื่องร้องเรียนจัดซื้อจัดจ้าง

IT22

การตอบกลับเรื่องร้องเรียน หรือการแจ้งผลดาเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน
การรายงานผลการดาเนินการเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างให้ผู้รอ้ งเรียน
ทราบ

EBIT

IT23

มีมาตรการที่ตอ้ งดาเนินการก่อนการรับเรือ่ งร้องเรียนต้องมีการแจ้งรับเรือ่ งร้องเรียน
ภายในกาหนดเวลา 15 วัน

EBIT
EBIT
EIT
EIT
EIT

IT24
IT25
Q11
Q12
Q13

EIT

Q14

EIT

Q15

EIT

Q16

ปฏิบัติหน้าที่โดยมีความรับผิดชอบต่อผลจากการดาเนินงานในหน้าที่
การรับรู้ตอ่ การรับเงินพิเศษ เรี่ยไร ขอรับบริจาค หรือร้องขอให้ผู้ใช้บริการพาไปสถาน
บันเทิง รวมถึงสิ่งอานวยความสะดวกหรือประโยชน์อื่นใด

EIT

Q17

ธรรมเนียมปฏิบัติในการการรับเงินพิเศษ เรีย่ ไร ขอรับบริจาค หรือผลประโยชน์ตอบ
แทนอืน่ ใด

EIT

Q18

การเอือ้ ประโยชน์/เลือกปฏิบัติตอ่ ผู้ใช้บริการบางคน เนื่องจากความสัมพันธ์ส่วนตัว

EBIT

่มือตัวชี้วัด
184 คูตามคำ
�รับรองการปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

การรายงานผลการดาเนินการหรือความก้าวหน้าในการดาเนินการเรื่องร้องเรียน
รายงานสรุปผลการดาเนินการเรื่องร้องเรียนในรอบเดือน
ปฏิบัติหน้าที่โดยยึดหลักมาตรฐานทางจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาชีพ
ปฏิบัติหน้าที่โดยคานึงถึงการใช้อานาจหน้าที่โดยชอบธรรมและถูกกฎหมาย
ปฏิบัติหน้าที่โดยดาเนินการตามขัน้ ตอนอย่างถูกต้อง ไม่ผิดพลาด (สามารถเชื่อถือได้)

มีความพยายามเชิงรุกในการจัดการให้บริการ (ความพยายามในการปฏิบัติหน้าที่อย่าง
กระตือรือร้น เต็มใจ รวดเร็ว มีคุณภาพ และมีประสิทธิภาพมุง่ ผลสัมฤทธิข์ องงาน)

184

คู่มือการประเมินผลการปฏิบตั ิราชการตามคารับรองการปฏิบัติราชการของส่วนราชการ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
ตัวชี้วัด

วัฒนธรรมองค์กร (Organization Culture)

ดัชนีวัฒนธรรมคุณธรรมขององค์กร (Integrity Culture Index)

ประสบการณ์ตรงเกี่ยวกับการ
ทุจริตคอร์รัปชัน

ดัชนี

ตัวชี้วัดย่อย

เครื่อง
มือ

คาถาม

ประเด็นในการสารวจ
ปฏิบัติหน้าที่อย่างไม่เป็นธรรม มีการใช้ชื่อหน่วยงานหรือตาแหน่งอานาจหน้าที่ในทาง
ที่ผิด มีการให้ความช่วยเหลือเป็นพิเศษ เช่น การวิ่งเต้นในทางมิชอบ การบริจาคเงิน
เพื่อให้บุตรหลานเข้าโรงเรียน และการให้งานแก่ญาติมติ ร เพื่อสร้างประโยชน์ให้กับ
ตนเองและพวกพ้องหรือบุคคลอืน่

EIT

Q19

EIT

Q20-2

ความถี่ในการให้สนิ บน (เงินพิเศษ) หรือความบันเทิงต่างๆ หรือผลประโยชน์อนื่ ใด
แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐ

EIT

Q20-3

จานวน (มูลค่ารวม) ในการเสนอให้สินบน (เงินพิเศษ) หรือความบันเทิงต่างๆ หรือ
ผลประโยชน์อื่นใด แก่เจ้าหน้าทีข่ องรัฐ

IIT

Q1

IIT

Q2

IIT

Q3

IIT
IIT

Q4
Q5

IIT

Q6

IIT

Q7

IIT

Q8

IIT

Q9

IIT

Q11-Q20

ปฏิบัติหน้าที่ความรับผิดชอบของตน โดยยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม
ปฏิบัติหน้าที่ความรับผิดชอบของตน โดยยึดถือประโยชน์ของประเทศชาติเหนือกว่า
ประโยชน์ส่วนตนและไม่ใช้ตาแหน่งหรืออานาจหน้าที่ในการแสวงหาประโยชน์
ปฏิบัติบทบาทหน้าทีอ่ ย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลของตน ด้วยความซื่อสัตย์
สุจริต ตามกฎหมาย หรือนโยบายในการบริหาร
ทางานในหน้าทีร่ ับผิดชอบของตนเองอย่างเป็นธรรม
ให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนอย่างครบถ้วน ถูกต้อง และไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง
ปฏิบัติหน้าที่ความรับผิดชอบตามมาตรฐานทางจริยธรรมของข้าราชการ เจ้าหน้าที่
ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ/การเมืองท้องถิ่น
เปิดโอกาสให้บุคลากรใช้ดุลยพินิจในการปฏิบัติหน้าที่ให้บริการที่อาจให้คุณให้โทษแก่
ผู้รับบริการ
การรับเงินพิเศษ การเรี่ยไร การขอรับบริจาค การอานวยความสะดวกหรือการให้
ความบันเทิง การชักชวน หรือการประนีประนอม
การรับของขวัญ/รับเงิน/สิทธิประโยชน์ต่างๆ ในเทศกาล/วันสาคัญต่างๆ เช่น ปีใหม่
ตรุษจีน งานมงคล งานศพ ฯลฯ เป็นธรรมเนียมปฏิบัติ
ความเชือ่ มัน่ ของบุคลากรในหน่วยงานต่องานและบรรยากาศในการทางาน

IIT

Q2111 ระบบการแจ้งเบาะแสการทุจริต (Whistleblowing system)
Q21- ระบบการคุม้ ครองผู้ให้เบาะแสการทุจริต (whistleblower protection
12 system)
Q21- ระบบการเปิดช่องทางรับเรือ่ งร้องเรียน เช่น สายด่วน/เว็บไซต์/ตู้รับเรื่องร้องเรียน
13 ฯลฯ
Q2114 ระบบการให้รางวัล/เชิดชูเกียรติแก่ผู้ซื่อสัตย์สุจริต
Q2115 ระบบการลงโทษผูก้ ระทาผิดการทุจริต
มีขั้นตอนการลงโทษผูก้ ระทาการทุจริตคอร์รัปชันทีเ่ หมาะสม (การพิจารณาและการ
Q22 กาหนดบทลงโทษ รวมถึงการลงโทษ)

IIT

Q23

IIT

Q24

IIT
IIT
IIT
IIT
IIT

การติดตาม ตรวจสอบและลงโทษผูก้ ระทาการทุจริตคอร์รัปชันสามารถทาได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
มีการพัฒนาเครือข่ายและสร้างความร่วมมือกับทุกภาคส่วน (เช่น ภาคธุรกิจเอกชน
ภาคประชาชน ภาครัฐ) เพื่อการป้องกันการทุจริตคอร์รัปชัน

คู่มือตัวชี้วัด

185
ตามคำ�รับรองการปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 185

คู่มือการประเมินผลการปฏิบตั ิราชการตามคารับรองการปฏิบัติราชการของส่วนราชการ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
ดัชนี

ตัวชี้วัด

ตัวชี้วัดย่อย

เครื่อง
มือ

คาถาม

IIT
IIT

Q25
Q26

IIT

Q27

IIT

Q28

IIT

Q29

IIT

Q30

IIT

Q31

EBIT
EBIT
EBIT
EBIT

IT26
IT27
IT28
IT29
Q3211

ประสบการณ์ตรง
การรับรู้
ประสบการณ์ตรง

การตรวจสอบภายใน/ควบคุมภายในมีการทางานที่เป็นอิสระ
ระบบการตรวจสอบภายในสามารถป้องกันการทุจริตได้
มีการนาผลการประเมินการตรวจสอบภายในไปปรับปรุงเพื่อให้การทางานเกิด
ประสิทธิภาพ
และป้องกันการทุจริต
รับรู้ถึงแผนการปฏิบัตกิ ารด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตเป็นอย่างดี
เปิดโอกาสให้มีการเผยแพร่/แลกเปลี่ยนหลักการ แนวความคิดที่เกี่ยวข้องกับการ
ต่อต้านทุจริตอย่างเป็นทางการ เช่น มีเวที/บอร์ด
มีการให้ขอ้ มูลระบบการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
เปิดโอกาสให้เจ้าหน้าที่ มีส่วนร่วมในการพัฒนาและปรับปรุงนโยบายและ
กระบวนการจัดการผลประโยชน์ทับซ้อน
การดาเนินการเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน
การดาเนินการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
การรวมกลุ่มของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานเพือ่ การบริหารงานที่โปร่งใส
การถูกชีม้ ูลความผิดของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน
ความถี่ของการเสนอให้เงิน/สิ่งของมีค่าอืน่ ๆ

IIT

Q32-111

IIT

ความถี่ของการให้ความบันเทิง/การเสนอให้ความสะดวกสบาย เช่น โปรแกรม
ท่องเที่ยวต่างประเทศ การออกรอบตีกอล์ฟ สถานที่พักตากอากาศ ฯลฯ
จานวนของการให้ความบันเทิง/การเสนอให้ความสะดวกสบาย เช่น โปรแกรม
Q32-121
ท่องเที่ยวต่างประเทศ การออกรอบตีกอล์ฟ สถานที่พักตากอากาศ ฯลฯ

IIT
IIT

การรับรู้ ประสบการณ์ตรง การรับรู้

Execution)

การบริหารงบประมาณ (Budget

ความเป็นธรรมในการ
มอบหมายงาน

ดัชนีคุณธรรมจริยธรรมในการทางานขององค์กร

การบริหารงานบุคคล

IIT

ประเด็นในการสารวจ

จานวนของการเสนอให้เงิน/สิ่งของมีค่าอื่นๆ

Q3212

Q3312

IIT

Q33-121

IIT

Q33

IIT

Q34

IIT
IIT

Q39-1
Q39-2

IIT

Q40-1

IIT

Q40-2

IIT

Q41

IIT

Q43

IIT

Q44

IIT

Q45

่มือตัวชี้วัด
186 คูตามคำ
�รับรองการปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

ความถี่ของการให้ความอุปถัมภ์
จานวนของการให้ความอุปถัมภ์
การให้เงิน สิ่งของมีค่า หรือการให้ความบันเทิง ความสะดวกสบาย และการให้ความ
อุปถัมภ์ เป็นสิ่งที่ต้องให้กันตามปกติ (ธรรมเนียมปฏิบัติ)
การให้เงิน สิ่งของมีค่า หรือการให้ความบันเทิง ความสะดวกสบาย และการให้ความ
อุปถัมภ์ ส่งผลกระทบในทางลบกับการบริหารงานบุคคล
ความถี่ของการใช้จ่ายเงินของหน่วยงานเพือ่ ส่งเสริมธุรกิจของตนเอง/พวกพ้อง
จานวนของการใช้จ่ายเงินของหน่วยงานเพือ่ ส่งเสริมธุรกิจของตนเอง/พวกพ้อง
ความถี่ของการใช้จ่ายงบประมาณที่ไม่สมควร (เช่น ใช้เงินผิดวัตถุประสงค์ บริหาร
งบประมาณไม่มีประสิทธิภาพ เป็นต้น)
จานวนของการใช้จ่ายงบประมาณที่ไม่สมควร (เช่น ใช้เงินผิดวัตถุประสงค์ บริหาร
งบประมาณไม่มีประสิทธิภาพ เป็นต้น)
การรับรู้เกี่ยวกับการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานอย่างไม่สมควรหรือมากเกิน
ความจาเป็น (เช่น ใช้เงินผิดวัตถุประสงค์ บริหารงบประมาณไม่มีประสิทธิภาพ เป็น
ต้น)
ความถี่ของการได้รับคาสั่งที่ไม่เป็นธรรม เช่น คาสั่งย้าย การแต่งตั้ง การเลื่อน
ตาแหน่ง การมอบหมายงาน เป็นต้น โดยไม่มีสาเหตุอันควร
ความถี่ของการได้รับการร้องขอ/สั่งด้วยวาจาของผู้บังคับบัญชาให้ทางานส่วนตัวไม่ใช่
งานราชการ ซึ่งสร้างประโยชน์ให้ผู้บังคับบัญชาหรือบุคคลอื่น
การร้องขอ/สั่งด้วยวาจาของผู้บังคับบัญชาให้ทางานส่วนตัวไม่ใช่งานราชการดังกล่าว
ส่งผลกระทบทางลบต่อประสิทธิภาพการทางานในหน้าที่
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ดัชนี

ตัวชี้วัด

ตัวชี้วัดย่อย

EBIT = Evidence base Assessment
EIT = External Integrity Assessment
IIT = Internal Integrity Assessment

เครื่อง
มือ

คาถาม

IIT

Q46

ประเด็นในการสารวจ
ผลเสียของการไม่ปฏิบัติตามคาสั่งที่ไม่เหมาะสมจากผู้บังคับบัญชา

แนวทางการประเมินผล :
แนวทางการประเมิ
นผล
แนวทางการประเมิ
นผล

1)

2)

3)
4)
5)

ผู้ประเมิ
ผู้ประเมิ
น น
1 ) ประชุมชี้แจงเกี่ยวกับการประเมินคุณธรรมและ
ประชุมความโปร่
ชี้แจงเกี่ยวกั
บการประเมิ
ณธรรมและ วยงาน1)
งใสในการด
าเนินนคุงานของหน่
ความโปร่
นงานของหน่
ยงาน
ภ างใสในการด�
ค รั ฐ (ำเนิIntegrity
& วTransparency
ภาครัฐAssessment:
(Integrity & Transparency
ITA) กับหน่วยงานที่เข้ารับการ2)
Assessment:
ประเมิน ITA) กับหน่วยงานที่เข้ารับ
การประเมิ
น
2) ประสานหน่
วยงานที่เข้ารับการประเมินเพื่อ
ประสานหน่
ว
ยงานที
ข้ารับการประเมิ
่อ งกัด
- ขอรายชื่อข้า่เราชการ/เจ้
าหน้านทีเพื
่ ในสั
- ขอรายชื
่อข้าราชการ/เจ้
หน้นาผูที้ป่ ระสานงานประจ
ในสังกัด
จานวน
2 คน เพื่อาเป็
า
จ�ำนวนหน่2วคน
เพื
อ
่
เป็
น
ผู
ป
้
ระสานงานประจ�
ำ
ยงาน
หน่ว-ยงาน
ขอรายชื่อเจ้าหน้าที่ของรัฐ/พนักงาน/ลูกจ้าง
- ขอรายชื
่อเจ้าวหน้
าที่ของรัฐานวนที
/พนักงาน/ลู
กจ้นางกาหนด
ของหน่
ยงานตามจ
่ผู้ประเมิ
ของหน่
วยงานตามจ�
ู้ประเมิ
นก�ำเหนด
- ขอรายชื
่อผู้เข้าำรันวนที
บบริก่ผาร/ผู
้ส่วนได้
สีย กับ
- ขอรายชื
อ
่
ผู
เ
้
ข้
า
รั
บ
บริ
ก
าร/ผู
ส
้
ว
่
นได้
เ
สี
ย
กั
บ
หน่วยงานตามจานวนที่ผู้ประเมินกาหนด
หน่ว-ยงานตามจ�
ำนวนที
ระเมินก�ำหนด
ให้หน่วยงานที
่เข้ารั่ผบู้ปการประเมิ
นตอบคาถาม
- ให้หน่และรวบรวมข้
วยงานที่เข้ารับอการประเมิ
น
ตอบค�
ำถาม 3)
มูลหลักฐานประกอบตาม
และรวบรวมข้
อมูลนหลั
ฐานประกอบตาม
แบบประเมิ
เชิงกประจั
กษ์สาหรับหน่วยงาน
แบบประเมิ
น
เชิ
ง
ประจั
ก
ษ์
ส
ำ
�
หรั
หน่วยงาน
(แบบประเมิน EvidenceบBase)
พร้อมแนบ
(แบบประเมิ
น
Evidence
Base)
พร้
อ
มแนบ
4)
เอกสารหรือหลักฐานดังกล่าว ส่งให้ผู้
เอกสารหรื
กฐานดังกล่าว ส่่กงาหนด
ให้ผู้ประเมิน
ประเมิอหลั
นตามระยะเวลาที
3)ตามระยะเวลาที
ดาเนินการจัด่กเก็�ำหนด
บข้อมูลและประมวลผล
ด�ำเนินคะแนนระดั
การจัดเก็บข้บอคุมูณลธรรมและความโปร่
และประมวลผลคะแนน
งใสฯ
ระดั4)บคุจัณดส่ธรรมและความโปร่
ง
ใสฯ  
งผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
จัดส่งผลการประเมิ
ฯ เบื้องต้น นคุณธรรมและความโปร่งใสฯ
เบื5)
้องต้รันบและพิจารณาการอุทธรณ์ผลการประเมิน
รับและพิ
ารณาการอุทธรณ์ผงลการประเมิ
คุณจธรรมและความโปร่
ใสฯ เบื้องต้นน จาก
คุณธรรมและความโปร่
เบื้องต้นนฯจาก
หน่วยงานที่เข้ารังบใสฯ
การประเมิ
หน่วยงานที่เข้ารับการประเมินฯ

วนราชการ
ส่วส่นราชการ
1) จัดประชุมภายในเพื่อให้ส่วนราชการในสังกัด
จัดประชุ
่อให้สอ่วมูนราชการในสั
ดาเนิมนภายในเพื
การรวบรวมข้
ลที่เกี่ยวข้องงกัด
ด�2)ำเนิจันดการรวบรวมข้
มูลทีน่เกีดั่ยวข้
ส่งข้อมูลให้ผู้ปอระเมิ
งนีอ้ ง
จัดส่-งข้รายชื
อมูล่อให้
ู้ประเมิน ดัาหน้
งนี้าที่ ในสังกัด จานวน 2
ข้าผราชการ/เจ้
- รายชื
ข้า่อราชการ/เจ้
าหน้าที่ ในสังกัาหน่
ด จ�วำยงาน
นวน
คน่อเพื
เป็นผู้ประสานงานประจ
2- คน
ผู้ปาระสานงานประจ�
ำหน่กวจ้ยงาน
รายชืเพื่อ่อเจ้เป็านหน้
ที่ของรัฐ/พนักงาน/ลู
างของ
- รายชื
อ
่
เจ้
า
หน้
า
ที
ข
่
องรั
ฐ
/พนั
ก
งาน/ลู
ก
จ้
า
งของ
หน่วยงานตามจานวนที่ผู้ประเมินกาหนด
หน่- ขอรายชื
วยงานตามจ�
ระเมิ้สน่วก�นได้
ำหนด
่อผู้เข้ำานวนที
รับบริ่ผกู้ปาร/ผู
เสีย กับ
- ขอรายชื
อ
่
ผู
เ
้
ข้
า
รั
บ
บริ
ก
าร/ผู
ส
้
ว
่
นได้
เ
สี
ย
กับ
หน่วยงานตามจานวนที่ผู้ประเมินกาหนด
หน่
วยงานตามจ�
ำนวนที่ผู้ปนระเมิ
นก�ำหนด
- ตอบและส่
งแบบประเมิ
เชิงประจั
กษ์ (แบบ
- ตอบและส่
ง
แบบประเมิ
น
เชิ
ง
ประจั
ก
ษ์
ประเมิน Evidence Base) พร้อมทั้ง(แบบ
แนบ
ประเมิ
น
Evidence
Base)
พร้
อ
มทั
ง
้
แนบ
ข้อมูลหลักฐานประกอบตามสาหรับหน่วยงาน
ข้ให้
อมูผลู้ปหลั
กฐานประกอบตามส�
บหน่วยงาน
ระเมิ
นตามระยะเวลาทีำ่กหรั
าหนด
ระเมิผลการประเมิ
นตามระยะเวลาที
่ก�ำหนด
3) ให้อุผทู้ปธรณ์
นคุณธรรมและความ
อุทธรณ์
ลการประเมิ
คุณธรรมและความ
โปร่งผใสฯ
เบื้องต้นนตามระยะเวลาที
่ผู้ประเมิน
โปร่งกใสฯ
เบื
อ
้
งต้
น
ตามระยะเวลาที
ผ
่
ป
้
ู
ระเมิ
น
าหนด
ก�ำหนด
4)
รับผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสฯ
รับผลการประเมิ
พ ร้ อ ม ข้ อ เนสคุนณอธรรมและความโปร่
แ น ะ ใ น ก า ร พั ฒงนใสฯ  
าการ
พร้อดมข้
อ
เสนอแนะในการพั
ฒ
นาการด�
ำ
เนิ
น
งาน
าเนินงานของหน่วยงาน
ของหน่วยงาน

คู่มือตัวชี้วัด
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แนวทางการประเมินผล
แนวทางการประเมินผล

ผู้ปผูระเมิ
นน
้ประเมิ
6) จั6)ดส่งจัผลการประเมิ
นคุณนธรรมและความโปร่
งใสฯงใส
ดส่งผลการประเมิ
คุณธรรมและความโปร่
พร้อมข้
เสนอแนะในการพั
ฒนาการด�
ำเนินงาน
ฯ อพร้
อมข้อเสนอแนะในการพั
ฒนาการ
ของแต่
ละหน่
วยงาน ละหน่วยงาน
ดาเนิ
นงานของแต่
7) จั7)ดส่งจัผลการประเมิ
นคุณนธรรมและความโปร่
งใสฯงใส
ดส่งผลการประเมิ
คุณธรรมและความโปร่
ให้แก่ฯส�ให้
ำนัแกก่งาน
สานัก.พ.ร.
กงาน ก.พ.ร.
รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน :
ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด

หน่วยวัด

ระดับ
ระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ดาเนินงานของหน่วยงาน
หมายเหตุ : อยู่ระหว่างสานักงาน ก.พ.ร. ประมวลผลคะแนน

ผู้กากับดูแลตัวชี้วัด :
ผู้จัดเก็บข้อมูล :

นายสังคม จันวิเศษ
นายพงศ์เฉลิม เปาริก

ส่ส่ววนราชการ
นราชการ

ผลการดาเนินงานในอดีต ปีงบประมาณ พ.ศ.
2555
2556
2557
3.0000
n/a*

เบอร์ติดต่อ : 02-288-5651
เบอร์ติดต่อ : 02-288-5651

่มือตัวชี้วัด
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เว็บไซต์ระบบรายงานผลตัวชี้วดั ตามคารับรองการปฏิบัติราชการ
(KRS)

http://krs.psdg-obec.go.th

เว็บไซต์ระบบรายงานผลตัวชี้วัดตามแผนการปฏิบัติราชการ
(ARS)

http://ars.psdg-obec.go.th
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ตารางสรุ
ปส�ปำสนัานั
ก/กลุ
่ม/ศูวยนย์รับรัผิบดผิชอบค
ดชอบค�
บรองการปฏิ
ิราชการ
ตารางสรุ
ก/หน่
ารัำบรัรองการปฏิ
บัตบิรัตาชการ
ปีงบประมาณ 2558 รายตัวชี้วัด
ตัวชี้วัด

ชื่อตัวชี้วัด

หน่วยงานกากับดูแลขับเคลื่อน
ตัวชี้วัด

มิติภายนอก
 การประเมินประสิทธิผล
1.
ตัวชี้วัดภารกิจหลักของกระทรวงตามยุทธศาสตร์ของประเทศ /แผนยุทธศาสตร์กระทรวง
/ ตัวชี้วัดระหว่างกระทรวงที่มีเป้าหมายร่วมกัน (Joint KPIs) และตัวชี้วัดภารกิจหลัก
ของกรม
1.1
ร้อยละผู้เรียนต่อประชากรกลุ่มอายุ 12-17 ปี
- สานักนโยบายและแผนการ
ศึกษาขั้นพื้นฐาน (สนผ.)
1.1.1 ร้อยละผู้เรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นต่อประชากร
กลุ่มอายุ 12-14 ปี
1.1.2 ร้อยละผู้เรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า
ต่อประชากรกลุ่มอายุ 15-17 ปี (มัธยมปลาย/ปวช.)
ระดับคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษา
1.2
- สานักทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ป.6 ม.3 ม.6
(สทศ.)
- สานักวิชาการและมาตรฐาน
การศึกษา (สวก.)
ร้อยละของสถานศึกษาที่ได้มาตรฐานคุณภาพ สมศ.
1.3
- สานักทดสอบทางการศึกษา
(สทศ.)
1.3.1 สถานศึกษาระดับปฐมวัย
1.3.2 สถานศึกษาระดับขั้นพื้นฐาน
ระดับความสาเร็จในการพัฒนาคุณภาพครู และ
1.4
- สานักพัฒนานวัตกรรมการจัด
บุคลากรทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ตามโครงการปฏิรูป การศึกษา (สนก.)
การเรียนรู้สู่ผู้เรียน)
ระดับความสาเร็จของการจัดการศึกษาทางไกลผ่าน
1.5
- สานักเทคโนโลยีพื่อการเรียน
ดาวเทียมตามตารางออกอากาศ (DLTV) หรือสอนเสริม การสอน (สทร.)
นอกตารางเรียนผ่านระบบออนไลน์ (eDLTV) ของ
สถานศึกษาขนาดเล็ก
 การประเมินคุณภาพ
2.
คุณภาพการให้บริการประชาชน (Service Level
- สานักทดสอบทางการศึกษา
Agreement: SLA)
(สทศ.)
- งานการขอใบเทียบวุฒิการศึกษาระดับการศึกษาขั้น
พื้นฐาน
มิติภายใน
่มือตัวชี้วัด
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Agreement: SLA)
(สทศ.)
- งานการขอใบเทียบวุฒิการศึกษาระดับการศึกษาขั้น
คู่มือการประเมินผลการปฏิบตั ิราชการตามคารับรองการปฏิบัติราชการ
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มิติภายใน
 การประเมินประสิทธิภาพ
3.
ร้อยละความสาเร็จของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ
3.1
ร้อยละความสาเร็จของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ
รายจ่ายลงทุน
3.2
ร้อยละความสาเร็จของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ
รายจ่ายภาพรวม
4.
ระดับความส
ความส�าเร็
ำเร็จจของการด
ของการด�าเนิ
ำเนินนงานตามมาตรการ
งานตามมาตรการ
พลังงงาน
งาน
ประหยัดพลั
5.
การพัฒนาประสิ
นาประสิททธิธิภภาพระบบสารสนเทศภาครั
าพระบบสารสนเทศภาครัฐ ฐ

-สานักการคลังและสินทรัพย์ (สคส.)
192

-สานักอานวยการ (สอ.)
- สานักนโยบายและแผนการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน (สนผ.)
- สานักเทคโนโลยีพื่อการเรียนการ
สอน (สทร.)

 การพัฒนาองค์การ
6.
การพัฒนาสมรรถนะองค์การ
6.1 ระดับความสาเร็จของการจัดทารายงานลักษณะสาคัญ -กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร (กพร.)
-สานักพัฒนาระบบบริหารงาน
ขององค์การ
บุคคลและนิติการ (สพร.)
6.2 ระดับความสาเร็จของการพัฒนาองค์การ
-สานักนโยบายและแผนการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน (สนผ.)
-สานักเทคโนโลยีเพื่อการเรียน
การสอน (สทร.)
7.
ระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของ -สานักพัฒนานวัตกรรม (สนก.)
หน่วยงาน
-สานักพัฒนาระบบบริหารงาน
บุคคลและนิติการ (สพร.)
-กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร (กพร.)

คู่มือตัวชี้วัด
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วิธีการรวบรวมข้อมูล แนวทางการเขียนรายงานเกี่ยวกับ
การวิเคราะห์ข้อมูล การระบุปัจจัยสนับสนุน และปัญหา อุปสรรค
วิธีการรวบรวมข้อมูล
สาหรับแนวทางการในประเมินผลการปฏิบัติราชการซึ่งจะมีการติด ตามและประเมินผลดาเนินการ
งานใน 4 ลักษณะ กล่าวคือ
1. ประเมิน ผลจาก เอกสาร หลักฐาน ต่างๆ เช่น รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคา
รับรองการปฏิบัติราชการ (Self Assessment Report : SAR) รอบ 6 เดือน และ 12 เดือน/รายงานการ
ประเมิ น ผลตนเองทางอิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์ (e-SAR Card) รอบ 6 เดื อ น, 9 เดื อ น และ 12 เดื อ น /เอกสาร
หลักฐานประกอบอื่นๆ เช่น รายงานการประชุม คาสั่งแต่งตั้งคณะทางาน แผนการดาเนินงานที่ได้รับความ
เห็นชอบจากผู้มีอานาจ ภาพถ่าย
2. ประเมินผลจากการสัมภาษณ์บุคคลที่เกี่ยวข้องต่างๆ เช่น ผู้กากับดูแลตัวชี้วัด ผู้จัดเก็บ
ข้อมูลผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับการดาเนินการของส่วนราชการ
3. ประเมิ น ผลจากการสังเกตการณ์ เป็ น การพิ จารณาการปฏิ บั ติงานต่ า งๆ ของส่ว น
ราชการ เช่น สภาพแวดล้อมของสถานที่ที่ดาเนินการตามกิจกรรมหรือโครงการหลัก การเก็บรักษาและดูแล
เอกสาร/ข้อมูลการมีส่วนร่วมของผู้บริหารระดับสูงของส่วนราชการ ระบบฐานข้อมูล ความถูกต้ อง เช่น
แบบฟอร์มและเจ้าหน้ าที่ ที่ รับ ผิ ด ชอบในการตรวจสอบข้ อมู ล ก่ อนและหลั งการจัด เก็ บ ทุ กครั้ง รวมทั้ ง
แบบฟอร์ม และเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบในการสอบถามข้อมูลต่างๆ จากเจ้าของข้อมูล ความน่าเชื่อถือ เช่น
ระบุแหล่งที่มาได้ชัดเจน สามารถสอบยันข้อมูลกับหน่วยงานเจ้าของข้อมูลได้ มีการจัดเก็บเป็นระบบและมี
เจ้าหน้าที่รับผิดชอบในการจัดเก็บ
4. การขอความเห็ น จากคณะผู้ เชี่ย วชาญ (Expert Panel) เช่ น คณะผู้ เชี่ยวชาญด้ าน
เทคโนโลยีส ารสนเทศและการสื่ อสาร/คณะผู้ เชี่ยวชาญด้ านการพั ฒ นาระบบราชการ มาประกอบการ
ประเมินผลอย่างไรก็ตาม ในขั้นตอนการติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติราชการ หลักฐานที่สาคัญที่ที่
ปรึกษาจะใช้ ในการประกอบพิจารณาการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจาปี นั่นคือ รายงานผลการ
ปฏิบัติราชการตามคารับรองการปฏิบัติราชการ (Self Assessment Report) หรือที่เรียกว่า SAR ซึ่งส่วน
ราชการได้จัดทามาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2547 SAR จึงถือเป็นการรายงานผลการปฏิบัติ
ราชการที่สาคัญ และถือเป็นเอกสารทางราชการที่ได้รับการรับรองความถูกต้องสมบูรณ์จากหัวหน้าส่วน
ราชการเพื่อใช้เป็นข้อมูลสาคัญในการประเมินผล ดังนั้น SAR จึงควรระบุถึงข้อมูลที่เกี่ยวข้องทั้งหมดของ
การดาเนินการตามตัวชี้วัด อาทิ ระบุถึงการรายงานผลการปฏิบัติราชการ ระบุนิยามตัวชี้วัดที่ถูกต้องและ
ตรงตาม KPI Template (ที่ส่ วนราชการได้แจ้งไปยังส านักงาน ก.พ.ร. ได้รับทราบ) ระบุข้อมูล ผลการ
ดาเนินงานและแนวทางการจัดเก็บข้อมูล ระบุถึงปัจจัยสนับสนุน ปัญหาและอุปสรรคที่พบในการดาเนินงาน
ดังกล่าว เพื่อให้ทราบถึงสภาพแวดล้อมและภาวะการดาเนินงานบริหารจัดการที่องค์กรประสบอยู่ อันจะ
นามาซึ่งข้อเสนอแนะ หากพบว่าองค์กรยังสามารถที่จะปรับปรุง พัฒนา หรือหาแนวทางแก้ไขให้ดียิ่งขึ้นได้
องค์กรต่
กรต่างๆ
าง
หรือหากเป็นองค์กรที่ประสบความส
ระสบความส�าเร็
ำเร็จแล้ว เป็เป็นนองค์
องค์กกรต้
รต้นนแบบที
แบบที่จ่จะใช้
ะใช้เเป็ป็นนกรณี
กรณีศศึกึกษาให้
ษาให้แแก่ก่องค์
ๆ เพื
นแนวทางการบริ
หารองค์
กรให้
ประสบความส
เพื
่อเป็่อเป็
นแนวทางการบริ
หารองค์
กรให้
ประสบความส�
ำเร็าเร็
จต่จอต่ไปอไป
แนวทางการวิเคราะห์ข้อมูล
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ๆ เพื่อเป็นแนวทางการบริหารองค์กรให้ประสบความสคู่มาเร็
จต่อไป
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แนวทางการวิเคราะห์ข้อมูล
ส่วนราชการสามารถนาข้อมูลที่ได้จากการรวบรวมข้อมูลตามวิธีการดังกล่าวข้างต้น มาทาการ
195
วิเคราะห์เพื่อให้สามารถระบุถึงปัจจัยสนับสนุน ตลอดจนปัญหาและอุปสรรคที่พบในการดาเนินงาน ทั้ง
ปัจจัยภายใน และปัจจัยภายนอกองค์กร ได้ดังนี้
1. ปัจจัยสนับสนุน ปัญหา และอุปสรรค อันเกิดจากปัจจัยภายใน อันได้แก่ ปัจจัยที่ควบคุมได้
ภายในองค์ ก รเอง ซึ่งส่ งผลโดยตรงต่อ ความส าเร็จ ในการปฏิ บั ติงาน หรือ อาจจะก่อ ให้ เกิด ปั ญ หาและ
อุปสรรคในการดาเนินการด้วยเช่นกัน ยกตัวอย่างเช่น ปัจจัยด้า น บุคลากร (Man) ทรัพยากร (Money &
Material) การบริ ห ารจั ด การ (Management) และกระบวนงาน (Process) ซึ่ ง สามารถพิ จ ารณาได้
ดังต่อไปนี้
1.1 บุคลากร (Man)
ปัจจัยด้านบุคคลากร (Man) เป็นปัจจัยที่มีความสาคัญอย่างยิ่งต่อการการปฏิบัติงาน และการขับเคลื่อน
องค์กรให้สั มฤทธิผลตามวิสัยทัศน์หรือเป้าประสงค์ตามที่หน่วยงานหรือองค์กรนั้นๆ ได้กาหนด โดย
สามารถพิ จ ารณาได้ ใน 2 ระดั บ คื อ บุ ค ลากรในระดั บ บริ ห าร (Leader) และระดั บ ผู้ ป ฏิ บั ติ ง าน
(Knowledge Worker)
ระดับบริหาร (Leader) หมายถึง ผู้ที่ทาหน้าที่กาหนดนโยบาย และแนวทางในการดาเนิ นงาน เช่น
การประเมิ น ระดั บ จั ง หวั ด หมายถึ ง ผู้ ว่ า ราชการจั ง หวั ด การประเมิ น ระดั บ กระทรวง หมายถึ ง
ปลั ด กระทรวง การประเมิ น ระดั บ กรม หมายถึ ง อธิ บ ดี ในการประเมิ น องค์ ก ารมหาชน หมายถึ ง
คณะกรรมการ หรือผู้อานวยการองค์การ โดยจะวิเคราะห์ตัวผู้บริหารเองในแง่มุมมอง ความคิด กา ร
บริหาร และวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างผู้บริหารกับบุคคลในองค์กร
การวิเคราะห์ตัวผู้บริหาร
 รูปแบบ หรือ แนวทางการกาหนดวิสัยทัศน์ (vision) ของผู้บริหารระดับสูงขององค์กร
 ลักษณะ/ภาวะการน า (Lead) และการมีส่วนร่วม (Participation) ของผู้บริห ารระดับสู งของ
องค์กร
 การเป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่ผู้ปฏิบัติงาน อาทิเช่น ด้านการวางแผนงาน การอานวยการ การจัด
งบประมาณ การบริหารจัดการบุคลากร การแก้ปัญหาหรืออุปสรรคที่เกิดขึ้นในการปฏิบัติงาน
การสื่อสารภายในองค์กร การแก้ไขความขัดแย้ง การบริหารเวลา ตลอดจนแนวทางการติดตาม
และประเมินงานของผู้บริหารระดับสูงขององค์กร
การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างผู้บริหารกับบุคคลในองค์กร
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 รูปแบบ หรือ แนวทางการมอบหมายงานพิเศษหรือการมอบอานาจการปฏิบัติงาน
ด้านต่างๆให้กับเจ้าหน้าที่ระดับผู้ปฏิบัติงาน
 รูปแบบ การเสนอแนะแนวทาง ตลอดจนความคิดสร้ างสรรค์ที่เป็นประโยชน์ต่อการบริหารงาน
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 รูปแบบ หรือ แนวทาง การสร้างแรงจูงใจให้กับผู้ปฏิบัติงาน
่มือตัวชี้วัด
196 คูตามคำ
�รับรองการปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

196

คู่มคูือ่มการประเมิ
นผลการปฏิ
บตั บิราชการตามค
ารับารัรองการปฏิ
บัตบิราชการ
ือการประเมิ
นผลการปฏิ
ตั ิราชการตามค
บรองการปฏิ
ัติราชการ
ประจ
าปี
ง
บประมาณ
พ.ศ.
2558
ของ
ส
านั
ก
งานคณะกรรมการการศึ
ก
ษาขั
น
้
พื
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ของ สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น้นพืฐาน
้นฐาน

 รูปแบบ หรือ แนว
รูปรูแบบ
อ อแนวทาง
ฒนาสภาพแวดล้
อมในการปฏิ
บัตบิงัตานเอื
้อต่้ออต่ผูอ้ปผูฏิ้ปบฏิัตบิงัตานิงาน  รูปแบบ หรือ แนว
ปแบบหรืหรื
แนวทางการพั
การพั
ฒนาสภาพแวดล้
อมในการปฏิ
ิงานเอื
รูปรูแบบ
อ อแนวทาง
างวัางวั
ฒนธรรมการปฏิ
บัตบิงัตานในองค์
กรกร
ปแบบหรืหรื
แนวทางการสร้
การสร้
ฒนธรรมการปฏิ
ิงานในองค์
ระดับผู้ปฏิบัติงาน (Kno
ระดั
บผูบ้ปผูฏิ้ปบฏิัตบิงัตาน
ง ผูง ้รผูับ้รผิับดผิชอบการปฏิ
บัตบิงัตานประจ
าวัาวั
นซึน่งซึมี่งรมีการท
ูปรแบบ
ระดั
ิงาน(Knowledge
(KnowledgeWorker)
Worker)หมายถึ
หมายถึ
ดชอบการปฏิ
ิงานประจ
ูปแบบ
างาน และการจัดกา
การท
างาน
และการจั
ด
การแก้
ไ
ขปั
ญ
หาส่
ว
นใหญ่
ก
บ
ั
ปั
ญ
หาที
ม
่
ี
ล
ก
ั
ษณะคล้
า
ยคลึ
ง
กั
น
ในแต่
ล
ะวั
น
หรื
อ
ช่
ว
การทางาน และการจัดการแก้ไขปัญหาส่วนใหญ่กับปัญหาที่มีลักษณะคล้ายคลึงกันในแต่ละวัน รอบระยะเวลาหนึ
หรือช่งวง
่ง ๆ ซึ่ง
รอบระยะเวลาหนึ
่ง ๆ่ง ๆซึ่งซึจะวิ
เคราะห์
ตัวตผูัว้ปผูฏิ้ปบฏิัตบิงัตานเอง
ความสั
มพัมนพัธ์นรธ์ะหว่
างผูางผู
้ปฏิ้ปบฏิัตบส่ิงัตวานใน
รอบระยะเวลาหนึ
่งจะวิ
เคราะห์
ิงานเองวิเคราะห์
วิเคราะห์
ความสั
ระหว่
ิงนงานเดี
านใน ยวกัน หรือต่าง
ส่วส่นงานเดี
ยวกั
น นหรืหรื
อต่อาต่งส่างส่
วนงาน
เคราะห์
ปัจปจััจยจัทีย่ผทีลั่ผกลัดักนดัให้
ผู้ปผฏิู้ปบฏิัตบิงัตานด
าเนิาเนิ
นงาน
วนงานเดี
ยวกั
วนงานและวิ
และวิ
เคราะห์
นให้
ิงานด
นงาน การวิเคราะห์ตัวผู้ปฏิบัติง
การวิ
เคราะห์
ตัวตผูัว้ปผูฏิ้ปบฏิัตบิงัตานิงาน
การวิ
เคราะห์
 ระดับความรู้/ควา
ระดั
บความรู
้/ความเข้
าใจาใจของผู
้ปฏิ้ปบฏิัตบิงัตานิงานที่มทีีต่ม่อีตการปฏิ
บัตบิงัตานิงาน
ระดั
บความรู
้/ความเข้
ของผู
่อการปฏิ
 การมี ส่ ว นร่ ว มขอ
การมี
ส่ วสนร่
ว มของผู
้ ป ฏิ้ ปบฏิั ตบิ งั ตานในการเสนอแนะแนวทางการด
าเนิาเนิ
น งาน
อ การคิ
ด ริดเริ่เมริสร้
การมี
่ ว นร่
ว มของผู
ิ งานในการเสนอแนะแนวทางการด
น งานหรืหรื
อ การคิ
่ ม างสรรค์การปฏ
สร้สร้
างสรรค์
การปฏิ
บัตบิงัตานต่
างๆางๆ(Innovative
างสรรค์
การปฏิ
ิงานต่
(InnovativeThinking)
Thinking)
 ทัศนะคติของผู้ปฏ
ทัศทันะคติ
ของผู
้ปฏิ้ปบฏิัตบิงัตานที
่มีต่ม่อีตการด
าเนิาเนิ
นงาน
ศนะคติ
ของผู
ิงานที
่อการด
นงาน
 รูปแบบ หรือวิธีก
รูปรูแบบ
อวิอธวิีกธารีการที่ผทีู้ป่ผฏิู้ปบฏิัตบิงัตานได้
มีคมวามพยายามทดลองหรื
อพัอฒพันาปรั
บปรุ
งกระบวนงาน
ปแบบหรืหรื
ิงานได้
ีความพยายามทดลองหรื
ฒนาปรั
บปรุ
งกระบวนงานต่างๆ
ต่าต่งๆางๆ
 ความจริงจัง/ความ
ความจริ
งจังจั/ความใส่
ใจของผู
้ปฏิ้ปบฏิัตบิงัตานิงาน
ความจริ
ง/ความใส่
ใจของผู
 ขีดความสามารถ
ขีดขีความสามารถ
ณสมบั
ติทตี่เิทหมาะสมของผู
้ปฏิ้ปบฏิัตบิงัตานิงานคณะผู
้เชี้เ่ยชีวชาญ
ดความสามารถ(Competency)
(Competency)และคุ
และคุ
ณสมบั
ี่เหมาะสมของผู
คณะผู
่ยวชาญ
หรือทีมที่ปรึกษาใน
หรืหรื
อทีอมทีทีม่ปทีรึ่ปกรึษาในการด
าเนิาเนิ
นงาน
กษาในการด
นงาน
วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระ
วิเคราะห์
ความสั
มพัมนพัธ์นรธ์ะหว่
างผูางผู
้ปฏิ้ปบฏิัตบิงัตานิงาน
วิเคราะห์
ความสั
ระหว่
 รูปแบบ หรือวิธีกา
รูปรูแบบ
อวิอธวิีกธารีการในการถ่
ายทอดความรู
้ร่ว้รมกั
นระหว่
างผูางผู
้ปฏิ้ปบฏิัตบิงัตานิงาน
ปแบบหรืหรื
ในการถ่
ายทอดความรู
่วมกั
นระหว่
 รูปแบบ หรือวิธีกา
รูปรูแบบ
อวิอธวิีกธารประสานงานกั
บหน่
วยงานหรื
อผูอ้ปผูฏิ้ปบฏิัตบิงัตานอื
่นที่น่เทีกี่เยกีวข้
ององ
ปแบบหรืหรื
ีการประสานงานกั
บหน่
วยงานหรื
ิงานอื
่ยวข้
วิเคราะห์ปัจจัยที่ผลักดันใ
วิเคราะห์
ป
จ
ั
จั
ย
ที
ผ
่
ลั
ก
ดั
น
ให้
ผ
ป
้
ู
ฏิ
บ
ต
ั
ง
ิ
านด
าเนิ
น
งาน
วิเคราะห์ปัจจัยที่ผลักดันให้ผู้ปฏิบัติงานดาเนินงาน
 รูปแบบ แนวทางก
รูปรูแบบ
างผูางผู
้นาการเปลี
่ยนแปลง
ปแบบแนวทางการสร้
แนวทางการสร้
้นาการเปลี
่ยนแปลง(change
(changeAgent)
Agent)
1.2 ทรัพยากร (Money
1.21.2ทรัทรั
พยากร
ง ปัง จปัจัจยจัประกอบที
่ช่ว่ชยสนั
บสนุ
นให้
ผู้ปผฏิู้ปบฏิัตบิงัตานสามารถ
พยากร(Money
(Money& &Material)
Material)หมายถึ
หมายถึ
ยประกอบที
่วยสนั
บสนุ
นให้
ิงานสามารถ
ปฏิบัติงานภายใต้ภาระหน
ปฏิปฏิ
บัตบิงัตานภายใต้
ภาระหน้
าทีา่คทีวามรั
บผิบดผิชอบได้
สาเร็
จลุจลลุ่วลง่วตามเป้
าหมาย
กงบประมาณ
รกร
ิงานภายใต้
ภาระหน้
่ความรั
ดชอบได้
สาเร็
ง ตามเป้
าหมายและนโยบายขององค์
และนโยบายขององค์
(Budget)
งบประมาณ
งบประมาณ(Budget)
(Budget)
 เช่ น รู ป แบบหรื อ
เช่เช่
น นรู ปรูแบบหรื
อ
แนวทางการก
าหนดหรื
อ
การจั
ด
สรรงบประมาณงบประมาณส
าหรั
บ
การ
ป แบบหรือ แนวทางการก าหนดหรือ การจั ด สรรงบประมาณงบประมาณส าหรั บ การปฏิบัติงานต่างๆ
ปฏิปฏิ
บัตบิงัตานต่
างๆางๆ
ิงานต่
 เงื่อนไข แนวทาง
เงื่อเงืนไข
นงบประมาณไว้
เผืเ่อผืกรณี
ฉุกฉเฉิุกเฉิ
นน
่อนไขแนวทาง
แนวทางการกั
การกั
นงบประมาณไว้
่อกรณี
 ความสาเร็จของกา
ความส
าเร็าเร็
จของการบริ
หารงบประมาณให้
เกิเดกิประสิ
ทธิทภธิาพสู
งสุงดสุด
ความส
จของการบริ
หารงบประมาณให้
ดประสิ
ภาพสู
เวลา (Time)
เวลา
เวลา(Time)
(Time)
 รูปแบบ หรือ แนว
รูปรูแบบ
หรื
อ
แนวทาง
การก
าหนดรอบระยะเวลาในการปฏิ
บ
ต
ั
ง
ิ
านด้
า
นต่
า
งๆ
โดยเริ
ม
่
ตั
ง
้
แต่
ปแบบ หรือ แนวทาง การกาหนดรอบระยะเวลาในการปฏิบัติงานด้านต่างๆ โดยเริ่มตั้งแต่ กระบวนการมอบห
กระบวนการมอบหมายนโนบาย
านโยบายไปปฏิ
บัตบิ ัตรวมไปจนถึ
งการติ
ดตามและประเมิ
น นการดาเนินงาน แล
กระบวนการมอบหมายนโนบายการน
การน
านโยบายไปปฏิ
ิ รวมไปจนถึ
งการติ
ดตามและประเมิ
การด
าเนิาเนิ
นงาน
บปรุ
งแก้งแก้
ไขข้ไขข้
อบกพร่
องอฯลฯ
นต้นนต้น
การด
นงานและการปรั
และการปรั
บปรุ
อบกพร่
ง ฯลฯเป็เป็
วัสดุ อุปกรณ์ สานักงาน
วัสวัดุสดุอุปอุกรณ์
กงาน
ปกรณ์สานั
สานั
กงาน(Resource)
(Resource)
 รูปแบบ หรือ แนว
รูปรูแบบ
อ อแนวทางการจั
ดสรร
ที่สทนัี่สบนัสนุ
นการท
างานต่
างๆางๆให้ให้
เพีเยพีงพอต่
อการ
ปแบบหรืหรื
แนวทางการจั
ดสรรวัสวัดุสดุอุปอุกรณ์
ปกรณ์
บสนุ
นการท
างานต่
ยงพอต่
อการ การปฏิบัติงาน แล
การปฏิ
บัตบิงัตานิงานและก่
อให้อให้
เกิเดกิการจั
ดสรรที
่มีปคู่ม่มระสิ
ทธิทภธิาพ
การปฏิ
และก่
ดการจั
ดสรรที
ีปือการประเมิ
ระสิ
ภนาพ
การพัฒนา วัสดุ อ
ผลการปฏิบตั ิราชการตามคารับรองการปฏิบัต
ิราชการ
ประจ
าปี
ง
บประมาณ
พ.ศ.
2558
ของ
ส
านั
ก
งานคณะกรรมการการศึ
ก
ษาขั
น
้
พื
น
้
ฐาน
การพั
ฒนา
กงาน
ยให้ยให้
เอืเ้ออืต่้ออต่การอ
านวยการ/การปฏิ
บัตบิงัตานด้
านต่
างาง ๆ เช่น การนาระบ
การพั
ฒนาวัสวัดุสดุอุปอุกรณ์
ปกรณ์สานั
สานั
กงานที่ททีัน่ทสมั
ันสมั
อการอ
านวยการ/การปฏิ
ิงานด้
านต่
ๆ ๆเช่เช่
น นการน
าระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ
บสนุ
นการ
การน
าระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ(Information
(InformationTechnology)
Technology)มาสนั
มาสนั
บสนุ
นการ
ปฏิบัติงาน
1.3 ตั ว งาน (Task) หมายถึ ง การอธิ บ ายคุ ณ ลั ก ษณะของงานที่ มี ผ ลต่ อ ความส าเร็คูจ่มของงาน
ทั้ ง
ือตัวชี้ว197
ัด 197
197
�รับรองการปฏิ
2558และ
กระบวนการ และวิธีการทางาน รวมถึงความเกี่ยวข้ อตามคำ
งของปั
จจัยต่างบัตๆิราชการ
ที่จะก่ปีงอบประมาณ
ให้เกิดอุพ.ศ.
ปสรรค
ข้อจากัดในการทางาน หรือเป็นปัจจัยสนับสนุนให้งานสามารถสาเร็จลุล่วงไปได้โดยง่าย เช่น งานขุดคลอ
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ปฏิบัติงาน
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ข้อจากัดในการทางาน หรือเป็นปัจจัยสนับสนุนให้งานสามารถสาเร็จลุล่วงไปได้โดยง่าย เช่น งานขุดคลอ
งามารถกระทาเฉพาะหน้าแล้ง การวางแผนแม่บทต้องมีการประสานงานระหว่างหลายหน่วยงานจึงมี
ความซับซ้อน
1.4 การบริหารจัดการ (Management) หมายถึง กระบวนการในการบริห ารบุคลากร ทรัพยากร
และตัวงาน เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด และบรรลุเป้าหมายขององค์กรแบบบูรณาการ
การวางแผน
 การวางแผนการจัดโครงสร้างองค์กร กลุ่มงาน
 รูปแบบ หรือ แนวทาง การร่วมวางแผนการปฏิบัติงาน ทั้งในส่วนของแผนระยะสั้น และแผน
ระยะยาว หรื อ แผนปฏิ บั ติ ง านประจ าปี ( Annual Performance Planning) ซึ่ ง การระบุ
รายละเอียดของกิจกรรม หน่วยงานผู้รับผิดชอบและเป้าหมายตามตัวชี้วัดผลงาน ทั้งส่วนที่เป็น
ผลผลิต และผลลัพธ์ของงานในหน้าที่
 รูปแบบหรือการกาหนดทิศทางหรือกลยุทธ์การดาเนินงานขององค์กรในแต่ละช่ วงเวลา โดยที่กล
ยุทธ์นั้นสามารถนาไปดาเนินการได้เหมาะสมและสอดคล้องกับสถานการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นในช่วง
ระยะเวลาต่างๆ ซึ่งอาจแยกเป็น
- แผนกลยุ ท ธ์ ร ะดั บ องค์ ก ร (Corporate-Level Strategic Plan) เกี่ ย วข้ อ งกั บ การ
บริหารระดับสูง การบริหารในภาพรวม เป้าหมาย ทิศทาง และกลยุ ทธ์ของทั้งองค์การ
ให้บรรลุผลสาเร็จ โดยผู้รับผิดชอบในการบริหาร และการจัดทาแผนในระดับนี้ ก็มักจะ
เป็นกลุ่ม/คณะของผู้บริหารระดับสูงในองค์การนั้นเอง
- แผนกลยุ ท ธ์ ร ะดั บ แผนก (Strategic Business Unit-Level Strategic Plan) เป็ น
ความรับผิดชอบในการบริหารของหัวหน้าแผนก (Department Manager) ซึ่งจะเป็น
การน าเอากลยุ ท ธ์อ งค์ การ หรือ กลยุท ธ์ระดั บ สู ง มาแปรเปลี่ ย นเป็ น เชิงกลวิธี ให้
ใกล้เคียงกับแนววิธีปฏิบัติต่างๆตามความรับผิดชอบ และภาระหน้าที่ของหน่วยงาน
ฝ่ายนั้น
- แผนกลยุทธ์ระดับหน้าที่ ปฏิบัติการ (Functional-Level Strategic Plan) เป็นการ
ปฏิบัติการของหัวหน้าหน่วยงาน ได้แก่ Supervisor หรือ Foremans หรือพนักงาน
หน่วยงานสนับสนุนอื่นๆ ที่มีการดาเนินงานกันในลักษณะงานประจา (ROUTINE)
 รูปแบบหรือแนวทาง กาหนดหรือจัดทาแผนส ารองในกรณี ผ ลงานไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่
กาหนด หรือ แผนฉุกเฉิ นหากเกิ ดอุ ปสรรค หรือ เหตุก ารณ์ ที่ ไม่คาดคิ ดอั นอยู่น อกเหนือ การ
ควบคุม หรือไม่พึงประสงค์
 รูป แบบหรื อ การก าหนดกลุ่ ม ของตั ว ชี้ วั ด ผลส าเร็ จ ของการด าเนิ น งาน (Key Performance
Indicators : KPI) ที่สาคัญให้มีความชัดเจนเป็นรูปธรรม
การบริหารบุคคล
 ความต้องการทรัพยากรบุคคล
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 สมรรถนะด้านกาลังคน ปริมาณอัตรากาลัง จานวนสายและกลุ่มประเภทสายงานที่องค์กร
ต้องการ
 ความเพียงพอของบุคลากรที่ปฏิบัติงาน
 รูปแบบ หรือแนวทางการแต่งตั้งหรือกาหนดผู้ปฏิบัติงานให้เหมาะสมกับงาน
 ความรับผิดชอบของกลุ่มบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการประเมินผลการปฏิบัติราชการ
 รูปแบบ หรือแนวทาง การสร้างแรงจูงใจ และสร้างขวัญ กาลังใจ ของบุคลกรในองค์กร
 รูปแบบ หรือแนวทางการพัฒนาองค์ความรู้ให้กับบุคลากร
 การจ้างเหมาหน่วยงานภายนอกดาเนินงาน (Contract Out & Outsourcing) ที่มีความสามารถ
มาช่วยดาเนินการ
การควบคุมและติดตามผล
 รูปแบบการติดตามและประเมินผลและการตัดสินใจในการดาเนินงาน
 ระบบข้อมูลข่าวสาร (Management Information System : MIS) /การรวบรวมข้อมูลการ
ปฏิบัติงานที่นามาใช้ในการติดตามประเมินผล
 รอบระยะเวลาการรายงานผลข้อมูลการปฏิบัติงาน
 ศักยภาพและข้อจากัดในการจัดระบบข้อมูลข่าวสารภายในองค์กร
 การใช้เทคโนโลยีในการวางแผนและติดตามประเมินผล
 รูปแบบการกาหนดเป้าหมายการดาเนินงานในช่วงระยะเวลาต่างๆ
 ผู้รับผิดชอบในการติดตามและตรวจสอบ
 รูปแบบหรือการพัฒนาระบบการรับข้อเสนอแนะ (feedback) ต่างๆ ที่เกิดขึ้นใน การปฏิบัติงาน
เพื่อประเมินผลหรือตรวจวินิจฉัยว่าการดาเนินงานตามแผนประสบผลสาเร็จหรือไม่ มีปัญหา
อุปสรรคที่เกิดขึ้นอย่างไร รวมทั้งทาการประเมินสภาพแวดล้อมภายนอกและแนวโน้มของ
ผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้น เพื่อนาไปสู่การ ปรับปรุงแก้ไขทิศทางการดาเนินงานโดยรวม
 รูปแบบหรือแนวทางการดาเนินงานที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานงานเมื่อได้รับข้อเสนอแนะ
(feedback) ต่างๆ
 แนวทางการรายงานผลการดาเนินงานกิจกรรมงาน/โครงการ และแผนงานตามแผน กลยุทธ์
ที่กาหนดขึ้นเป็นระยะๆ เพื่อจะได้ทราบถึงผลการดาเนินงาน ความก้าวหน้า ปัญหาอุปสรรค อัน
จะได้นาไปสู่ การปรับปรุงแก้ไขหรือปรับเปลี่ยนทิศทาง กิจกรรมการดาเนินงานขององค์การ ให้
เหมาะสม
การจัดทารายงาน
 แนวทางการรายงานการวิเคราะห์ คาดการณ์แนวโน้มของผลการปฏิบัติงานตามประเด็นต่างๆ ที่
เกี่ ย วข้ อ งกั บ การด าเนิ น งานตามตั ว ชี้ วั ด เพื่ อ น าไปสู่ ก ารก าหนดวิ สั ย ทั ศ น์ ห รื อ ทั ศ นภาพ
(vision) ที่ชัดเจนขององค์การอันหมายถึงทิศทางการดาเนินงาน (direction) จุดยืนที่เหมาะสม
(Optimal Position) เป้าประสงค์ (goal) กลยุทธ์การดาเนินงาน (strategy) รวมทั้งทาการ
ระบุเป้าหมาย (target) การปฏิบัติงานที่เป็นรูปธรรม
 รูปแบบ แนวทาง การรายงานให้ผู้เกี่ยวข้องได้รับทราบการดาเนินงานในช่วงระยะเวลาต่างๆ
อย่างสม่าเสมอ
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1.5 กระบวนงาน (Work)
 รูปแบบ ผังกระบวนการ (Flow Chart)
 ขั้นตอนต่างๆ/ความซับซ้อน/ระยะเวลา ภายใต้กระบวนการ (Working Steps)
 ผู้ปฏิบัติงานและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในแต่ละกระบวนงาน
 การปรับปรุงกระบวนการทางานในขั้นตอนต่างๆ
 รูปแบบ แนวทางการวิเคราะห์งานอย่างเป็นระบบเพื่อพัฒนาระบบการบริหารงานที่มีประสิทธิภาพ
เพื่อนาไปสู่การพัฒนาระบบการจัดการคุณภาพ การจัดหาและพัฒนาระบบสารสนเทศสนับสนุนการ
ปฏิบัติงาน (Information System Management) และการตัดสินใจทางการบริหาร การพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ที่มีอยู่ในองค์การ
2. ปัจจัยสนับสนุน ปัญหา และอุปสรรค อันเกิดจากปัจจัยภายนอก อันได้แก่ ปัจจัยทางการ
บริหาร ปัจจัยทางเศรษฐกิจ ปัจจัยทางสังคม ตลอดจนองค์ความรู้ใหม่ๆ ที่เกิดขึ้นจากกระแสการบริหาร
จัดการภาครัฐ แนวใหม่ (New Public Management) พัน ธมิตรและเครือข่ายในการปฏิบัติงาน รวมถึง
สถานการณ์และความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นทั้งในระดับสากลและระดับประเทศ ตลอดจนปรากฏการณ์ทาง
ธรรมชาติที่เกิดขึ้น ซึ่งสามารถพิจารณาได้ดังต่อไปนี้
2.1 บุคลากร หมายถึง บุคคล หรือกลุ่มองค์กร ซึ่งอยู่ภายนอกการควบคุมของส่วนราชการ
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ผู้กาหนดนโยบาย คือ ผู้กาหนดนโยบายในการดาเนินงานที่มีผลต่อตัวชี้วัดนี้ เช่น คณะรัฐมนตรี กพช. กทช. กพร.
คอค.
 สภาพแวดล้อมด้านการบริหาร อันได้แก่ ความชัดเจนในการกาหนดนโยบายจากฝ่ายบริหาร
 การกาหนดเป้าหมาย/วัตถุประสงค์ของงานที่รัฐบาล ต้องการ หรือการกาหนดคุณ ลักษณะของผลงานที่
ต้องการได้รับจากหน่วยงานที่มีหน้าที่ส่งมอบบริการ
 การกาหนดขอบข่ายของอานาจหน้าที่ ความสามารถในการกระทาการหรือให้อิสระในการวินิจฉัยสั่งการให้
มีความชัดเจน
 นโยบายการให้การสนับสนุนเพื่อให้ดาเนินงานได้ตามที่คาดหวัง
 การพัฒนากลไกสาหรับการควบคุมตรวจสอบ การประเมินผล หรือการรายงานการดาเนินงาน ให้ผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสียทุกฝ่ายได้ ทราบถึงผลการดาเนินงาน ความก้าวหน้าหรือปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้น เพื่อให้เป็นไป
ตามกรอบ การให้รางวัล หรือลงโทษ
 กระจายอานาจไปสู่ท้องถิ่น
 การปฏิรูปและการเปลี่ยนแปลงในบทบาทของภาคราชการ
ผู้สนับสนุนปัจจัยภายนอกองค์การ คือ ผู้ที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินงานของส่วนราชการ ทั้งทางตรงและ ทางอ้อม
เช่น ตัวชี้วัดของจังหวัดเกี่ยวกับการประเมินแปลงปลูกข้าวที่ผ่านมาตรฐานเกษตร (GAP) จาเป็นต้องได้รับการ
สนับสนุนจากเจ้าหน้าที่กรมวิชาการเกษตรในการประเมิน หรือ ตัวชี้วัดของจังหวัดเกี่ยวกับระดับความสาเร็จของ
การลดอุบัติเหตุการจราจรทางบก ก็จาเป็นต้องได้รับความร่วมมือจากกรมการขนส่งให้ช่วยอบรมความรู้ และกรม
ทางหลวงในการติดป้ายจราจร
ผู้ดาเนินการภายนอก คือ ผู้ที่ดาเนินงานภายนอกที่ทาให้ตัวชี้วัดขององค์การบรรลุเป้าหมาย เช่น ตัวชี้วัดของ
จังหวัดเกี่ยวกับการประเมินแปลงปลูกข้าวที่ผ่านมาตรฐานเกษตร (GAP) จาเป็นต้องอาศัยเกษตรกรผู้เพาะปลูกใน
การให้ความร่วมมือ หรือ ตัวชี้วัดของจังหวัดเกี่ยวกับระดับความสาเร็จของการลดอุบัติเหตุการจราจรทางบก ก็
จาเป็นต้องอาศัยประชาชนผู้ใช้รถ ใช้ถนนในการให้ความร่วมมือ
2.2 ปัจจัยด้านเศรษฐกิจ
 ผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจโลกและอิทธิพลของกระแสโลกาภิวัตน์
 ผลกระทบจากอิทธิพลของกลุ่มการค้าเศรษฐกิจ และการรวมตัวกันขององค์กรระหว่างประเทศด้าน
เศรษฐกิจ
 ผลกระทบจากอิทธิพลของกลุ่มประเทศใหม่และประเทศใกล้เคียงในอินโดจีน เช่น เวียดนาม ฯลฯ
 ผลกระทบจากอิทธิพลและผลกระทบจากความร่วมมือในเขตอนุภูมิภาคแนวสามเหลี่ยมเศรษฐกิจ
สี่เหลี่ยมเศรษฐกิจ
 ผลกระทบจากเศรษฐกิจภายในประเทศไทย
 ผลกระทบจากการกระตุ้นให้เกิดการบริโภค
 ผลกระทบจากความมั่นใจในการลงทุนของภาคเอกชน
 ผลกระทบจากการปรับตัวและการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการใช้จ่าย/การออมของกลุ่มเป้าหมาย
 ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ย
 ผลกระทบจากค่าเงินบาท
 ผลกระทบจากการระดมทุนในตลาดหุ้น / ตลาดทุน
 ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงอัตราภาษีต่างๆที่เกี่ยวข้อง
คู่มือตัวชี้ว201
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 ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงการใช้จ่ายของภาครัฐ
 ฯลฯ
2.3 ปัจจัยด้านสังคม
 ผลกระทบจากการปรับเปลี่ยนวิถีการดาเนินชีวิตของคนในสังคมทั้งในส่วนของวิถีชีวิตในครอบครัว วิถี
ชีวิตในที่ทางาน และวิถีชีวิตในสังคมทั่วไป จึงมีผลทาให้องค์กรทุกองค์กร ต้องปรับปรุงเปลี่ยนแปลง
องค์ ก รให้ ส อดรั บ หรื อ ตอบสนองต่ อ การเปลี่ ย นแปลงของสภาพ แวดล้ อ มภายนอก อั น ได้ แ ก่
สภาพแวดล้อมทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม เทคโนโลยี นโยบายรัฐบาล กฎหมาย องค์การคู่แข่งและ
สนับสนุน ที่ได้มีการเปลี่ยนแปลงอย่างเป็นพลวัต (Dynamic)
 รูปแบบหรือแนวทางการศึกษาวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทางการบริหาร ทั้งในส่วนของสภาพแวดล้อม
ภายนอก(External Environment) อันได้แก่ สภาพเศรษฐกิจ สังคมวัฒนธรรม การเมืองการปกครอง
เทคโนโลยี นโยบายของรัฐบาล คู่แข่งขันและพันธมิตร
 ข้อมูลสภาพแวดล้อมภายนอกองค์การ (External Environment) จะประกอบด้วยกลุ่มข้อมูลเกี่ยวกับ
ประเด็นสถานการณ์ที่สาคัญแต่ละด้าน อันประกอบด้วย ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพเศรษฐกิจ การเมืองการ
ปกครอง สังคมวัฒนธรรม เทคโนโลยี นโยบายของรัฐบาล องค์การคู่แข่งและพันธมิตร ตลาดและกลุ่ม
ลูกค้าที่เป็นเป้าหมายขององค์การ
 แนวทางวิเคราะห์ถึงผลกระทบที่เป็นโอกาสและภัยอุปสรรคหรือทาการประเมิน ช่องว่าง (Gap
Analysis) เพื่อกาหนดแนวทางการดาเนินงานแบบมุ่งเน้นอนาคต (Future-Oriented) โดยการสร้าง/
กาหนดวิสัยทัศน์ (vision) ในระยะยาวเพื่อการคาดการณ์แนวโน้มของการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นใน
อนาคตและนามาปรับทิศทางการดาเนินงานตลอดจนทาการตัดสินใจในการพิจารณาทบทวนและพัฒนา
คุณภาพ บริการ ผลิตภัณฑ์ ตลาดและกลุ่มลูกค้าให้มีความเหมาะสมต่อไป
 ผลกระทบของการเคลื่อนย้ายของประชากร เช่น อัตราการไหลเข้า-ออก ของประชากร หรือผลกระทบ
ของประชากรแฝงที่เกิดขึ้น
 แนวทางการการเปลี่ยนแปลงทัศนคติและพฤติกรรมของประชาชน
 บทบาทของสถาบันครอบครัว
 การศึกษาและคุณภาพประชากร
 ค่านิยมการบริโภคและวัฒนธรรม
 ความยุติธรรมในสังคมและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
2.4 ปัจจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
งบประมาณ
 แหล่งทุน/เงินนอกงบประมาณ ที่ได้รับการอุดหนุน
 ความเพียงพอของงบประมาณระบุถึงทรัพยากรที่ต้องการได้รับการสนับสนุนไปดาเนินการจากรัฐบาล
ซึ่งอาจจะระบุในรูปของต้นทุนต่อหน่วย (unit Cost) ของการดาเนินการ เพื่อที่รัฐบาลในฐานะผู้ซื้อ
บริการจะได้พิจารณาให้ความเห็นชอบ และจัดสรรงบประมาณให้ตามแนวทางของระบบงบประมาณ
แบบมุ่งเน้นผลงาน
เทคโนโลยี
 ผลกระทบจากรูปแบบหรือแนวทางการนาเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ในการปฏิบัติงาน
 ผลกระทบจากความก้าวหน้าของเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
่มือตัวชี้วัด
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 ผลกระทบจากเทคโนโลยีสารสนเทศ
 ผลกระทบจากเทคโนโลยีการสื่อสารโทรคมนาคม
 ผลกระทบจากเทคโนโลยีการขนส่งคมนาคม
 ผลกระทบจากเทคโนโลยีการอุตสาหกรรม
 ผลกระทบจากเทคโนโลยีการเกษตร
 ผลกระทบจากเทคโนโลยีด้านอื่นๆ
กฎหมาย
 ผลกระทบจากการปรับปรุงยกเลิกกฎระเบียบในการปฏิบัติงาน (Deregulation) เพื่อแก้ไขความล่าช้า
ในกระบวนการดาเนินงานของขององค์การภาครัฐส่วนใหญ่
 ผลกระทบจากการมีกฎระเบียบที่หลากหลายและซับซ้อนมากจนเกินไป
 ผลกระทบจากการแก้ไขกฎหมายหรือกฎเกณฑ์ของบังคับต่างๆที่มีผลต่อการดาเนินการ ยกตัวอย่างเช่น
กฎหมายเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมต่างๆ การยกเลิกเบนซิน 95
การจัดการระบบคุณภาพ (Quality Management)
 การบริหารงานเชิงกลยุทธ์ + BSC. (KPI. , STRATEGY MAP)
 Project Management
 Risk Management
 Change Management,
 TQM., PMQA
 Continuous Work Improvement
 Knowledge Management, Learning Organization
 E-Government
 การเสริมสร้างสานึกรู้และความมุ่งมั่น (Shared Vision & Commitment)
 การปรับโครงสร้างองค์การ (Organizational Restructuring)
 การรื้อปรับกระบวนงาน (Business Process Re-engineering)
 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (Humans Resources Development)
 การจัดการระบบสารสนเทศ (information System Management)
 การสร้างคุณภาพของกระบวนงาน หรือปัจจัยที่เป็นหัวใจสาคัญในการทางาน (Input) ตลอดจนการ
ตรวจสอบปัจจัยคุณภาพเหล่านั้น เช่น
- ด้านเกษตรกร (การปลูกข้าว) ปัจจัยที่สาคัญในการผลิตคือ เมล็ดพันธ์ข้าวที่ดี
- ด้านงานข่าว ปัจจัยที่สาคัญคือ แหล่งข่าว ซึ่งต้องมีความเชื่อถือได้ (Reliability) ตอบสนอง
ต่อสิ่งแวดล้อมในสถานการณ์นั้นๆ ได้ถูกต้องแม่นยา สามารถสื่อสารให้เข้าใจได้และรวดเร็ว
ไว้ใจได้ (creditability) มีความปลอดภัย (Security)
- ด้านงานบริการ ปัจจัยที่สาคัญคือ กระบวนงานและผู้ให้บริการที่มีมีความสามารถในการ
ทางาน สามารถเข้าถึงได้เท่าเทียมและทั่วถึง รวดเร็ว มีมรรยาท สุภาพ มีใจบริการ สามารถ
เข้าใจลูกค้าได้เป็นอย่างดี (Service Mind)
- ฯลฯ
บุคลากร หน่วยงาน และเครือข่ายการทางานที่เกี่ยวข้อง (Networking)
คู่มือตัวชี้วัด203
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ทางาน สามารถเข้าถึงได้เท่าเทียมและทั่วถึง รวดเร็ว มีมรรยาท สุภาพ มีใจบริการ สามารถ
เข้าใจลูกค้าได้เป็นอย่างดี (Service
Mind)นผลการปฏิบตั ิราชการตามคารับรองการปฏิบัติราชการ
คู่มือการประเมิ
- ฯลฯ
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บุคลากร หน่วยงาน และเครือข่ายการทางานที่เกี่ยวข้อง (Networking)
 รูปแบบ แนวทางการสร้างการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงานกับบุคลากร หน่วยงาน และเครือข่ายการ
ทางานที่เกี่ยวข้อง
203
 รูปแบบ แนวทางการแสวงหาความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ
 วิธีการการสร้างเครือข่ายอย่างยั่งยืน
 ระดับการสนับสนุนจากบุคลากร หน่วยงาน และเครือข่ายการทางานที่เกี่ยวข้อง
 ทัศนคติที่ดีของบุคลากร หน่วยงาน เครือข่ายที่เกี่ยวข้องที่มีต่อการทางาน
ปรากฏการณ์/ภัยตามธรรมชาติ
 สภาพ ดิน น้า อากาศ
 อุทกภัย
 แผ่นดินไหว
 ภัยแล้ง
 ธรณีพิบัติ
 ฯลฯ
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คณะทางานพัฒนาโปรแกรมระบบรายงานผลตามคารับรองการปฏิบัติราชการ
(KPI Report System : KRS)
และโปรแกรมระบบรายงานผลตามแผนปฏิบัติการ (Action plan Report System : ARS)
ชื่อ-สกุล
สังกัด
เบอร์โทรศัพท์/E-mail
นายสุรศักดิ์ อินศรีไกร
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 08-1766-4966
s.insrikrai@gmail.com
นายนิพนท์ นนธิ
สพป.อุบลราชธานี เขต 4 08-6723-3372
niponnonthi@gmail.com
นายนิคม ภูมิภาค
สพป.อุบลราชธานี เขต 4 086-265-7330
nikhomo@hotmail.com
นางสาวเปรมฤทัย เลิศบารุงชัย
สานักเทคโนโลยีเพื่อการ 081-819-7922
เรียนการสอน
premruthai@gmail.com
นายทองคา มากมี
สพม. 29
28
089-722-2467
tm-8@hotmail.com
tmtm2010@gmail.com
นายศาสตรา ดอนโอฬาร
สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 081-050-1411
boyoty999@gmail.com
boyoty@windowslive.com
นายธิติ ทรงสมบูรณ์
สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 081-391-7040
mrthiti2006@hotmail.com
นายคมกฤช มุมไธสง
สพป.นครราชสีมา เขต 6 085-682-5357
hs3qba@gmail.com
นายชัชวาลย์ วัดอักษร
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 081-835-4848
nopcaiw@hotmail.com
นางสาวพรพรรณ ศศิวงศ์
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 089-492-2533
pmqaobec@hotmail.com
นางสาวจุฬาลักษณ์ ทรัพย์สุทธิ
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 089-444-5779
pmqaobec@hotmail.com
นางสาวนฤมล แก้วสุรพล
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 089-597-3367
pmqaobec@hotmail.com
นางสาวปณิธิภัธน์ พรหมประสาธน์
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 082-077-4465
pmqaobec@hotmail.com
นายศิวกร รัตติโชติ
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 080-534-9480
pmqaobec@hotmail.com
นายประสิทธิ์ ทากันหา
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 083-800-3892
Tamkanha_23@hotmail.com
นางสาวทิตยาภรณ์ กาศสนุก
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 089-024-5292
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นางศิวาพร ชาญสอน

1

ที่

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
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083-913-0199
taktan_51@hotmail.com
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