คำรับรองกำรปฏิบัติรำชกำร
ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2561

ระหว่ำง
ปลัดกระทรวงศึกษำธิกำร
และ
หัวหน้ำศูนย์ปฏิบัติกำรต่อต้ำนกำรทุจริต
กระทรวงศึกษำธิกำร

กรอบกำรประเมินผลกำรปฏิบัติรำชกำรตำมคำรับรองกำรปฏิบัติรำชกำรระดับสำนัก
ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2561
ศูนย์ปฏิบัติกำรต่อต้ำนกำรทุจริต กระทรวงศึกษำธิกำร
ประเด็นกำร
ประเมิน

ตัวชี้วัด

กำรประเมินประสิทธิผล (น้ำหนัก ร้อยละ 60)
ตัวชี้วัดที่ ๑ ควำมสำเร็จในกำรบรรลุเป้ำหมำยตำมนโยบำยสำคัญ/แผนปฏิบัติ
รำชกำร/ตัวชี้วัดตำมคำรับรองกำรปฏิบัติรำชกำรของกระทรวง/สำนักงำนปลัด
กระทรวงและแผนปฏิบัติรำชกำรของหน่วยงำน
ตัวชีวัดที่ ๑.๑ ร้อยละควำมส้ำเร็จของโครงกำรที่มีผลสัมฤทธิ์ตำมเป้ำหมำยของ
โครงกำรตำมแผนปฏิบัติรำชกำรของหน่วยงำน ประจ้ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖1
ตัวชีวัดที่ ๑.๒ ร้อยละของกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสของ
กำรด้ำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐประจ้ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2561
ของส้ำนักงำนปลัดกระทรวงศึกษำธิกำร
ตัวชีวัดที่ ๑.๓ ระดับควำมส้ำเร็จของกำรด้ำเนินงำนตำมแผนปฏิบัติกำรป้องกัน
และปรำบปรำมกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ กระทรวงศึกษำธิ กำร
ประจ้ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2561
ตัวชีวัดที่ ๑.๔ ระดับควำมส้ำเร็จของกำรด้ำเนินงำนตำมแผนปฏิบัติกำรส่งเสริม
คุณธรรม กระทรวงศึกษำธิกำร ประจ้ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2561
กำรประเมินประสิทธิภำพ (น้ำหนักร้อยละ 10)
ตัวชี้วัดที่ ๒ ควำมสำเร็จในกำรสนับสนุนกำรพัฒนำประสิทธิภำพในกำรปฏิบัติงำน
ของสำนักงำนปลัดกระทรวงศึกษำธิกำร
ตัวชีวัดที่ ๒.๑ ระดับควำมส้ำเร็จในกำรลดงบประมำณในกำรจัดซือกระดำษ
ตัวชีวัดที่ ๒.2 ระดับควำมส้ำเร็จในกำรประหยัดงบประมำณ
ตัวชีวัดที่ ๒.3 ระดับควำมส้ำเร็จในกำรลดพลังงำน (ไฟฟ้ำและน้ำมัน)
กำรพัฒนำองค์กำร (น้ำหนักร้อยละ 30)
ตัวชี้วัดที่ ๓ ระดับควำมสำเร็จในกำรปรับปรุงผลผลิตหรือกำรบริกำรหรือ
กระบวนกำรปฏิบัติงำน
ตัวชี้วัดที่ 4 ระดับควำมสำเร็จในกำรจัดทำฐำนข้อมูล/ข้อมูล สนับสนุนกำร
ดำเนินงำน
ตัวชี้วัดที่ 5 ระดับควำมสำเร็จในกำรบูรณำกำรกำรจัดกำรกระบวนกำรหลัก/
โครงกำรที่สำคัญของหน่วยงำน
ตัวชี้วัดที่ 6 ระดับควำมสำเร็จในกำรสร้ำง/พัฒนำนวัตกรรม
รวม

น้ำหนัก
(ร้อยละ)

8
๑8
๑7
๑7

4
3
3
7
7
8
8
๑๐๐

แผนปฏิบัติรำชกำรศูนย์ปฏิบัติกำรต่อต้ำนกำรทุจริต กระทรวงศึกษำธิกำร
สำนักงำนปลัดกระทรวงศึกษำธิกำร
วิสัยทัศน์
กระทรวงศึกษำธิกำร เป็นองค์กรหลัก ในกำรสร้ำงคนดี มีคุณธรรมและจริยธรรม สู่สังคมไทย ภำยใต้
หลักธรรมำภิบำล
พันธกิจ
๑. สร้ำงเสริมคุณธรรม จริยธรรม และจิตส้ำนึกกำรต่อต้ำนกำรทุจริต รวมถึงปรับเปลี่ยนฐำนควำมคิดเพื่อ
เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมของประเทศให้แก่ข้ำรำชกำร ครู คณำจำรย์ บุคลำกรทำงกำรศึกษำ ผู้ เรียนทุก
ระดับและประเภทกำรศึกษำ และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
๒. พั ฒ นำกำรควำมร่ ว มมื อ ประสำนงำนและบู ร ณำกำรกำรท้ ำ งำนระหว่ ำ งเครื อ ข่ ำ ยภำยใน
กระทรวงศึกษำธิกำรและหน่วยงำนภำยนอกที่เกี่ยวข้องในกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต
๓. ส่งเสริม/สนับสนุนกำรน้ำเครื่องมือประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใส (Integrity and Transparency
Assessment) มำใช้ในกำรด้ำเนินงำนของทุกหน่วยงำนในกระทรวงศึกษำธิกำร
๔. เสริมสร้ำงควำมรู้ให้แก่ข้ำรำชกำร ครู คณำจำรย์ บุคลำกรทำงกำรศึกษำ ผู้เรียนทุกระดับและประเภท
กำรศึกษำ และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เพื่อให้รู้เท่ำทัน และร่วมป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต
ยุทธศำสตร์
๑. ปลูกและปลุกจิตส้ ำนึกกำรต่อ ต้ำนกำรทุจริต เน้นกำรปรับเปลี่ ยนฐำนควำมคิดของบุคลำกรในสั งกัด
กระทรวงศึกษำธิกำร ในกำรรักษำประโยชน์ของส่วนรวม
๒. บูรณำกำรกำรท้ำงำนระหว่ำงเครือข่ำยต่อต้ำนกำรทุจริตทังภำยในและภำยนอกกระทรวงศึกษำธิกำร
๓. พัฒนำระบบบริหำรจัดกำรที่โปร่งใส มีคุณธรรม และเครื่องมือในกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต
๔. เสริมสร้ำงองค์ควำมรู้ด้ำนกำรต่อต้ำนกำรทุจริตให้กับบุคลำกรในกระทรวงศึกษำธิกำร

แผนทีย่ ทุ ธศาสตร์ของศูนย์ปฏิบตั กิ ารต่อต้านการทุจริต กระทรวงศึกษาธิการ
วิสัยทัศน์ สป.

ยุทธศาสตร์ สป.

กำรบริหำรจัดกำรมีประสิทธิภำพ ผู้เรียนได้รับกำรเรียนรู้ตลอดชีวิตที่มีคุณภำพ โดยยึดหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง
พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มี
ประสิทธิภาพ

พัฒนาและส่งเสริมการนาระบบเทคโนโลยี
ดิจิทัลมาใช้ในการบริหาร การบริการและ
การเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ

พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาในระบบ
นอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัย
อัธยาศัย

ส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการ
กระจายโอกาสทางการศึกษาและการเรียนรู้
ตลอดชีวิต

พัฒนาระบบบริหารงานบุคคลของข้าราชการ
ครู และบุคลากรทางการศึกษาให้มี
ประสิทธิภาพ

ได้มาตรฐาน

วิสัยทัศน์ ศปท. ศธ.

ยุทธศาสตร์
ศปท. ศธ.

ด้านประสิทธิผล
ตามแผนปฏิบตั ิ
ราชการ

ด้านประสิทธิภาพ
การปฏิบตั ริ าชการ

ด้านการพัฒนา
องค์การ

กระทรวงศึกษำธิกำร เป็นองค์กรหลักในกำรสร้ำงคนดี มีคุณธรรมและจริยธรรม สู่สังคมไทย ภำยใต้หลักธรรมำภิบำล
ปลูกและปลุกจิตสานึกการต่อต้าน
การทุจริต เน้นการปรับเปลี่ยนฐาน
ความคิด

ร้อยละควำมส้ำเร็จของโครงกำรที่มี
ผลสัมฤทธิ์ตำมเป้ำหมำยของโครงกำรตำม
แผนปฏิบัติรำชกำรของหน่วยงำน ประจ้ำปี
งบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖1

บูรณาการการทางานระหว่างเครือข่าย
ต่อต้านการทุจริตทั้งภายในและภายนอก
กระทรวงศึกษาธิการ

ร้อยละของกำรประเมินคุณธรรมและควำม
โปร่งใสของกำรด้ำเนินงำนของหน่วยงำน
ภำครัฐประจ้ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2561
ของส้ำนักงำนปลัดกระทรวงศึกษำธิกำร

ระดับควำมส้ำเร็จในกำรลด
งบประมำณในกำรจัดซือกระดำษ

ระดับควำมส้ำเร็จในกำรปรับปรุงผลผลิต
หรือกำรบริกำรหรือกระบวนกำร
ปฏิบัติงำน

พัฒนาระบบบริหารจัดการที่โปร่งใส
มีคุณธรรม และเครื่องมือในการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริต

ระดับควำมส้ำเร็จของกำรด้ำเนินงำนตำมแผนปฏิบัติ
กำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตและประพฤติ
มิชอบ กระทรวงศึกษำธิกำร ประจ้ำปีงบประมำณ
พ.ศ. 2561

ระดับควำมส้ำเร็จในกำรประหยัด
งบประมำณ

ระดับควำมส้ำเร็จในกำรจัดท้ำ
ฐำนข้อมูล/ข้อมูล สนับสนุนกำร
ด้ำเนินงำน

เสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการต่อต้าน
การทุจริตให้กับบุคลากรใน
กระทรวงศึกษาธิการ

ระดับควำมส้ำเร็จของกำรด้ำเนินงำนตำม
แผนปฏิบัติกำรส่งเสริมคุณธรรม
กระทรวงศึกษำธิกำร ประจ้ำปีงบประมำณ
พ.ศ. 2561

ระดับควำมส้ำเร็จในกำรลดพลังงำน
(ไฟฟ้ำและน้ำมัน)

ระดับควำมส้ำเร็จในกำรบูรณำกำร
กำรจัดกำรกระบวนกำรหลัก/
โครงกำรทีส่ ้ำคัญของหน่วยงำน

ระดับควำมส้ำเร็จในกำรสร้ำง/
พัฒนำนวัตกรรม

ตัวชี้วัด

ตัวชี้วัดและเป้ำหมำยตำมแผนปฏิบัติกำร ปีงบประมำณ พ.ศ. 2561
หน่วยงำน ศูนย์ปฏิบัติกำรต่อต้ำนกำรทุจริต กระทรวงศึกษำธิกำร
ข้อมูลพื้นฐำน
เกณฑ์กำรให้คะแนน
น้ำหนัก เป้ำหมำย
(Baseline data)
(ร้อยละ)
2561
2558 2559 2560
๑
๒
๓
๔

กำรประเมินประสิทธิผลตำมแผนปฏิบัติรำชกำรของสำนักงำนปลัดกระทรวงศึกษำธิกำรและหน่วยงำน (น้ำหนักร้อยละ 60)
ตัวชี้วัดที่ ๑ ควำมสำเร็จในกำรบรรลุ
60
เป้ำหมำยตำมนโยบำยสำคัญ/
แผนปฏิบัติรำชกำร/ตัวชี้วัด
ตำมคำรับรองกำรปฏิบัติรำชกำรของ
กระทรวง/สำนักงำนปลัดกระทรวง
และแผนปฏิบัติรำชกำรของหน่วยงำน
ตัวชีวัดที่ ๑.๑ ร้อยละควำมส้ำเร็จ
8
3
ร้อยละ ร้อยละ
ของโครงกำรที่มีผลสัมฤทธิ์ตำม
๖๐
๗๐
เป้ำหมำยของโครงกำรตำมแผนปฏิบัติ
รำชกำรของหน่วยงำน ประจ้ำปี
งบประมำณ พ.ศ. 2561
ตัวชีวัดที่ ๑.๒ ร้อยละของ
18
5
77.84 83.80 ๐-๑.๙๙ ๒๐กำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใส
๓๙.๙๙
ของกำรด้ำเนินงำนของหน่วยงำน
ภำครัฐประจ้ำปีงบประมำณ
พ.ศ. 2561 ของส้ำนักงำน
ปลัดกระทรวงศึกษำธิกำร
เกณฑ์กำรให้คะแนน
ระดับคะแนนที่ ๑ มีระดับคุณธรรมและ
ควำมโปร่งใสกำรด้ำเนินงำนต่้ำมำก
(๐ - ๑๙.๙๙ คะแนน)

๕

ร้อยละ
๘๐

ร้อยละ
๙๐

ร้อยละ
๑๐๐

๔๐๕๙.๙๙

๖๐๗๙.๙๙

๘๐๑๐๐

ข้อสังเกต

ตัวชี้วัด

น้ำหนัก
(ร้อยละ)

เป้ำหมำย
2561

17

วันที่ 20
พ.ย. 61

ระดับคะแนนที่ ๒ มีระดับคุณธรรมและ
ควำมโปร่งใสกำรด้ำเนินงำนต่้ำ
(๒๐ - ๓๙.๙๙ คะแนน)
ระดับคะแนนที่ ๓ มีระดับคุณธรรมและ
ควำมโปร่งใสกำรด้ำเนินงำนปำนกลำง
(๔๐ – ๕๙.๙๙ คะแนน)
ระดับคะแนนที่ ๔ มีระดับคุณธรรมและ
ควำมโปร่งใสกำรด้ำเนินงำนสูง
(๖๐ – ๗๙.๙๙ คะแนน)
ระดับคะแนนที่ ๕ มีระดับคุณธรรมและ
ควำมโปร่งใสกำรด้ำเนินงำนสูงมำก
(๘๐ – ๑๐๐ คะแนน)
ตัวชีวัดที่ ๑.๓ ระดับควำมส้ำเร็จของ
กำรด้ำเนินงำนตำมแผนปฏิบัติกำร
ป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ กระทรวงศึกษำธิกำร
ประจ้ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2561
เกณฑ์กำรให้คะแนน
ระดับคะแนนที่ 1 ประชุมทบทวน
และจัดท้ำแผน

ข้อมูลพื้นฐำน

เกณฑ์กำรให้คะแนน

(Baseline data)

2558

2559

2560

๑

๒

๓

๔

๕

ข้อสังเกต

ตัวชี้วัด
ระดับคะแนนที่ 2
- เสนอ ป.ศธ. ให้ควำมเห็นชอบแผน
และแจ้งแผนให้หน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง
- ประสำนและติดตำมข้อมูลและ
วิเครำะห์ ประมวลผลข้อมูล
ระดับคะแนนที่ 3 จัดท้ำรำยงำนผล
กำรด้ำเนินงำนตำมแผนปฏิบัติกำร
ป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตและ
ประพฤติมิชอบของ
กระทรวงศึกษำธิกำร รอบ 6 เดือน
เสนอ ป.ศธ. และ ส่ง ปปท. และ ปปช.
ภำยในเดือนเมษำยน 2561
ระดับคะแนนที่ 4 จัดท้ำรำยงำนผล
กำรด้ำเนินงำนตำมแผนปฏิบัติกำร
ป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตและ
ประพฤติมิชอบของ
กระทรวงศึกษำธิกำร รอบ 12 เดือน
เสนอ ป.ศธ. และ ส่ง ปปท. และ ปปช.
ภำยในวันที่ 17 ธันวำคม 2561

น้ำหนัก
(ร้อยละ)

เป้ำหมำย
2561

ข้อมูลพื้นฐำน

เกณฑ์กำรให้คะแนน

(Baseline data)

2558

2559

2560

๑

๒

๓

๔

๕

ข้อสังเกต

ตัวชี้วัด
ระดับคะแนนที่ 5 จัดท้ำรำยงำนผล
กำรด้ำเนินงำนตำมแผนปฏิบัติกำร
ป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต
และประพฤติมิชอบของ
กระทรวงศึกษำธิกำร รอบ 12 เดือน
เสนอ ป.ศธ. และ ส่ง ปปท. และ ปปช.
ภำยในวันที่ 20 พฤศจิกำยน 2561
ตัวชีวัดที่ ๑.๔ ระดับควำมส้ำเร็จ
ของกำรด้ำเนินงำนตำมแผนปฏิบัติกำร
ส่งเสริมคุณธรรม กระทรวงศึกษำธิกำร
ประจ้ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2561
เกณฑ์กำรให้คะแนน
ระดับคะแนนที่ 1 ประชุมทบทวน
และจัดท้ำแผน
ระดับคะแนนที่ 2
- เสนอ ป.ศธ. ให้ควำมเห็นชอบแผน
และแจ้งแผนให้หน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง
- ประสำนและติดตำมข้อมูลและ
วิเครำะห์ ประมวลผลข้อมูล
ระดับคะแนนที่ 3 จัดท้ำรำยงำนผลกำร
ด้ำเนินงำนตำมแผนปฏิบัติกำรส่งเสริม
คุณธรรม กระทรวงศึกษำธิกำร

น้ำหนัก
(ร้อยละ)

เป้ำหมำย
2561

17

วันที่ 20
พ.ย. 61

ข้อมูลพื้นฐำน

เกณฑ์กำรให้คะแนน

(Baseline data)

2558

2559

2560

๑

๒

๓

๔

๕

ข้อสังเกต

ตัวชี้วัด
ประจ้ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2561
รอบ 6 เดือน เสนอ ป.ศธ.
และ ส่ง คณะกรรมกำรส่งเสริม
คุณธรรมแห่งชำติ ภำยในเดือนเมษำยน
2561
ระดับคะแนนที่ 4 จัดท้ำรำยงำนผล
กำรด้ำเนินงำนแผนปฏิบัติกำรส่งเสริม
คุณธรรม กระทรวงศึกษำธิกำร
ประจ้ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2561
รอบ 12 เดือน เสนอ ป.ศธ.
และ ส่ง คณะกรรมกำรส่งเสริม
คุณธรรมแห่งชำติ ภำยในวันที่
17 ธันวำคม 2561
ระดับคะแนนที่ 5 จัดท้ำรำยงำนผล
กำรด้ำเนินงำนตำมแผนปฏิบัติกำร
ส่งเสริมคุณธรรม กระทรวงศึกษำธิกำร
ประจ้ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 รอบ
12 เดือน เสนอ ป.ศธ. และ ส่ง ปปท.
และ ปปช. ภำยในวันที่
20 พฤศจิกำยน 2561

น้ำหนัก
(ร้อยละ)

เป้ำหมำย
2561

ข้อมูลพื้นฐำน

เกณฑ์กำรให้คะแนน

(Baseline data)

2558

2559

2560

๑

๒

๓

๔

๕

ข้อสังเกต

ตัวชี้วัด

น้ำหนัก
(ร้อยละ)

เป้ำหมำย
2561

กำรประเมินประสิทธิภำพกำรปฏิบัติรำชกำร (น้ำหนักร้อยละ 10)
ตัวชี้วัดที่ 2 ควำมสำเร็จ
ในกำรสนับสนุนกำรดำเนินงำน
ตำมคำรับรองกำรปฏิบัติรำชกำรของ
สำนักงำนปลัดกระทรวงศึกษำธิกำร
ตัวชี้วัดที่ 2.1 ระดับควำมสำเร็จ
ในกำรลดงบประมำณในกำรจัดซื้อ
กระดำษ
เกณฑ์กำรให้คะแนน
ระดับคะแนนที่ 1 ลดงบประมำณ
ในกำรจัดซือกระดำษลงได้ ต่้ำกว่ำร้อย
ละ 2 ณ สินเดือน มีนำคม 2561
ระดับคะแนนที่ 2 ลดงบประมำณ
ในกำรจัดซือกระดำษลงได้
มำกกว่ำร้อยละ 2 แต่ไม่ถึงร้อยละ 5
ณ สินเดือน มีนำคม 2561
ระดับคะแนนที่ 3 ลดงบประมำณ
ในกำรจัดซือกระดำษลงได้ ร้อยละ 5
ณ สินเดือน มีนำคม 2561

ข้อมูลพื้นฐำน

เกณฑ์กำรให้คะแนน

(Baseline data)

2558

2559

2560

๑

๒

๓

๔

๕

ข้อสังเกต

ตัวชี้วัด
ระดับคะแนนที่ 4 ลดงบประมำณ
ในกำรจัดซือกระดำษลงได้
มำกกว่ำร้อยละ 5 แต่ไม่ถึงร้อยละ 10
ณ สินเดือน กันยำยน 2561
ระดับคะแนนที่ 5 ลดงบประมำณ
ในกำรจัดซือกระดำษลงได้ ร้อยละ 10
ณ สินเดือน กันยำยน 2561
ตัวชี้วัดที่ 2.2 ระดับควำมสำเร็จ
ในกำรประหยัดงบประมำณ
เกณฑ์กำรให้คะแนน
ระดับคะแนนที่ 1 ประหยัดงบประมำณ
ได้ร้อยละ 1
ระดับคะแนนที่ 2 ประหยัดงบประมำณ
ได้มำกกว่ำร้อยละ 1 แต่ไม่ถึงร้อยละ 2
ณ สินเดือนมีนำคม 2561
ระดับคะแนนที่ 3 ประหยัดงบประมำณ
ได้ร้อยละ 2 ณ สินเดือนมีนำคม 2561
ระดับคะแนนที่ 4 ประหยัดงบประมำณ
ได้มำกกว่ำร้อยละ 2 แต่ไม่ถึงร้อยละ 5
ณ สินเดือนกันยำยน 2561

น้ำหนัก
(ร้อยละ)

เป้ำหมำย
2561

ข้อมูลพื้นฐำน

เกณฑ์กำรให้คะแนน

(Baseline data)

2558

2559

2560

๑

๒

๓

๔

๕

ข้อสังเกต

ตัวชี้วัด
ระดับคะแนนที่ 5 ประหยัดงบประมำณ
ได้ร้อยละ 5 ณ สินเดือนกันยำยน
2561
ตัวชี้วัดที่ 2.3 ระดับควำมสำเร็จ
ในกำรลดพลังงำน (ไฟฟ้ำและน้ำมัน)
สำหรับทุกสำนัก ยกเว้น สำนัก
อำนวยกำร
เกณฑ์กำรให้คะแนน
ระดับคะแนนที่ 1 ด้ำเนินกำร
ตำมแนวทำงในกำรลดพลังงำน
ที่ส้ำนักอ้ำนวยกำร สป. ก้ำหนด
ไม่ครบถ้วนทุกกิจกรรม
ระดับคะแนนที่ 2 ด้ำเนินกำร
ตำมแนวทำงในกำรลดพลังงำน
ที่ส้ำนักอ้ำนวยกำร สป. ก้ำหนด
ได้ครบถ้วนทุกกิจกรรม
ระดับคะแนนที่ 3 รำยงำนผล
กำรด้ำเนินกำรตำมมำตรกำร/
แนวทำงกำรลดพลังงำนให้ส้ำนัก
อ้ำนวยกำร สป. ภำยในวันท้ำกำร
สุดท้ำยของทุกเดือนก้ำหนดได้ครบถ้วน
ทุกกิจกรรม

น้ำหนัก
(ร้อยละ)

เป้ำหมำย
2561

ข้อมูลพื้นฐำน

เกณฑ์กำรให้คะแนน

(Baseline data)

2558

2559

2560

๑

๒

๓

๔

๕

ข้อสังเกต

ตัวชี้วัด
ระดับคะแนนที่ 4 กำรใช้พลังงำนของ
หน่วยงำนลดลงเทียบจำกค่ำมำตรฐำน
ไม่ถึงร้อยละ 10 ทุกเดือน
ระดับคะแนนที่ 5 กำรใช้พลังงำนของ
หน่วยงำนลดลงเทียบจำกค่ำมำตรฐำน
ร้อยละ 10 ทุกเดือน
เงื่อนไข : หำกส้ำนักส่งรำยงำนผล
กำรด้ำเนินกำรตำมมำตรกำร/
แนวทำงกำรลดพลังงำนไปยัง
ส้ำนักอ้ำนวยกำร สป. ไม่ทันในก้ำหนด
จะถูกปรับลดคะแนน 0.20 ต่อครัง
กำรรำยงำน
กำรพัฒนำองค์กำร (น้ำหนักร้อยละ 30)
ตัวชี้วัดที่ 3 ระดับควำมสำเร็จ
ในกำรปรับปรุงผลผลิตหรือกำรบริกำร
หรือกระบวนกำรปฏิบัติงำน
เกณฑ์กำรให้คะแนน
ระดับคะแนนที่ 1 วิเครำะห์หรือ
ทบทวนกำรวิเครำะห์กำรก้ำหนด/
แบ่งกลุ่มผู้รับบริกำรและผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียได้ครอบคลุมครบถ้วน

น้ำหนัก
(ร้อยละ)

เป้ำหมำย
2561

ข้อมูลพื้นฐำน

เกณฑ์กำรให้คะแนน

(Baseline data)

2558

2559

2560

๑

๒

๓

๔

๕

ข้อสังเกต

ตัวชี้วัด
ทุกภำรกิจหรือกระบวนกำรหลัก
ตำมอ้ำนำจหน้ำที่ตำมกฎหมำย
ของหน่วยงำน
ระดับคะแนนที่ 2
- จัดให้มีช่องทำงในกำรรับฟังควำม
ต้องกำร ควำมคำดหวังของผู้รับบริกำร
หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย อย่ำงน้อย
3 ช่องทำง โดยต้องมีช่องทำงกำรใช้สื่อ
เทคโนโลยีสำรสนเทศในกำรรับฟังด้วย
- มีผลกำรรับฟังควำมต้องกำร
ควำมคำดหวังของผู้รับบริกำรหรือ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และจัดท้ำสรุปผล
กำรรับฟังฯ ส่งให้กลุ่มพัฒนำระบบ
บริหำร สป. ภำยในเดือนพฤษภำคม
2561
ระดับคะแนนที่ 3 ก้ำหนดแนวทำง
ในกำรปรับปรุงผลผลิตหรือกำรบริกำร
หรือกระบวนกำรปฏิบัติงำน
- ส้ำนักขนำดเล็ก 1 ผลผลิตหรือ
กำรบริกำรหรือกระบวนกำรปฏิบัติงำน
- ส้ำนักขนำดกลำง 2 ผลผลิตหรือ
กำรบริกำรหรือกระบวนกำรปฏิบัติงำน

น้ำหนัก
(ร้อยละ)

เป้ำหมำย
2561

ข้อมูลพื้นฐำน

เกณฑ์กำรให้คะแนน

(Baseline data)

2558

2559

2560

๑

๒

๓

๔

๕

ข้อสังเกต

ตัวชี้วัด
- ส้ำนักขนำดใหญ่ 3 ผลผลิตหรือ
กำรบริกำรหรือกระบวนกำรปฏิบัติงำน
ระดับคะแนนที่ 4 ด้ำเนินกำรปรับปรุง
ตำมแนวทำงที่ก้ำหนด
ระดับคะแนนที่ 5 ประเมินผล
และสรุปผลกำรด้ำเนินงำนกำรปรับปรุง
ตัวชี้วัดที่ 4 ระดับควำมสำเร็จ
ในกำรจัดทำฐำนข้อมูล/ข้อมูล
สนับสนุนกำรดำเนินงำน
เกณฑ์กำรให้คะแนน
ระดับคะแนนที่ 1 วิเครำะห์/ทบทวน
ข้อมูลที่จ้ำเป็นในกำรสนับสนุนกำร
ด้ำเนินงำนตำมยุทธศำสตร์/ภำรกิจหลัก
ของหน่วยงำนตำมแบบฟอร์มที่ก้ำหนด
ได้ครบถ้วนทุกยุทธศำสตร์/ภำรกิจหลัก
ระดับคะแนนที่ 2 มีแผนกำรจัดท้ำ
ฐำนข้อมูล/ข้อมูลของหน่วยงำน

น้ำหนัก
(ร้อยละ)

เป้ำหมำย
2561

ข้อมูลพื้นฐำน

เกณฑ์กำรให้คะแนน

(Baseline data)

2558

2559

2560

๑

๒

๓

๔

๕

ข้อสังเกต

ตัวชี้วัด
ระดับคะแนนที่ 3 มีฐำนข้อมูล
ร้อยละ 40 จำกข้อมูลที่วิเครำะห์
ในขันตอนที่ 1 โดยต้อง
มีควำมครอบคลุม ถูกต้องและทันสมัย
ระดับคะแนนที่ 4 มีฐำนข้อมูล
ร้อยละ 50 จำกข้อมูลที่วิเครำะห์
ในขันตอนที่ 1 โดยต้องมีควำม
ครอบคลุม ถูกต้องและทันสมัย
ระดับคะแนนที่ 5 เผยแพร่ผ่ำนระบบ
เทคโนโลยีให้บุคลำกรในสังกัด
ส้ำนักงำนปลัดกระทรวงศึกษำธิกำร
เข้ำถึงข้อมูลได้
ตัวชี้วัดที่ 5 ระดับควำมสำเร็จ
ในกำรบูรณำกำรกำรจัดกำร
กระบวนกำรหลัก/โครงกำรที่สำคัญ
ของหน่วยงำน
เกณฑ์กำรให้คะแนน
ระดับคะแนนที่ 1
- คัดเลือกกระบวนกำรหลัก/โครงกำร
ที่ส้ำคัญของหน่วยงำน 1 กระบวนกำร/
โครงกำร และแจ้งให้กลุ่มพัฒนำระบบ
บริหำร สป. ทรำบ ภำยในเดือน

น้ำหนัก
(ร้อยละ)

เป้ำหมำย
2561

ข้อมูลพื้นฐำน

เกณฑ์กำรให้คะแนน

(Baseline data)

2558

2559

2560

๑

๒

๓

๔

๕

ข้อสังเกต

ตัวชี้วัด
กุมภำพันธ์ 2561
(ไม่ซ้ำกับที่เลือกด้ำเนินกำร
ในปีงบประมำณ พ.ศ. 2560)
- มีกำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยง
ของกระบวนกำร/โครงกำรและจัดท้ำ
แนวทำงในกำรป้องกัน/แก้ไขควำมเสี่ยง
ระดับคะแนนที่ 2
- ด้ำเนินกำรตำมกระบวนกำรหลัก/
โครงกำรได้ครบถ้วน
- มีผลกำรจัดกำรควำมเสี่ยงจำก
กำรด้ำเนินกำรตำมแนวทำง
ในกำรป้องกัน/แก้ไขควำมเสี่ยง
ระดับคะแนนที่ 3 มีกำรส้ำรวจ
ควำมพึงพอใจและไม่พึงพอใจของ
ผู้รับบริกำรและ/หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
และจัดท้ำแนวทำงในกำรปรับปรุง
กำรให้บริกำรตำมกระบวนกำรหลัก/
โครงกำร

น้ำหนัก
(ร้อยละ)

เป้ำหมำย
2561

ข้อมูลพื้นฐำน

เกณฑ์กำรให้คะแนน

(Baseline data)

2558

2559

2560

๑

๒

๓

๔

๕

ข้อสังเกต

ตัวชี้วัด
ระดับคะแนนที่ 4 มีกำรแลกเปลี่ยน
เรียนรู้และสรุปแนวทำงในกำรพัฒนำ/
ปรับปรุงกำรด้ำเนินงำนตำม
กระบวนกำรหลัก/โครงกำร
ระดับคะแนนที่ 5 มีผลควำมพึงพอใจ
ของผู้รับบริกำรและ/หรือผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียไม่น้อยกว่ำร้อยละ 85
ตัวชี้วัดที่ 6 ระดับควำมสำเร็จในกำร
สร้ำง/พัฒนำนวัตกรรม
เกณฑ์กำรให้คะแนน
ระดับคะแนนที่ 1 ศึกษำ วิเครำะห์
สภำพปัญหำหรือควำมต้องกำรในกำร
พัฒนำ ปรับปรุงผลผลิต/กำรบริกำร/
กระบวนกำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำน
ระดับคะแนนที่ 2 คัดเลือกงำนเพื่อ
สร้ำง/พัฒนำนวัตกรรม เพื่อปรับปรุง
ผลผลิต/กำรบริกำร/กระบวนกำร
ปฏิบัติงำนของหน่วยงำน
- ส้ำนักขนำดเล็ก 1 งำน
- ส้ำนักขนำดกลำง 2 งำน
- ส้ำนักขนำดใหญ่ 3 งำน

น้ำหนัก
(ร้อยละ)

เป้ำหมำย
2561

ข้อมูลพื้นฐำน

เกณฑ์กำรให้คะแนน

(Baseline data)

2558

2559

2560

๑

๒

๓

๔

๕

ข้อสังเกต

ตัวชี้วัด

น้ำหนัก
(ร้อยละ)

ระดับคะแนนที่ 3 ก้ำหนดแนวทำง/
กิจกรรม/ขันตอนในกำรสร้ำง/พัฒนำ
นวัตกรรม
ระดับคะแนนที่ 4 ด้ำเนินกำรสร้ำง/
พัฒนำนวัตกรรม ได้เสร็จสมบูรณ์
ระดับคะแนนที่ 5
- รำยงำนผลกำรด้ำเนินงำน โดยแสดง
ให้เห็นได้ว่ำนวัตกรรมที่สร้ำง/พัฒนำ
ส่งผลให้เกิดกำรปรับปรุงผลผลิต/กำร
บริกำร/กระบวนกำรปฏิบัติงำนของ
หน่วยงำนได้ดีขึนอย่ำงไร
- ส่งรำยงำนผลกำรด้ำเนินงำนให้กลุ่ม
พัฒนำระบบบริหำร สป. ภำยในเดือน
สิงหำคม 2561
น้ำหนักรวม

100

เป้ำหมำย
2561

ข้อมูลพื้นฐำน

เกณฑ์กำรให้คะแนน

(Baseline data)

2558

2559

2560

๑

๒

๓

๔

๕

ข้อสังเกต

