
ตัวชี้วัดและเปาหมายตามแผนปฏิบัติการ  ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

สํานักอํานวยการ สํานักงานปลัดกระทรวงศกึษาธิการ 

ตวัชีว้ดั 
น้ําหนัก
(รอยละ) 

เปาหมาย
๒๕๖๐ 

ขอมูลพืน้ฐาน 
(Baseline data) 

เกณฑการใหคะแนน 
ขอสังเกต 

๒๕๕๗ ๒๕๕๘ ๒๕๕๙ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 

การประเมินประสิทธิผลตามแผนปฏิบัติราชการของสํานกังานปลดักระทรวงศึกษาธิการและหนวยงาน (น้ําหนักรอยละ ๔๐) 
ตัวชี้วัดท่ี ๑ ความสําเร็จในการบรรลุเปาหมาย
ตามนโยบายสําคัญ/แผนปฏิบัติราชการ/ตัวชี้วัด
ตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของกระทรวง/
สํานักงานปลัด กระทรวงและแผนปฏิบัติราชการ
ของหนวยงาน 

๔๐           

  
  ตัวชี้ วัดที่๑.๑ รอยละความสํา เ ร็จของ
โครงการท่ีมีผลสัมฤทธ์ิตามเปาหมายของ
โครงการต ามแผนปฏิ บั ติ ร าชกา รข อ ง
หนวยงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

๑๐ ๓    รอยละ
๖๐ 

รอยละ 
๗๐ 

รอยละ 
๘๐ 

รอยละ 
๙๐ 

รอยละ
๑๐๐ 

 

  ตัวชี้วัดที่ ๑.๒ รอยละของผูเขารบัการอบรม 
ตามโครงการเรียนรูการจัดงานรฐัพิธี ศาสนพิธ ี
และพิธีการตาง ๆ ผานเกณฑการประเมิน 

๑๐     รอยละ 
65 

รอยละ 
70 

รอยละ 
75 

รอยละ 
80 

รอยละ
85 

 
 
 
 

   ตัวชี้วดัที ่๑.๓ ระดับความสําเร็จของการ
ดําเนินการกําหนดตําแหนงศึกษาธิการภาค และ
รองศึกษาธิการภาค  

เกณฑการใหคะแนน 

ระดับคะแนนที่  ๑ ศึกษา วิเคราะห บทบาท 
ภารกิจ และอํานาจหนาที่ของสํานักงานศึกษาธิการ
ภาค พิจารณาเหตุผลความจําเปนในการขอกําหนด

๑๐     ๑ ๒ ๓ ๔ ๕  



ตวัชีว้ดั 
น้ําหนัก
(รอยละ) 

เปาหมาย
๒๕๖๐ 

ขอมูลพืน้ฐาน 
(Baseline data) 

เกณฑการใหคะแนน 
ขอสังเกต 

๒๕๕๗ ๒๕๕๘ ๒๕๕๙ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 

ประเภทตําแหนงและระดับตําแหนงของศึกษาธิการ
ภาคและรองศึกษาธิการภาค 

ระดับคะแนนที่ ๒  ดําเนินการจัดทําประเด็นการ
พิจารณาแนวทางแกไขปญหาการบริหารงานบุคคล
ของกระทรวงศึกษาธิการ และปญหาสํานักงาน
ศึกษาธกิารภาคเสนอรองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ  
เครืองาม) 
ระดับคะแนนท่ี ๓  สรรหาตําแหนงขาราชการพล
เรือนสามัญที่วางมาใช เปนฐานในการกําหนด
ตําแหนงศึกษาธิการภาค และรองศึกษาธิการภาค 
ระดับคะแนนท่ี ๔  ดําเนินการเกลี่ยอัตรากําลัง
ขาราชการพลเรือนสามัญท่ีวางมาใชเปนฐานในการ
กําหนดตํ าแหน งศึกษาธิการภาค และรอง
ศึกษาธกิารภาค 
ระดับคะแนนที่  ๕  ดํ าเนินการจัดตําแหน ง
ขาราชการพลเรือนสามัญเขาประเภทตําแหนง สาย
งาน และระดับตําแหนงศึกษาธิการภาคและรอง
ศึกษาธิการภาค เสนอผูบริหารพิจารณาใหความ
เห็นชอบ 
   ตัวชี้วดัที ่๑.๔ ระดับความสําเร็จของการ
สรางความรับรูความเขาใจแกประชาชน 
เกณฑการประเมิน 
ระดับคะแนนที ่1 สํานักงานปลดักระทรวง
ศึกษาธิการจัดทําแผนสรางความรูความเขาใจ
แกประชาชน 

๑๐     ๑ ๒ ๓ ๔ ๕  
 
 

 



ตวัชีว้ดั 
น้ําหนัก
(รอยละ) 

เปาหมาย
๒๕๖๐ 

ขอมูลพืน้ฐาน 
(Baseline data) 

เกณฑการใหคะแนน 
ขอสังเกต 

๒๕๕๗ ๒๕๕๘ ๒๕๕๙ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 

ระดับคะแนนที ่๒  สํานักงานปลดักระทรวง
ศึกษาธิการดําเนินการตามแผนการสรางความรู
ความเขาใจแกประชาชนอยางมีประสิทธาภาพ 
(รอยละ 100) และรายงานผลการดําเนินงาน
เทียบกับแผนการสรางความรูความเขาใจแก
ประชาชน 
ระดับคะแนนที ่๓ สป. มีกลไกและจัดทําคูมือ
การปฏิบัติงานเพ่ือสนับสนุนการชีแ้จงประเด็น
ขาวที่ทันตอสถานการณ 
ระดับคะแนนที ่๔  ชี้แจงประเด็นขาวท่ีมี
คุณภาพและรายงานเขาสูระบบไดทันตาม
ระยะเวลาการตอบสนองที่กําหนดไว(รอยละ 
100) 
ระดับคะแนนที ่๕ รอยละ 75 ของประชาชน
กลุมเปาหมายท่ีรับรูแลเขาใจการดําเนินงาน
ตามนโยบายสาํคัญของรัฐบาล 
การประเมินประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการ (น้ําหนกัรอยละ ๒๐) 
ตัวชี้วัดที่ ๒ ความสําเร็จในการสนับสนุนการ
ดําเนินงานตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ
ของสํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 

๒๐           

ตัวชี้วัดที่ 2.1 รอยละความสําเร็จของการเบิก
จายเงินงบประมาณรายจายภาพรวม 

๒๐ ๓    รอยละ 
88 

รอยละ  
90 

รอยละ 
92 

รอยละ  
94 

รอยละ 

96 

 

การพัฒนาองคการ (น้ําหนักรอยละ ๔๐) 
ตวัชีว้ดัท่ี ๓ รอยละของกระบวนการหลักที่มี
การจัดทําคูมือการปฏิบตังิาน 

๑๐ ๓    รอยละ
๖๐ 

รอยละ 
๗๐ 

รอยละ 
๘๐ 

รอยละ 
๙๐ 

รอยละ
๑๐๐ 

 



ตวัชีว้ดั 
น้ําหนัก
(รอยละ) 

เปาหมาย
๒๕๖๐ 

ขอมูลพืน้ฐาน 
(Baseline data) 

เกณฑการใหคะแนน 
ขอสังเกต 

๒๕๕๗ ๒๕๕๘ ๒๕๕๙ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 

ตวัชีว้ดัท่ี ๔ รอยละผลสัมฤทธ์ิของการพัฒนา
ประสิทธิภาพการจัดการสารสนเทศของ
หนวยงาน (Web site) 

๑๐     รอยละ
๖๐ 

รอยละ 
๗๐ 

รอยละ 
๘๐ 

รอยละ 
๙๐ 

รอยละ
๑๐๐ 

 

ตวัชีว้ดัท่ี ๕ ระดับความสําเร็จในการ    
บูรณาการการจัดการกระบวนการหลัก/
โครงการที่สําคัญของหนวยงาน 

เกณฑการใหคะแนน 

ระดับคะแนนที่ ๑ 

- คัดเลือกกระบวนการหลัก/โครงการที่สําคัญของ
หนวยงาน  ๑ กระบวนการ/โครงการและแจงให 
กพร.สป.ทราบ ภายในเดือนมกราคม ๒๕๖๐  
 - มีการวิเคราะหความเสี่ยงของกระบวนการ/
โครงการ และจัดทําแนวทางในการปองกัน/
แกไขความเสี่ยง 
ระดับคะแนนที่ ๒ 

- ดําเนินการตามกระบวนการหลัก/โครงการ
ไดครบถวน 

- มีผลการจัดการความเสี่ยงจากการดําเนินการตาม
แนวทางในการปองกัน/แกไขความเสี่ยง 
ระดับคะแนนที่ ๓  มีการสํารวจความพึงพอใจ
และความไมพึงพอใจของผูรับบริการและผูมี
สวนไดสวนเสียและจัดทําแนวทางในการ
ปรับปรุงการใหบริการตามกระบวนการหลัก/
โครงการ 

๒๐ ๓    ๑ ๒ ๓ ๔ ๕  



ตวัชีว้ดั 
น้ําหนัก
(รอยละ) 

เปาหมาย
๒๕๖๐ 

ขอมูลพืน้ฐาน 
(Baseline data) 

เกณฑการใหคะแนน 
ขอสังเกต 

๒๕๕๗ ๒๕๕๘ ๒๕๕๙ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 

ระดับคะแนนที่ ๔  ผูรับบริการและผูมีสวนได
สวนเสีย มีความพึงพอใจตอการใหบริการตาม
กระบวนการหลัก/โครงการ ไมนอยกวา 

รอยละ ๘๐ 

ระดับคะแนนที่ ๕  มีการแลกเปลีย่นเรียนรู
และสรุปแนวทางในการพัฒนา/ปรับปรุงการ
ดําเนินงานตามกระบวนการหลัก/โครงการ 

น้ําหนักรวม ๑๐๐           

 

  
 


