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ตวัช้ีวดัและเป้าหมายตามแผนปฏิบติัการ  ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
หน่วยงานส านักนโยบายและยุทธศาสตร ์ส านักงานปลดักระทรวงศึกษาธิการ 

ตวัช้ีวดั 
น ้าหนัก
(ร้อยละ) 

เป้าหมาย
๒๕๖๐ 

ข้อมูลพื้นฐาน 
(Baseline data) 

เกณฑก์ารให้คะแนน 
ข้อสงัเกต 

๒๕๕๗ ๒๕๕๘ ๒๕๕9 ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 
การประเมินประสิทธิผลตามแผนปฏิบติัราชการของส านักงานปลดักระทรวงศึกษาธิการและหน่วยงาน (น ้าหนักร้อยละ) 
ตัว ช้ีวัด ท่ี  ๑  ความส าเร็จในการ
บรรลเุป้าหมายตามนโยบายส าคญั/
แผนปฏิบัติราชการ/ตัว ช้ีวัดตาม        
ค าร ับรองการปฏิบัติราชการของ
กระทรวง/ส านักงานปลดักระทรวง
แ ล ะแ ผน ป ฏิ บั ติ ร า ช ก าร ข อ ง
หน่วยงาน 

๔๐           

  ตวัชีว้ดัที ่๑.๑ รอ้ยละควำมส ำเรจ็ของ
โครงกำรทีม่ผีลสมัฤทธิต์ำมเป้ำหมำย
ของโครงกำรตำมแผนปฏบิตัริำชกำร
ของส ำนักงำนปลดักระทรวง
ศกึษำธกิำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.
๒๕๖๐  

8 ๓ - - - รอ้ย
ละ ๖๐ 

รอ้ย
ละ 
๗๐ 

รอ้ย
ละ 
๘๐ 

รอ้ย
ละ 9๐ 

รอ้ย
ละ  
๑๐๐ 
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ตวัช้ีวดั 
น ้าหนัก
(ร้อยละ) 

เป้าหมาย
๒๕๖๐ 

ข้อมูลพื้นฐาน 
(Baseline data) 

เกณฑก์ารให้คะแนน 
ข้อสงัเกต 

๒๕๕๗ ๒๕๕๘ ๒๕๕9 ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 
  ตวัชีว้ดัที ่๑.๒ ระดบัควำมส ำเรจ็ 
กำรจดัท ำแผนบูรณำกำร เรื่อง 
กำรยกระดบัคุณภำพกำรศกึษำและ   
กำรเรยีนรูต้ลอดชวีติ ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๑  
เกณฑก์ำรใหค้ะแนน 
ระดบัคะแนนที ่๑ มกีรอบแผนบูรณำ
กำร เรื่อง กำรยกระดบัคุณภำพ
กำรศกึษำและกำรเรยีนรูต้ลอดชวีติ 
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๑ เพื่อ
หน่วยงำนใชเ้ป็นกรอบเสนอขอ
งบประมำณบูรณำกำรฯ 

8 ๓ - - - ๑ ๒ ๓ ๔ ๕  

ระดบัคะแนนที ่๒  มขีอ้เสนอกำรจดัท ำ
งบประมำณในลกัษณะบูรณำกำรเชงิ
ยทุธศำสตรป์ระจ ำปีงบประมำณ  
พ.ศ. ๒๕๖๑  เรื่อง กำรยกระดบั
คุณภำพกำรศกึษำและกำรเรยีนรู ้
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ตวัช้ีวดั 
น ้าหนัก
(ร้อยละ) 

เป้าหมาย
๒๕๖๐ 

ข้อมูลพื้นฐาน 
(Baseline data) 

เกณฑก์ารให้คะแนน 
ข้อสงัเกต 

๒๕๕๗ ๒๕๕๘ ๒๕๕9 ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 
ตลอดชวีติ  
จำกกำรพจิำรณำกลัน่กรองโครงกำร 
กจิกรรมของคณะอนุกรรมกำรฯ 
ระดบัคะแนนที ่๓  แผนบูรณำกำร 
เรื่อง กำรยกระดบัคุณภำพกำรศกึษำ
และกำรเรยีนรูต้ลอดชวีติผำ่นควำม
เหน็ชอบของคณะกรรมกำรพจิำรณำฯ 
และสง่ส ำนักงบประมำณภำยในสิน้
เดอืนพฤศจกิำยน ๒๕๕9 

           

ระดบัคะแนนที ่๔  มขีอ้มูล
ประกอบกำรพจิำรณำของ
คณะกรรมำธกิำรพจิำรณำงบประมำณ
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 
ภำยในสิน้เดอืนกรกฎำคม ๒๕๖๐ 

           

ระดบัคะแนนที ่๕ มขีอ้มูลงบประมำณ
บูรณำกำรฯ ของหน่วยงำนทีไ่ดร้บั
จดัสรรงบประมำณ ประจ ำปี
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ตวัช้ีวดั 
น ้าหนัก
(ร้อยละ) 

เป้าหมาย
๒๕๖๐ 

ข้อมูลพื้นฐาน 
(Baseline data) 

เกณฑก์ารให้คะแนน 
ข้อสงัเกต 

๒๕๕๗ ๒๕๕๘ ๒๕๕9 ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 
งบประมำณ  
พ.ศ. ๒๕๖๑ เป็นรำยไตรมำส และ 
แจง้ส ำนักงบประมำณภำยในสิน้เดอืน
กนัยำยน พ.ศ.๒๕๖๐ 
   ตวัชีว้ดัที ่๑.๓ ระดบัควำมส ำเรจ็ของ
กำรจดัท ำแผนปฏบิตัริำชกำรประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ.๒๕๖๐ ของ สป. 
(ฉบบัปรบัปรุงตำมงบประมำณทีไ่ดร้บั
จดัสรร) 

8 ๓ - - - ๑ ๒ ๓ ๔ ๕  

เกณฑก์ำรใหค้ะแนน 
ระดบัคะแนนที ่๑ ผลกำรศกึษำ 
วเิครำะหก์รอบยทุธศำสตรช์ำตริะยะ  
๒๐ ปี แผนพฒันำเศรษฐกจิและสงัคม
แหง่ชำต ิฉบบัที ่๑๒ (พ.ศ.๒๕๖๐-
๒๕๖๔) ร่ำงแผนพฒันำกำรศกึษำ
แหง่ชำต ิพ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๗9 นโยบำย
รฐับำล นโยบำยรฐัมนตรวีำ่กำร
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ตวัช้ีวดั 
น ้าหนัก
(ร้อยละ) 

เป้าหมาย
๒๕๖๐ 

ข้อมูลพื้นฐาน 
(Baseline data) 

เกณฑก์ารให้คะแนน 
ข้อสงัเกต 

๒๕๕๗ ๒๕๕๘ ๒๕๕9 ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 
กระทรวง ศกึษำธกิำร แผนพฒันำ
กำรศกึษำของกระทรวงศกึษำธกิำร 
ฉบบัที ่๑๒  
(พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔) แผนพฒันำ
กำรศกึษำของส ำนักงำนปลดักระทรวง
ศกึษำธกิำร ฉบบัที ่๑๒ (พ.ศ.๒๕๖๐-
๒๕๖๔) และภำรกจิของหน่วยงำน 
รวมทัง้งบประมำณทีไ่ดร้บัจดัสรรใน  
ปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ของ
ส ำนักงำนปลดักระทรวงศกึษำธกิำร 
ระดบัคะแนนที ่๒  (ร่ำง) แผนปฏบิตัิ
รำชกำรประจ ำปีงบประมำณ  
พ.ศ. ๒๕๖๐ ของส ำนักงำน
ปลดักระทรวงศกึษำธกิำร (ฉบบั
ปรบัปรุงตำมงบประมำณทีไ่ดร้บั
จดัสรร)  

           

ระดบัคะแนนที ่๓  ผูบ้รหิำรระดบัสงู            
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ตวัช้ีวดั 
น ้าหนัก
(ร้อยละ) 

เป้าหมาย
๒๕๖๐ 

ข้อมูลพื้นฐาน 
(Baseline data) 

เกณฑก์ารให้คะแนน 
ข้อสงัเกต 

๒๕๕๗ ๒๕๕๘ ๒๕๕9 ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 
อนุมตัแิผนปฏบิตัริำชกำรประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ของ
ส ำนักงำนปลดักระทรวงศกึษำธกิำร 
(ฉบบัปรบัปรุงตำมงบประมำณทีไ่ดร้บั
จดัสรร) ภำยในวนัที ่๑๘ พฤศจกิำยน 
๒๕๕9 
ระดบัคะแนนที ่๔  รอ้ยละของ
แผนงำน/โครงกำร กำรประเมนิ
แผนปฏบิตัริำชกำรประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ.๒๕๖๐ ของส ำนักงำน
ปลดักระทรวงศกึษำธกิำร (ฉบบั
ปรบัปรุงตำมงบประมำณทีไ่ดร้บั
จดัสรร) เป็นไปตำมเป้ำหมำย  
(รอ้ยละ ๘๐) 

           

ระดบัคะแนนที ่๕ รอ้ยละของแผนงำน/
โครงกำร กำรประเมนิแผนปฏบิตัิ
รำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.
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ตวัช้ีวดั 
น ้าหนัก
(ร้อยละ) 

เป้าหมาย
๒๕๖๐ 

ข้อมูลพื้นฐาน 
(Baseline data) 

เกณฑก์ารให้คะแนน 
ข้อสงัเกต 

๒๕๕๗ ๒๕๕๘ ๒๕๕9 ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 
๒๕๖๐ ของส ำนักงำนปลดักระทรวง
ศกึษำธกิำร (ฉบบัปรบัปรุงตำม
งบประมำณทีไ่ดร้บัจดัสรร) เป็นไปตำม
เป้ำหมำย (รอ้ยละ   9๐) 
   ตวัชีว้ดัที ่๑.๔ รอ้ยละของกำรจดัท ำ
รำยงำนผลปฏบิตังิำนของกระทรวง 
ศกึษำธกิำรตำมนโยบำยและกำรสัง่กำร
ของหวัหน้ำคณะรกัษำควำมสงบ
แหง่ชำต ิ(หน.คสช.) ฝ่ำยสงัคม
จติวทิยำ (ฝสจว.) รฐับำลและ
รฐัมนตรวีำ่กำรกระทรวงศกึษำธกิำรที่
ไดร้บัมอบหมำยส ำเรจ็ตำมใน
ระยะเวลำทีก่ ำหนด 
มตคิณะกรรมกำร: ขอใหเ้ขยีน
ค ำอธบิำยในรำยละเอยีดตวัชีว้ดัให้
ชดัเจน 

8 ๓ - - - สง่
รำยงำ
นผล
กำร
ปฏบิตั ิ
งำนได้
รอ้ยละ
๘๐ 
ของ
รำยงำ
น

ทัง้หม
ด 

สง่
รำยงำ
นผล
กำร
ปฏบิตั ิ
งำนได้
รอ้ยละ
9๐ 
ของ
รำยงำ
น

ทัง้หม
ด 

สง่
รำยงำ
นผล
กำร
ปฏบิตั ิ
งำนได้
รอ้ยละ
๑๐๐ 
ของ
รำยงำ
น

ทัง้หม
ด 

สง่
รำยงำ
นผล
กำร
ปฏบิตั ิ
งำนได้
รอ้ยละ
๑๐๐ 
และ
ตรง
เวลำที่
ก ำหนด 
รอ้ยละ
๘๐ 

สง่
รำยงำ
นผล
กำร
ปฏบิตั ิ
งำนได้
รอ้ยละ
๑๐๐ 
และ
ตรง
เวลำที่
ก ำหนด 
รอ้ยละ
๘๕ 
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ตวัช้ีวดั 
น ้าหนัก
(ร้อยละ) 

เป้าหมาย
๒๕๖๐ 

ข้อมูลพื้นฐาน 
(Baseline data) 

เกณฑก์ารให้คะแนน 
ข้อสงัเกต 

๒๕๕๗ ๒๕๕๘ ๒๕๕9 ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 
ตวัชีว้ดัที ่๑.5 รอ้ยละควำมส ำเรจ็ของ
ผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนปฏบิตัิ
รำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2560 
ของ สป. เพื่อขบัเคลื่อนยทุธศำสตร์
ชำต ิ

8 3 - - - รอ้ย
ละ 60 

รอ้ย
ละ 70 

รอ้ย
ละ 80 

รอ้ย
ละ 90 

รอ้ย
ละ 
100 

 

การประเมินประสิทธิภาพการปฏิบติัราชการ (น ้าหนักร้อยละ ๒๐) 

ตัว ช้ีวัด ท่ี  ๒  ความส าเร็จในการ
สนับสนุนการด าเนินงานตามค า
ร ับ รองการป ฏิบัติ ราชการของ
ส านักงานปลดักระทรวงศึกษาธิการ 

๒๐           

ตวัชีว้ดัที ่๒.๑ รอ้ยละควำมส ำเรจ็
ของกำรเบกิจ่ำยเงนิงบประมำณ
รำยจ่ำยภำพรวม 

๒๐     รอ้ย
ละ 
๘๘ 

รอ้ย
ละ ๙๐ 

รอ้ย
ละ 
๙๒ 

รอ้ย
ละ 
๙๔ 

รอ้ย
ละ ๙๖ 

 

การพฒันาองคก์าร (น ้าหนักร้อยละ ๔๐) 
ตวัช้ีวดัท่ี ๓ ร้อยละของกระบวนการ
หลกัท่ีมีการจดัท าคู่มือการปฏิบติังาน  

๑๐ ๓    รอ้ย
ละ ๖๐ 

รอ้ย
ละ 
๗๐ 

รอ้ย
ละ 
๘๐ 

รอ้ย
ละ 9๐ 

รอ้ย
ละ 
๑๐๐ 
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ตวัช้ีวดั 
น ้าหนัก
(ร้อยละ) 

เป้าหมาย
๒๕๖๐ 

ข้อมูลพื้นฐาน 
(Baseline data) 

เกณฑก์ารให้คะแนน 
ข้อสงัเกต 

๒๕๕๗ ๒๕๕๘ ๒๕๕9 ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 
ตวัช้ีวดัท่ี ๔ ร้อยละผลสมัฤทธ์ิของการ
พัฒ น าป ระสิท ธิภาพการจัดการ
สารสนเทศของหน่วยงาน (Web site) 

๑๐     รอ้ย
ละ ๖๐ 

รอ้ย
ละ 
๗๐ 

รอ้ย
ละ 
๘๐ 

รอ้ย
ละ 9๐ 

รอ้ย
ละ 
๑๐๐ 

 

ตวัช้ีวดัท่ี ๕ ระดบัความส าเรจ็ในการ 
บูรณาการการจัดการกระบวนการ
หลกั/โครงการท่ีส าคญัของหน่วยงาน 
(โครงกำรพฒันำศกัยภำพบุคลำกรในกำร
วำงแผนยุทธศำสตร์ด้ำนกำรศึกษำของ
กระทรวงศกึษำธกิำร) 

2๐ ๓    ๑ ๒ ๓ ๔ ๕  

เกณฑก์ำรใหค้ะแนน 
ระดบัคะแนนท่ี ๑  
 - คดัเลอืกกระบวนกำรหลกั/โครงกำรที่
ส ำคญัของหน่วยงำน ๑ กระบวนกำร/
โครงกำรและแจง้ให ้กพร.สป.ทรำบ 
ภำยในเดอืนมกรำคม ๒๕๖๐ 
 

           

 - มกีำรวเิครำะหค์วำมเสีย่งของ            
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ตวัช้ีวดั 
น ้าหนัก
(ร้อยละ) 

เป้าหมาย
๒๕๖๐ 

ข้อมูลพื้นฐาน 
(Baseline data) 

เกณฑก์ารให้คะแนน 
ข้อสงัเกต 

๒๕๕๗ ๒๕๕๘ ๒๕๕9 ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 
กระบวนกำร/โครงกำร และจดัท ำแนวทำง
ในกำรป้องกนัแกไ้ขควำมเสีย่ง 
ระดบัคะแนนท่ี ๒   
 - ด ำเนินกำรตำมกระบวนกำรหลกั/
โครงกำรไดค้รบถว้น 

           

 - มผีลกำรจดักำรควำมเสีย่งจำกกำร
ด ำเนินกำรตำมแนวทำงในกำรป้องกนั/
แกไ้ขควำมเสีย่ง 

           

ระดบัคะแนนท่ี ๓ มกีำรส ำรวจควำม 
พงึพอใจและควำมไม่พงึพอใจของผูร้บั 
บรกิำรและผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยีและจดัท ำ
แนวทำงในกำรปรบัปรุงกำรใหบ้รกิำร
ตำมกระบวนกำรหลกั/โครงกำร  

           

ระดบัคะแนนท่ี ๔  ผูร้บับรกิำรและผูม้ ี
สว่นไดส้ว่นเสยี มคีวำมพงึพอใจต่อกำร
ใหบ้รกิำรตำมกระบวนกำรหลกั/โครงกำร 
ไม่น้อยกวำ่รอ้ยละ ๘๐ 
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ตวัช้ีวดั 
น ้าหนัก
(ร้อยละ) 

เป้าหมาย
๒๕๖๐ 

ข้อมูลพื้นฐาน 
(Baseline data) 

เกณฑก์ารให้คะแนน 
ข้อสงัเกต 

๒๕๕๗ ๒๕๕๘ ๒๕๕9 ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 
ระดบัคะแนนท่ี ๕  มกีำรแลกเปลีย่น
เรยีนรูแ้ละสรุปแนวทำงในกำรพฒันำ/
ปรบัปรุงกำรด ำเนินงำนตำมกระบวนกำร
หลกั/โครงกำร 

           

น ้าหนักรวม ๑๐๐           
 


