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ประเดน็การประเมิน : การประเมินประสิทธิผลตามแผนปฏิบติัราชการของ
ส านักงานปลดั 
กระทรวงศกึษาธิการและหน่วยงาน (น ้าหนักร้อยละ ๔๐) 

ตวัช้ีวดัท่ี ๑ ความส าเร็จในการบรรลุเป้าหมายตามนโยบายส าคญั/แผนปฏิบติัราชการ/
ตวัช้ีวดัตาม         
   ค ารบัรองการปฏิบติัราชการของกระทรวง/ส านักงานปลดักระทรวง และแผนปฏิบติั 
   ราชการของหน่วยงาน 

       ค าอธิบาย :  
ความส าเร็จในการบรรลุเป้าหมายตามนโยบายส าคัญ/แผนปฏิบัติราชการของ

ส านักงานปลดักระทรวงศกึษาธกิารและหน่วยงาน พจิารณาจากความส าเรจ็ของการบรรลุเป้าหมาย
แต่ละตวัชี้วดัตามค ารบัรองการปฏิบตัิราชการของหน่วยงานทีก่ าหนดขึ้นเพื่อวดัผลสมัฤทธิข์อง
ภารกจิหลกัตามนโยบายส าคญั ตวัชี้วดัตามค ารบัรองการปฏบิตัริาชการของกระทรวง/ส านักงาน
ปลดักระทรวง และโครงการ/กจิกรรมส าคญัทีก่ าหนดไวใ้นแผนปฏบิตัริาชการประจ าปีทีส่่งผลต่อ
การบรรลุเป้าหมายตามประเด็นยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน และ/หรอืของส านักงานปลดักระทรวง
ศกึษาธกิาร ยกเว้น โครงการทีเ่กีย่วขอ้งกบัการจดัซื้อวสัดุครุภณัฑ ์
หมายเหตุ  :  ให้ใช้หลกัเกณฑใ์นการก าหนดตวัช้ีวดั ค่าเป้าหมาย และเกณฑก์ารให้คะแนน  
ดงัน้ี 
 ๑. การก าหนดตวัช้ีวดั 
  ๑.๑ ตวัชีว้ดัในค ารบัรองการปฏบิตัริาชการใหเ้น้นตวัชีว้ดัผลผลติและผลลพัธ ์ไม่ใช่
ตวัชีว้ดักระบวนการ 
  ๑.๒ การก าหนดตวัชี้วดัควรมุ่งเน้นมติเิชงิคุณภาพของสิง่ทีต่้องการจะวดัมากกว่า
การใหค้วามส าคญัเชงิปรมิาณ 
  ๑.๓ การก าหนดตัวชี้ว ัดตามภารกิจหลักของหน่วยงานต้องสอดคล้องกับ
แผนปฏบิตัริาชการ 
  ๑.๔ ก าหนดตวัชีว้ดัทีม่ลีกัษณะทา้ทายต่อผลการปฏบิตังิาน มากกวา่ตวัชีว้ดัทีเ่ป็น
งานประจ า 
 ๒. เกณฑก์ารให้คะแนน  แบ่งเป็น ๕ ระดบั  ดงัน้ี 
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  ระดับที่ ๕  ดีกว่าเป้าหมายมากส่วนราชการต้องแสดงให้เห็นว่าสามารถบรรลุ
ผลลพัธ ์(Outcome) หรอืมกีารเทยีบกบัมาตรฐาน (Benchmarking) 
  ระดับที่ ๔  ดีกว่าเป้าหมายส่วนราชการต้องแสดงให้เห็นว่าจะสามารถบรรลุ
เป้าหมายของตัวชี้ว ัดนั ้นในเชิงคุณภาพ  หรือนวตักรรมทางการบริหารจัดการ หรือผลการ
ด าเนินการท าใหเ้กดิผลลพัธ ์(Outcome) อยา่งไร  เป็นตน้ 
  ระดบัที ่๓  เป็นไปตามเป้าหมายเป็นการวางเป้าหมายทีจ่ะท าส าเร็จตามแผนงาน
ประจ าปี หรอืจะพัฒนาต่อเนื่องจากผลการด าเนินการในปีก่อนเป็น Continuous  Improvement 
หรือถ้าตัวชี้วดัใดที่มผีลการด าเนินการได้สูงสุดและไม่สามารถปรับปรุงได้อกีแล้วก็อาจจะถอด
ตวัชีว้ดันัน้ออก หรอืใหล้ดน ้าหนักตวัชีว้ดันัน้ลง เป็นตน้ 
  ระดบัที ่๒  ต ่ากวา่เป้าหมาย 
  ระดบัที ่๑  ต ่ากว่าเป้าหมายมาก 

        

      ประกอบด้วยตวัช้ีวดัดงัน้ี 
ตวัช้ีวดัท่ี ๑.๑ ร้อยละความส าเรจ็ของโครงการท่ีมีผลสมัฤทธ์ิตามเป้าหมายของโครงการ
ตาม 
                  แผนปฏิบติัราชการของหน่วยงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
หน่วยวดั  :  ร้อยละ 
น ้าหนัก   :   ร้อยละ 8 
ค าอธิบาย :  

    ร้อยละความส าเร็จของโครงการที่มีผลสมัฤทธิต์ามเป้าหมายของโครงการตาม
แผนปฏบิตัริาชการของหน่วยงาน พจิารณาจากจ านวนโครงการตามแผนปฏบิตัริาชการประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ของหน่วยงานทีม่ผีลการด าเนินงานบรรลุตามค่าเป้าหมายทีก่ าหนดไว้
ของแต่ละโครงการ คิดเทียบเป็นร้อยละจากจ านวนโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปี
งบประมาณ      พ.ศ.๒๕๖๐ ทัง้หมด แลว้น าผลการค านวณทีไ่ดเ้ทยีบกบัเกณฑก์ารใหค้ะแนน 

            ในกรณีทีโ่ครงการตามแผนปฏิบัติราชการมีลกัษณะเป็นโครงการใหญ่ที่ประกอบด้วย
โครงการย่อยหรอืกจิกรรมย่อย ใหน้ับจ านวนกจิกรรมย่อยเหล่านั ้นเป็นจ านวนโครงการด้วย เช่น  
ส านัก ก.           มโีครงการตามแผนแผนปฏบิตัริาชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ รวม ๑๐ 
โครงการ แต่ในจ านวนนี้ มหีนึ่งโครงการทีม่ลีกัษณะเป็นโครงการใหญ่ประกอบด้วยกจิกรรมย่อย
ร ว ม  ๕  กิ จ ก ร ร ม  
ซึ่งแต่ละกจิกรรมมลีกัษณะเป็นโครงการทีด่ าเนินการแยกจากกนัแต่อยูภ่ายใตโ้ครงการใหญ่ ใหน้ับ
จ านวนโครงการตามแผนรวม เท่ากบั ๑๔ โครงการ (๙ โครงการเดี่ยว + ๕ โครงการยอ่ย) แลว้จงึ
พิ จ า ร ณ า 
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ผลการด าเนินงานเป็นรายโครงการตามเกณฑก์ารใหค้ะแนน 
 
เกณฑก์ารให้คะแนน  : 
    ช่วงการปรบัเกณฑก์ารใหค้ะแนน +/- รอ้ยละ ๑๐  ต่อ ๑ คะแนน โดยก าหนดเกณฑก์าร
ใหค้ะแนน ดงันี้ 
ระดบัคะแนนท่ี 

๑ 
ระดบัคะแนนท่ี 

๒ 
ระดบัคะแนนท่ี 

๓ 
ระดบัคะแนนท่ี ๔ ระดบัคะแนนท่ี

๕ 
รอ้ยละ ๖๐ รอ้ยละ ๗๐ รอ้ยละ ๘๐ รอ้ยละ ๙๐ รอ้ยละ ๑๐๐ 

 

เงื่อนไขการประเมิน : เกณฑก์ารผ่านผลสมัฤทธ์ิ 
1. กรณีโครงการทีก่ าหนดการวดัผลสมัฤทธิจ์ากการประเมนิความพงึพอใจ  

เกณฑก์ารผา่นผลสมัฤทธิ ์ตอ้งมคีวามพงึพอใจไม่น้อยกวา่รอ้ยละ ๘๐ 
2. กรณีเป็นโครงการทีม่ลีกัษณะเป็นการจดัฝึกอบรม ตอ้งวดัผลสมัฤทธิ ์โดยก าหนด                    

ค่าเป้าหมาย เป็น “ผลสมัฤทธิห์ลงัการฝึกอบรมไม่น้อยกวา่รอ้ยละ ๘๐” 
3. โครงการทีม่ลีกัษณะต่างจากขอ้ ๑. และ ๒. ใหว้ดัผลสมัฤทธิจ์ากเป้าหมายของแต่ละโครงการ 
4. ให้ระบุรายชื่อโครงการและค่าเป้าหมายทีใ่ชว้ดัผลสมัฤทธิท์ ัง้หมดทกุโครงการมาพรอ้ม   
    ค าอธบิายตวัชีว้ดั ในการจดัท าเล่มคู่มอืรายละเอยีดตวัชีว้ดัดว้ย 

 
 
 
 
ผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบติัราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2560                                                                                                                                                                                                                               

ตวัช้ีวดั หน่วย
นับ 

ค่า
เป้าหมาย 

ผลการด าเนินงานปีงบประมาณ 
พ.ศ.2560 

7.2 แผนงานพืน้ฐานดา้นความมัน่คงและการต่างประเทศ    
       โครงการที ่1 :โครงการบรหิารจดัการศกึษาใน
จงัหวดัชายแดนภาคใต ้

   

       ตวัชีว้ดั : หน่วยงาน สถานศกึษาด าเนินการไดต้าม
เป้าหมายและวตัถุประสงค ์

คน 1,073  

       ตวัชีว้ดั : จ านวนผูบ้รหิาร ครูและบุคลากรทางการ
ศกึษาเอกชนในจงัหวดัชายแดนภาคใตไ้ดร้บัการอุดหนุน
เพื่อพฒันาคุณภาพ 

คน 9,544  

7.3 แผนงานพืน้ฐานดา้นการพฒันาและการพฒันาและ    
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เสรมิสรา้งศกัยภาพคน 
       ผลผลติที ่1 : นโยบายและแผนดา้นการศกึษา    
       ตวัชีว้ดั : จ านวนนโยบายและแผนทีน่ าไปสูก่าร
ปฏบิตั ิ

แผน 8  

       ตวัชีว้ดั : จ านวนโครงการ/กจิกรรมความร่วมมอื
ดา้นการศกึษากบัต่างประเทศ 

โครงการ/
กจิกรรม 

30  

       ตวัชีว้ดั : จ านวนสนับสนุนเทคโนโลยเีพื่อการ
ปฏบิตังิาน 

กจิกรรม  1  

       ผลผลติที ่2 : หน่วยงานในสงักดั
กระทรวงศกึษาธกิารไดร้บับรกิารเทคโนโลยสีารสนเทศ
ทางการศกึษา 

   

       ตวัชีว้ดั : จ านวนบุคลากรไดร้บัการพฒันาดา้น ICT  คน 1,000  
       ตวัชีว้ดั : จ านวนหน่วยงานและสถานศกึษาทีใ่ช้
บรกิารเครอืขา่ยอนิเทอรเ์น็ต 

แหง่ 35,000  

       ตวัชีว้ดั : จ านวนระบบขอ้มูลสารสนเทศทีใ่หบ้รกิาร ระบบ 7  
       ผลผลติที ่3 : ผูไ้ดร้บัการสง่เสรมิ และพฒันา
คุณธรรม จรยิธรรม 

   

       ตวัชีว้ดั : จ านวนผูท้ ีไ่ดร้บัการสง่เสรมิและพฒันา 
คุณธรรม จรยิธรรม 

คน 80,000  

       ตวัชีว้ดั : จ านวนครัง้ในการเฝ้าระวงัความประพฤติ
นักเรยีนและนกัศกึษา 

คน 500  

       ตวัชีว้ดั : สนับสนุนเทคโนโลยเีพื่อกจิกรรมลูกเสอื กจิกรรม 1  
       ตวัชีว้ดั : จ านวนครู คณาจารย ์บุคลากรทางการ
ศกึษา และบุคลากรทีเ่กีย่วขอ้งผ่านการอบรมเป็น
ผูบ้งัคบับญัชาลูกเสอืระดบัต่างๆ 

คน 38,500  

       ตวัชีว้ดั : พฒันาและปรบัปรุงค่ายลูกเสอื แหง่ 9  
    

ตวัช้ีวดั หน่วย
นับ 

ค่า
เป้าหมาย 

ผลการด าเนินงานปีงบประมาณ 
พ.ศ.2560 

       ตวัชีว้ดั : จดักจิกรรมเฉลมิพระเกยีรตสิมเดจ็พระ กจิกรรม 1  
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นางเจา้สริกิติิ ์พระบรมราชนีีนาถองคอุ์ปถมัภข์องคณะ
ลูกเสอืแหง่ชาต ิในวโรกาสฉลองพระชนมพรรษา 7 รอบ 
84 พรรษา 12 สงิหาคม 2559 
       ผลผลติที ่4 : ผูร้บับรกิารศกึษานอกระบบ    
       ตวัชีว้ดั : จ านวนประชาชนกลุ่มเป้าหมายทีล่ง
ทะบยึนเรยีนในทกุหลกัสตูร/กจิกรรมการศกึษาต่อเนื่อง 

คน 901,538  

       ตวัชีว้ดั : จ านวนผูร้บับรกิารในพืน้ที ่เป้าหมาย
ไดร้บัการสง่เสรมิดา้นการรูห้นังสอืและการพฒันาทกัษะ
ชวีติ 

คน 16,884  

       ผลผลติที ่5 : ผูร้บับรกิารศกึษาตามอธัยาศยั    
       ตวัชีว้ดั : จ านวนประชาชนกลุ่มเป้าหมายทีไ่ดร้บั
การบรกิาร/เขา้ร่วมกจิกรรมการเรยีนรูก้ารศกึษาตาม
อธัยาศยั 

คน 9,800,000  

       ตวัชีว้ดั : จ านวนนักเรยีนนักศกึษาทีไ่ดร้บับรกิาร
ตวิเขม้เตม็ความรู้ 

คน 2,000,000  

       ตวัชีว้ดั : จ านวนแหล่งเรยีนรูใ้นระดบัต าบลทีม่ ี
ความพรอ้มในการใหบ้รกิารการศกึษานอกระบบและ
การศกึษานอกระบบและการศกึษาตามอธัยาศยั 

แหง่ 1,787  

       ผลผลติที ่6 : มาตรฐานการบรหิารงานบุคคลของ
ขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศกึษา 

   

       ตวัชีว้ดั : การพฒันาระบบบรหิารงานบุคคลส าหรบั
ขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศกึษา 

เรื่อง 11  

       ตวัชีว้ดั : จ านวนขา้ราชการครูและบุคลากรทางการ
ศกึษาไดร้บัความรูแ้ละพฒันาดา้นการบรหิารงานบุคคล 
ดา้นวนิัย คุณธรรม จรยิธรรม และความกา้วหน้าใน
วชิาชพี 

คน 350,000  

       ผลผลติที ่7 : นักเรยีนโรงเรยีเอกชนทีไ่ดร้บัการ
อุดหนุน 

   

       ตวัชีว้ดั : จ านวนผูเ้รยีน บุคลากรทางการศกึษาและ
ผูบ้รหิารโรงเรยีนเอกชนทีไ่ดร้บัการพฒันา 

คน 32,312  

       ตวัชีว้ดั : จ านวนสถานศกึษาเอกชนในพืน้ทีจ่งัหวดั
ชายแดนภาคใตท้ีไ่ดร้บัการสนับสนุน 

แหง่ 2,651  
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รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน  : 

ข้อมูลพื้นฐานประกอบตวัช้ีวดั หน่วยวดั 
ผลการด าเนินงานในอดีต ปีงบประมาณ 

พ.ศ. 
๒๕๕๗ ๒๕๕๘ ๒๕๕๙ 

รอ้ยละความส าเรจ็ของโครงการทีม่ ี
ผลสมัฤทธิต์ามเป้าหมายของโครงการ
ตามแผนปฏบิตัริาชการของหน่วยงาน 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

รอ้ยละ 

- -  

 
แหล่งข้อมูล/วิธีการจดัเกบ็ข้อมูล  :  

ตวัช้ีวดั หน่วย
นับ 

ค่า
เป้าหมาย 

ผลการด าเนินงานปีงบประมาณ 
พ.ศ.2560 

       ผลผลติที ่8 : ผูอ้ านวยการ ครู และบุคลากร
ทางการศกึษาไดร้บัการสงเคราะหต์ามกฏหมายโรงเรยีน
เอกชน 

   

       ตวัชีว้ดั : จ านวนผูอ้ านวยการ ครู และบุคลากร
ทางการศกึษาทีส่ง่เงนิสะสมเขา้กองทนุสงเคราะห์ 

คน 112,448  

       โครงการที ่1 : โครงการหนึ่งอ าเภอหนึ่งทนุ    
       ตวัชีว้ดั : จ านวนนักเรยีนทีไ่ดร้บัทนุการศกึษาต่อ
ระดบัปรญิญาตรทีัง้ในประเทศและต่างประเทศ รุ่นที ่
1,2,3 และ 4 

คน 1,177  

       โครงการที ่2 : โครงการสนับสนุนค่าใชจ้่ายในการ
จดัการศกึษาตัง้แต่ระดบัอนุบาลจนจบการศกึษาขัน้
พืน้ฐาน 

   

       ตวัชีว้ดั : จ านวนผูเ้รยีนการศกึษานอกระบบระดบั
การศกึษาขัน้พืน้ฐานทีไ่ดร้บัการสนับสนุนค่าใชจ้่ายตาม
สทิธทิีก่ าหนดไว ้

คน 1,295,462  

       ตวัชีว้ดั : จ านวนนักเรยีนในโรงเรยีนเอกชนไดร้บั
การสนับสนุนการจดัการศกึษาขัน้พืน้ฐาน 

คน 2,044,260  
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1. หน่วยงานในส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการส่งรายงานผลการด าเนินงานตาม
แผนปฏบิตัริาชการปีงบประมาณ พ.ศ.2559 และผลด าเนินงานตามแบบรายงาน สงป.301 มายงั
ส านักนโยบายและแผน สป. โดยจะดูความส าเรจ็จากตวัชีว้ดัของโครงการ/ผลผลติตามแบบรายงาน 
สงป.301  

2. น าเอารายงานผลการด าเนินงานจากหน่วยงานมาค านวณเทยีบกบัเป้าหมายโครงการ
ตามแผนปฏบิตัริาชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ทีก่ าหนดไวข้องแต่ละโครงการ คดิเป็นค่า
รอ้ยละ แลว้น าผลการค านวณค่ารอ้ยละทีไ่ดเ้ทยีบกบัเกณฑก์ารใหค้ะแนน 

 
 
 

ผู้ก ากบัดแูลตวัช้ีวดั  :  นายวฒันชยั  จนัทรว์นุีกูล  เบอรต์ดิต่อ  :  ๐ ๒๖๒๘ ๖๓๙๐ 
ต่อ 1601 
 
ผู้จดัเกบ็ข้อมูล  :  1. น.ส.ปทมุพร  อยูค่ง  เบอรต์ดิต่อ  ๐ ๒๖๒๘ ๖๓๙๐ ต่อ 1602 
    2. นายสรนิท ์ ศรสีมัพนัธ์  เบอร์ติดต่อ  ๐ ๒๖๒๘ ๖๓๙๐ 
ต่อ 1605 
   3. นางเจนจริา ธชัศฤงคารสกุล เบอรต์ดิต่อ  ๐ ๒๖๒๘ ๖๓๙๐ ต่อ 1606 
   4. น.ส.กมลวรรณ  รอดจ่าย เบอรต์ดิต่อ  ๐ ๒๖๒๘ ๖๓๙๐ ต่อ 1608 
   5. นางสมัพนัธ ์ แจ่มหอม  เบอร์ติดต่อ  ๐ ๒๖๒๘ ๖๓๙๐ 
ต่อ 1609 
   5. นายศุภกติติ ์ ยอดพจิติร เบอรต์ดิต่อ  ๐ ๒๖๒๘ ๖๓๙๐ ต่อ 1603 
   6. น.ส.พรมนันท ์ เตยีวเจรญิชยั เบอรต์ดิต่อ  ๐ ๒๖๒๘ ๖๓๙๐ ต่อ 1604 
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ตวัช้ีวดัท่ี 1.2  : ระดบัความส าเรจ็การจดัท าแผนบูรณาการ เรื่อง การยกระดบัคณุภาพ
การศึกษา 
  และการเรียนรู้ตลอดชีวิต ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  
หน่วยวดั  : ระดบัความส าเรจ็ 
น ้าหนัก  :  รอ้ยละ 8 
ค าอธิบาย  :  

ตามมติที่ประชุมคณะรฐัมนตรเีมื่อวนัที่ 25 ตุลาคม 2559 เหน็ชอบและก าหนด   
แนวทางการจัดท างบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2561 โดยมอบหมายใหร้องนายกรฐัมนตรเีป็นประธานคณะกรรมการพจิาณาจัดท างบประมาณใน
ลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จ านวน 6 คณะ โดย
กระทรวงศึกษาธกิารได้รบัมอบหมายใหเ้ป็นหน่วยงานเจ้าภาพหลักในการจัดท างบประมาณใน
ลกัษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เรื่อง การยกระดบัคุณภาพ
การศกึษาและการเรยีนรูต้ลอดชวีติ ซึ่งมรีองนายกรฐัมนตร ี(พลอากาศเอก ประจนิ  จัน่ตอง) เป็น
ประธานคณะกรรมการฯ คณะที ่4.1 เรื่อง การยกระดบัคุณภาพการศกึษาและการเรยีนรูต้ลอดชวีติ  

มผีูแ้ทนส านักงานปลดักระทรวงศกึษาธกิาร เป็นกรรมการและเลขานุการร่วม (เจ้าภาพหลกั) และ
ผู้แทนส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ส านัก
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งบประมาณ ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ส านักงาน
คณะกรรมการพฒันาระบบราชการ และสภาความมัน่คงแหง่ชาต ิเป็นกรรมการและเลขานุการร่วม 
  การด าเนินการของส านักนโยบายและยุทธศาสตร ์สป. ในฐานะหน่วยงานเจา้ภาพ
หลักต้องจัดท าแผนบูรณาการเรื่อง การยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวติ  

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  ตามขัน้ตอนและกรอบระยะเวลาการจดัท างบประมาณในลกัษณะ
บูรณาการเชงิยทุธศาสตร ์ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จนเสรจ็สิน้และครบกระบวนการในการ
จดัท าขอ้มูลประกอบการพจิารณาของคณะกรรมาธกิารพจิารณางบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.2561 และการจดัท าขอ้มูลงบประมาณบูรณาการฯ ของหน่วยงานทีไ่ด้รบัจดัสรรงบประมาณ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เป็นรายไตรมาส และแจง้ส านักงบประมาณเพื่อการตดิตามการ
ด าเนินการต่อไป 
 

เกณฑก์ารให้คะแนน  : 
  ก าหนดเป็นระดบัความส าเรจ็ (Milestone) แบ่งเกณฑก์ารใหค้ะแนนเป็น ๕ ระดบั 
พจิารณาจากความกา้วหน้าของขัน้ตอนการด าเนินงานตามเป้าหมายแต่ละระดบั  ดงันี้ 
 

ระดบั
คะแนน 

ระดบัขัน้ของความส าเรจ็ (Milestone) 
ขัน้ตอนท่ี ๑ ขัน้ตอนท่ี ๒ ขัน้ตอนท่ี ๓ ขัน้ตอนท่ี ๔ ขัน้ตอนท่ี ๕ 

๑ ✓     
๒ ✓ ✓    
๓ ✓ ✓ ✓   
๔ ✓ ✓ ✓ ✓  
๕ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

 

 
โดยท่ี :  
 

ขัน้ตอนท่ี รายละเอียดการด าเนินงาน 
1 มกีรอบแผนบูรณาการ เรื่อง การยกระดบัคุณภาพการศกึษาและการเรยีนรู ้    

ตลอดชวีติ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เพื่อหน่วยงานใชเ้ป็นกรอบเสนอขอ
งบประมาณบูรณาการฯ 

2 มขีอ้เสนอการจดัท างบประมาณในลกัษณะบูรณาการเชงิยทุธศาสตรป์ระจ าปี 
งบประมาณ พ.ศ. 2561  เรื่อง การยกระดบัคุณภาพการศกึษาและการเรยีนรู ้
ตลอดชวีติ จากการพจิารณากลัน่กรองโครงการ กจิกรรมของคณะอนุกรรมการ
ฯ 
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3 แผนบูรณาการ เรื่อง การยกระดบัคุณภาพการศกึษาและการเรยีนรูต้ลอดชวีติ
ผา่น 

ความเหน็ชอบของคณะกรรมการพจิารณาฯ และสง่ส านักงบประมาณภายใน
วนัที ่สิน้เดอืนพฤศจกิายน 2559 

4 มขีอ้มูลประกอบการพจิารณาของคณะกรรมาธกิารพจิารณางบประมาณ
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ภายในสิน้เดอืนกรกฎาคม 2560 

5 มขีอ้มูลงบประมาณบูรณาการฯ ของหน่วยงานทีไ่ดร้บัจดัสรรงบประมาณ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เป็นรายไตรมาส และแจง้ส านักงบประมาณ
ภายในสิน้เดอืนกนัยายน2560 

วิธีการจดัเกบ็ข้อมูล :  
๑. แนวทางการจดัท างบประมาณในลกัษณะบูรณาการเชงิยทุธศาสตร ์ประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2561 
2.แผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแหง่ชาต ิฉบบัที ่12 (พ.ศ. 2560-2564) 
3. นโยบายรฐับาล 
4. ยทุธศาสตรช์าต ิ20 ปี 
5. ร่างแผนการศกึษาชาต ิ15 ปี (พ.ศ.2560-2574) 

 6. ร่างแผนพฒันาการศกึษาของกระทรวงศกึษาธกิาร ฉบบัที ่12 (พ.ศ.2560 – 2564) 
 7. กรอบแผนบูรณาการการยกระดบัคุณภาพการศกึษาและการเรยีนรูต้ลอดชวีติ ประจ าปี 

งบประมาณ พ.ศ. 2560 
 8. เป้าหมายการบรกิารและตวัชวีดังบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 
 

ผู้ก ากบัดแูลตวัช้ีวดั    นางวชิติา  สมบูรณ์  เบอรต์ดิต่อ : ๐ ๒๖๒๘ ๕๖๓๘ ต่อ ๑๒๐1-๑๒๐๙  
ผู้จดัท าตวัช้ีวดั 1. นายเกรยีงศกัดิ ์ สทิธเิสน เบอรต์ดิต่อ : ๐ ๒๖๒๘ ๕๖๓๘ ต่อ ๑๒๐1-๑๒๐๙ 
  2. นางสธุรีา  ไชยถา  เบอรต์ดิต่อ : ๐ ๒๖๒๘ ๕๖๓๘ ต่อ ๑๒๐1-๑๒๐๙ 
  3. นางสาวภณัฑกิา  สหายมติร เบอรต์ดิต่อ : ๐ ๒๖๒๘ ๕๖๓๘ ต่อ ๑๒๐1-๑๒๐๙ 
  4. นางสาวธนาทพิย ์ ชมเชยวงศ ์เบอรต์ดิต่อ : ๐ ๒๖๒๘ ๕๖๓๘ ต่อ ๑๒๐1-๑๒๐๙ 

5. นายฉัตรกพงษ์  ตัง้เสวพีนัธ ์ เบอรต์ดิต่อ : ๐ ๒๖๒๘ ๕๖๓๘ ต่อ ๑๒๐1-๑๒๐๙ 

7. นางสาวโศภาพชิญ ์ฉัตรนาค เบอรต์ดิต่อ : ๐ ๒๖๒๘ ๕๖๓๘ ต่อ ๑๒๐1-๑๒๐๙ 
ตวัช้ีวดัท่ี1.3 : ระดบัความส าเรจ็ของการจดัท าแผนปฏิบติัราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2560  
                  ของส านักงานปลดักระทรวงศึกษาธิการ (ฉบบัปรบัปรงุตามงบประมาณท่ีได้รบั 
         จดัสรร) 
หน่วยวดั  :  ระดบัความส าเรจ็ 



รายละเอยีดตวัชีว้ดัประกอบค ารบัรองการปฏบิตัริาชการระดบัส านัก ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ หน้า ๒๕ 
 

น ้าหนัก   :  รอ้ยละ 8 
ค าอธิบาย    :   

ระดับความส าเร็จของการจดัท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2560 ของส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับปรบัปรุงตามงบประมาณที่ได้รบัจดัสรร)  
หมายถึง แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ของส านักงานปลัดกระทรวง
ศกึษาธกิารทีจ่ดัท าขึน้ ภายหลงัจากทีไ่ด้รบัการจดัสรรงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.2560 เพื่อน ามาใช้เป็นเครื่องมอืในการบรหิารงานของผูบ้รหิารหน่วยงานและหน่วยงานสงักดั
ส านักงานปลดักระทรวงศกึษาธกิาร ใช้เป็นแนวทางในการปฏบิตังิานไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ และ
เมื่อด าเนินการตามแผนปฏิบัติราชการฯ แล้ว จะมีการติดตามประเมินแผนงาน/โครงการตาม
แผนปฏบิตัริาชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ของส านักงานปลดักระทรวงศกึษาธกิาร (ฉบบั
ปรบัปรุงตามงบประมาณทีไ่ดร้บัจดัสรร) 
 

เกณฑก์ารให้คะแนน  : 
ก าหนดเป็นระดับความส าเร็จ (Milestone) แบ่งเกณฑ์การใหค้ะแนนเป็น ๕ ระดับ 

พจิารณาจากความกา้วหน้าของขัน้ตอนการด าเนินงานตามเป้าหมายแต่ละระดบั ดงันี้ 
ระดบั
คะแนน 

ระดบัขัน้ของความส าเรจ็ (Milestone) 
ขัน้ตอนท่ี ๑ ขัน้ตอนท่ี ๒ ขัน้ตอนท่ี ๓ ขัน้ตอนท่ี ๔ ขัน้ตอนท่ี ๕ 

๑ ✓     
๒ ✓ ✓    
๓ ✓ ✓ ✓   
๔ ✓ ✓ ✓ ✓  
๕ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

 
โดยท่ี : 
ขัน้ตอนท่ี รายละเอียดการด าเนินงาน 

๑ ผลการศกึษา วเิคราะหก์รอบยทุธศาสตร์ชาตริะยะ 20 ปี แผนพฒันาเศรษฐกจิและ
สงัคมแห่งชาต ิฉบบัที ่12 (พ.ศ.2560-2564) ร่างแผนพัฒนาการศึกษาแห่งชาต ิ
พ.ศ.2560-2579 นโยบายรฐับาล นโยบายรฐัมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 
แผนพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560 -2564) 
แผนพฒันาการศกึษาของส านักงานปลดักระทรวงศึกษาธกิาร ฉบับที่ 12 (พ.ศ.
2560-2564) และภารกิจของหน่วยงาน รวมทัง้งบประมาณที่ได้รับจัดสรรใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ของส านักงานปลดักระทรวงศกึษาธกิาร  

๒ (ร่าง) แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ของส านักงาน
ปลดักระทรวงศกึษาธกิาร (ฉบบัปรบัปรุงตามงบประมาณทีไ่ดร้บัจดัสรร)  



รายละเอยีดตวัชีว้ดัประกอบค ารบัรองการปฏบิตัริาชการระดบัส านัก ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ หน้า ๒๖ 
 

ขัน้ตอนท่ี รายละเอียดการด าเนินงาน 
 

๓ ผูบ้รหิารระดบัสูงอนุมตัแิผนปฏบิตัริาชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ของ
ส านักงานปลดักระทรวงศกึษาธกิาร (ฉบบัปรบัปรุงตามงบประมาณทีไ่ดร้บัจดัสรร) 
ภายในวนัที ่18 พฤศจกิายน 2559  

4 รอ้ยละของแผนงาน/โครงการ การประเมนิแผนปฏบิตัริาชการประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.2560 ของส านักงานปลดักระทรวงศกึษาธกิาร (ฉบบัปรบัปรุงตามงบประมาณ
ทีไ่ดร้บัจดัสรร) เป็นไปตามเป้าหมาย (รอ้ยละ 80)  

5 รอ้ยละของแผนงาน/โครงการ การประเมนิแผนปฏบิตัริาชการประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.2560 ของส านักงานปลดักระทรวงศกึษาธกิาร (ฉบบัปรบัปรุงตามงบประมาณ
ทีไ่ดร้บัจดัสรร) เป็นไปตามเป้าหมาย (รอ้ยละ 90)  

 
รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน : 

ข้อมูลพื้นฐานประกอบตวัช้ีวดั หน่วยวดั 
ผลการด าเนินงานในอดีต ปีงบประมาณ 

พ.ศ. 
2557 2558 2559 

ระดบัความส าเรจ็ของการจดัท า
แผนปฏบิตัริาชการประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2560 ของส านักงาน
ปลดักระทรวงศกึษาธกิาร (ฉบบั
ปรบัปรุงตามงบประมาณทีไ่ดร้บั
จดัสรร) 

ระดบั
ความส าเรจ็ 

- - - 

 
แหล่งข้อมูล : กลุ่มยทุธศาสตรแ์ละแผน สป. และกลุ่มตดิตามประเมนิผลและรายงาน 
 
วิธีการจัดเก็บข้อมูล : ผู้จัดเก็บข้อมูลของกลุ่มยุทธศาสตร์และแผน สป. และกลุ่มติดตาม
ประเมนิผลและรายงาน เป็นผูร้วบรวมขอ้มูลจากทุกหน่วยงานในสงักดัส านักงานปลัดกระทรวง
ศกึษาธกิาร 
 
ผู้ก ากบัดแูลตวัช้ีวดั : 1. นายวฒันชยั  จนัทรว์นุีกูล  เบอรต์ดิต่อ : 0-2628-5638 ต่อ 1601 
      2. นางสาวนุจรยี ์บูรณากาญจน์ เบอรต์ดิต่อ : 0-2628-5638 ต่อ 1401 
 
ผู้จดัเกบ็ข้อมูล : 1. นางสาววราลกัษณ์ ดุรงคก์าญจน์ เบอรต์ดิต่อ : 0-2628-5638 ต่อ 1402 



รายละเอยีดตวัชีว้ดัประกอบค ารบัรองการปฏบิตัริาชการระดบัส านัก ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ หน้า ๒๗ 
 

   2. นายสรนิท ์ ศรสีมพนัธุ ์  เบอรต์ดิต่อ : 0-2628-5638 ต่อ 1605 
   3. นางชุตมิา  ดาสงิห ์   เบอรต์ดิต่อ : 0-2628-5638 ต่อ 1403 
   4. นางวนัเพญ็ สวุรรณเวช  เบอรต์ดิต่อ : 0-2628-5638 ต่อ 1406 
   5. นางสาวกมลวรรณ  รอดจ่าย  เบอรต์ดิต่อ : 0-2628-5638 ต่อ 

1608 
    6. นางสาวนิตยา จนัทรท์ุง่ใหญ่  เบอรต์ดิต่อ : 0-2628-5638 ต่อ 

1405 
   7. นางสาวสพุรรณ ี หงิไธสง  เบอรต์ดิต่อ : 0-2628-5638 ต่อ 1404  
 
 
ตวัช้ีวดัท่ี 1.4 : ร้อยละของการจดัท ารายงานผลปฏิบติังานของกระทรวงศึกษาธิการตาม
นโยบาย 

และการสัง่การของหวัหน้าคณะรกัษาความสงบแห่งชาติ (หน.คสช.) ฝ่าย
สงัคม  

จิตวิทยา (ฝสจว.) รฐับาลและรฐัมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการท่ีได้รบั
มอบหมาย 

ส าเรจ็ตามในระยะเวลาท่ีก าหนด 
หน่วยวดั  : รอ้ยละ 
น ้าหนัก  :  รอ้ยละ 8 
ค าอธิบาย  :  
  การรายงานผลการด าเนินงานของกระทรวงศกึษาธกิารตามนโยบายรฐับาล ขอ้สัง่
การของนายกรฐัมนตร ีและตามนโยบายหวัหน้าฝ่ายสงัคมจติวทิยา คณะรกัษาความสงบแห่งชาต ิ
เป็นการรายงานผลการด าเนินงานของกระทรวงศึกษาธิการ ตามจุดเน้นและยุทธศาสตร์ของ
กระทรวงศกึษาธกิาร และ Roadmap ของฝ่ายสงัคมจติวทิยา คณะรกัษาความสงบแห่งชาต ิโดย
จดัสง่รายงานไปยงัฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการขบัเคลื่อนและเร่งรดัการด าเนินงานตามนโยบาย
รัฐบาล (กขร.) ฝ่ายเลขานุการ ก.พ. และฝ่ายสังคมจิตวิทยา คณะรักษาความสงบแห่งชาต ิ 
(หน.ฝสจว.คสช.) เพื่อเป็นขอ้มูลใน        การน าเสนอทีป่ระชุมคณะรฐัมนตร ี
 

เกณฑก์ารให้คะแนน : 
  ช่วงการปรบัเกณฑก์ารให้คะแนน +/- 10 หน่วย ต่อ 1 คะแนน โดยก าหนดเกณฑ์
การใหค้ะแนน  ดงันี้ 
 

ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 ระดบั 4 ระดบั 5 
สง่รายงานผล
การปฏบิตังิาน

สง่รายงานผล
การ

สง่รายงานผล
การปฏบิตังิาน

สง่รายงานผลการ
ปฏบิตังิานไดร้อ้ยละ 

สง่รายงานผลการ
ปฏบิตังิานไดร้อ้ย



รายละเอยีดตวัชีว้ดัประกอบค ารบัรองการปฏบิตัริาชการระดบัส านัก ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ หน้า ๒๘ 
 

ไดร้อ้ยละ 80
ของรายงาน
ทัง้หมด 

ปฏบิตังิานได้
รอ้ยละ 90
ของรายงาน
ทัง้หมด 

ได ้
รอ้ยละ 100 
ของรายงาน
ทัง้หมด 

100 และตรงเวลาที่
ก าหนด รอ้ยละ 80 

ละ 100 และตรง
เวลาทีก่ าหนด รอ้ย

ละ 85 

 

รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน  : 
 
 

ข้อมูลพื้นฐานประกอบตวัช้ีวดั 
 

หน่วยวดั ผลการด าเนินงานในอดีต 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 

2557 2558 2559 
รอ้ยละของการจดัท ารายงานผล
ปฏบิตังิานของกระทรวงศกึษาธกิาร
ตามนโยบายและการสัง่การของ
หวัหน้าคณะรกัษาความสงบแหง่ชาต ิ
(หน.คสช.) ฝ่ายสงัคมจติวทิยา 
(ฝสจว.) รฐับาลและรฐัมนตรวีา่การ
กระทรวงศกึษาธกิารทีไ่ดร้บั
มอบหมายส าเรจ็ตามในระยะเวลาที่
ก าหนด 
 

รอ้ยละ - - - 

แหล่งข้อมูล/วิธีการจดัเกบ็ข้อมูล  : 
 

แหล่งข้อมูล   :   แหล่งขอ้มูลจากหน่วยงานต่าง ๆ ในสงักดักระทรวงศกึษาธกิาร 
  
วิธีการเกบ็ข้อมูล : โดยผา่นระบบอเิลก็ทรอนิกส(์อเีมล)์ report_ed54@hotmail.com และเวบ๊ไซด ์
                        กระทรวงศกึษาธกิาร 
 
ผู้ก ากบัดแูลตวัช้ีวดั  :  นายวฒันชยั  จนัทรว์นุีกูล เบอร์ติดต่อ  :  ๐ ๒๖๒๘ ๖๓๙๐ ต่อ 
1601 
 
ผู้จดัเกบ็ข้อมูล  :  1. น.ส.ปทมุพร  อยูค่ง  เบอรต์ดิต่อ  ๐ ๒๖๒๘ ๖๓๙๐ ต่อ 1602 
    2. นายสรนิท ์ ศรสีมัพนัธ์  เบอร์ติดต่อ  ๐ ๒๖๒๘ ๖๓๙๐ 
ต่อ 1605 
   3. นางเจนจริา ธชัศฤงคารสกุล เบอรต์ดิต่อ  ๐ ๒๖๒๘ ๖๓๙๐ ต่อ 1606 
   4. น.ส.กมลวรรณ  รอดจ่าย เบอรต์ดิต่อ  ๐ ๒๖๒๘ ๖๓๙๐ ต่อ 1608 



รายละเอยีดตวัชีว้ดัประกอบค ารบัรองการปฏบิตัริาชการระดบัส านัก ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ หน้า ๒๙ 
 

   5. นางสมัพนัธ ์ แจ่มหอม  เบอร์ติดต่อ  ๐ ๒๖๒๘ ๖๓๙๐ 
ต่อ 1609 
   5. นายศุภกติติ ์ ยอดพจิติร เบอรต์ดิต่อ  ๐ ๒๖๒๘ ๖๓๙๐ ต่อ 1603 
   6. น.ส.พรมนันท ์ เตยีวเจรญิชยั เบอรต์ดิต่อ  ๐ ๒๖๒๘ ๖๓๙๐ ต่อ 1604 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตวัช้ีวดัท่ี 1.5 : ร้อยละความส าเรจ็ของผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบติัราชการประจ า 
ปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ของส านักงานปลดักระทรวงศึกษาธิการ เพ่ือ

ขบัเคล่ือน 
ยทุธศาสตรช์าติ 

หน่วยวดั  : รอ้ยละ 
น ้าหนัก  :  รอ้ยละ 8 
ค าอธิบาย  :  



รายละเอยีดตวัชีว้ดัประกอบค ารบัรองการปฏบิตัริาชการระดบัส านัก ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ หน้า ๓๐ 
 

  หมายถงึ การด าเนินการตดิตามผลการด าเนินงานตามแผนปฏบิตัริาชการประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2560 ของส านักงานปลดักระทรวงศกึษาธกิาร โดยแผนฉบบันี้จดัท าขึน้โดยใชร้่าง
กรอบยทุธศาสตรช์าต ิระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560-2579) เป็นแนวทางในการจดัท าแผนปฏบิตัริาชการฯ 
 

เกณฑก์ารให้คะแนน : 
  ช่วงการปรบัเกณฑก์ารใหค้ะแนน +/- 10 หน่วย ต่อ 1 คะแนน โดยก าหนดเกณฑ์
การใหค้ะแนน  ดงันี้ 
 

ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 ระดบั 4 ระดบั 5 
รอ้ยละ 60 รอ้ยละ 70 รอ้ยละ 80 รอ้ยละ 90 รอ้ยละ 100 

 
รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน  : 
 
 

ข้อมูลพื้นฐานประกอบตวัช้ีวดั 
 

หน่วยวดั ผลการด าเนินงานในอดีต 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 

2557 2558 2559 
รอ้ยละความส าเรจ็ของผลการ
ด าเนินงานตามแผนปฏบิตัริาชการ
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ของ
ส านักงานปลดักระทรวงศกึษาธกิาร 
เพื่อขบัเคลื่อน 
ยทุธศาสตรช์าต ิ

รอ้ยละ - - - 

 
แหล่งข้อมูล/วิธีการจดัเกบ็ข้อมูล  : 
 

แหล่งข้อมูล   :   แหล่งขอ้มูลจากหน่วยงานต่าง ๆ ในสงักดักระทรวงศกึษาธกิาร 
  
วิธีการเกบ็ข้อมูล : โดยผา่นระบบอเิลก็ทรอนิกส(์อเีมล)์ report_ed54@hotmail.com และเวบ๊ไซด ์
                        กระทรวงศกึษาธกิาร 
 
ผู้ก ากบัดแูลตวัช้ีวดั : 1. นายวฒันชยั  จนัทรว์นุีกูล  เบอรต์ดิต่อ : 0-2628-5638 ต่อ 1601 
      2. นางสาวนุจรยี ์บูรณากาญจน์ เบอรต์ดิต่อ : 0-2628-5638 ต่อ 1401 
 
ผู้จดัเกบ็ข้อมูล : 1. นางสาววราลกัษณ์ ดุรงคก์าญจน์ เบอรต์ดิต่อ : 0-2628-5638 ต่อ 1402 



รายละเอยีดตวัชีว้ดัประกอบค ารบัรองการปฏบิตัริาชการระดบัส านัก ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ หน้า ๓๑ 
 

   2. นายสรนิท ์ ศรสีมพนัธุ ์  เบอรต์ดิต่อ : 0-2628-5638 ต่อ 1605 
   3. นางชุตมิา  ดาสงิห ์   เบอรต์ดิต่อ : 0-2628-5638 ต่อ 1403 
   4. นางวนัเพญ็ สวุรรณเวช  เบอรต์ดิต่อ : 0-2628-5638 ต่อ 1406 
   5. นางสาวกมลวรรณ  รอดจ่าย  เบอรต์ดิต่อ : 0-2628-5638 ต่อ 

1608 
    6. นางสาวนิตยา จนัทรท์ุง่ใหญ่  เบอรต์ดิต่อ : 0-2628-5638 ต่อ 

1405 
   7. นางสาวสพุรรณ ี หงิไธสง  เบอรต์ดิต่อ : 0-2628-5638 ต่อ 1404  
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