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ตารางสรุปส านัก/กลุ่ม/ศูนย ์รับผิดชอบตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพใน 
การปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

ล าดับ ตัวช้ีวัด 
หน่วยงานก ากับดูแล
ขับเคลื่อนตัวชี้วัด 

องค์ประกอบที่ 1 ประสิทธิภาพในการด าเนินงานตามภารกิจหลักพื้นฐาน งานประจ างานตามหน้าที่
ปกติ หรองานตามหน้าที่ความรับผิดชอบหลัก งานตามกฎหมาย กฎ นโยบายของรัฐบาล หรือมติ
คณะรัฐมนตรี (Function base) 

1.1 ร้อยละผู้เรียนต่อประชากรกลุ่มอายุ (3-5 ปี/6-11 ปี/12-14 
ปี/15-17 ปี) 

ส ำนักนโยบำยและแผนกำร
ศึกษำขั้นพ้ืนฐำน (สนผ.) 

 - ร้อยละผู้เรียนระดับอนุบำล (3-5 ปี) 
 - ร้อยละผู้เรียนระดับประถมศึกษำ (6-11 ปี) 
 - ร้อยละผู้เรียนระดับมัธยมศึกษำตอนต้น (12-14 ปี) 
 - ร้อยละผู้เรียนระดับมัธยมศึกษำตอนปลำย (มัธยมปลำย/

ปวช.) (15-17 ปี) 
1.2 ขีดความสารถในการแข่งขันด้านการศึกษาของประเทศไทย

จากรายงาน (IMD 2018) 
 

1.2.1 อันดับตำมรำยงำนด้ำนกำรศึกษำ (Education)  
12.2 อันดับตำมรำยงำนด้ำนที่เกี่ยวข้องกับบทบำทภำรกิจของส่วน

รำชกำร 
 

1.3 ระดับคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ 
O-Net 

ส ำนักทดสอบทำงกำรศึกษำ  
(สทศ.) 

1.5 ระดับความส าเร็จของการด าเนินโครงการพัฒนาครูครบวงจร ส ำนักพัฒนำครูและบุคลำกร 
กำรศึกษำ (สพค.) 

องค์ประกอบที่ 2 ประสิทธิภาพในการด าเนินงานตามหลักภารกิจยุทธศาสตร์ แนวทางปฏิรูปภาครัฐ  
นโยบายเร่งด่วน หรือภารกิจที่ได้รับมอบหมายเป็นพิเศษ หรือการบูรณาการการด าเนนิงานร่วมกัน 
หลายหน่วยงาน (Agenda base) 

2.1 การสร้างความรับรู้ความเข้าใจแก่ประชาชน 

ส ำนักอ ำนวยกำร (สอ.) 2.1.1 ร้อยละกำรด ำเนินกำรตำมแผนกำรสร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจแก่ประชำชน 
2.2.2 ร้อยละกำรชี้แจงประเด็นส ำคัญที่ทันต่อสถำนกำรณ์ 
2.2 ร้อยละของครูที่เข้ารับการพัฒนาครูภาษาอังกฤษในระดับ

ภูมิภาค (Boot Camp) 
หน่วยศึกษำนิเทศ (ศนฐ.) 

องค์ประกอบที่ 3 ประสิทธิภาพในการด าเนินงานตามหลักภารกิจพื้นที่/ท้องถิ่น ภูมิภาค จังหวัด กลุ่ม
จังหวัด หรือการบูรณาการการด าเนินงานหลายพ้ืนที่หรือหลายหน่วยงาน (Area base)  

 ไม่มีตัวชี้วัดในองค์ประกอบนี้  
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ล าดับ ตัวช้ีวัด 
หน่วยงานก ากับดูแล
ขับเคลื่อนตัวชี้วัด 

องค์ประกอบที่ 4 ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการและพัฒนานวัตกรรมในการบริหารจัดการ 
ระบบงาน งบประมาณ ทรัพยากรบุคคล และการให้บริการประชาชนหรือหน่วยงานของรัฐ  
(Innovation Base) 

4.1 การพัฒนานวัตกรรม 
 

ส ำนักเทคโนโลยีเพ่ือกำรเรียน 
กำรสอน (สทร.) 

4.2 การพัฒนาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน  
4.2.1 กำรประหยัดไฟฟ้ำและน้ ำมัน ส ำนักอ ำนวยกำร (สอ.) 
4.2.2 กำรลดกระดำษ    ส ำนักคลังและสินทรัพย์ (สคศ.) 
4.2.3 กำรประหยัดงบประมำณ ส ำนักนโยบำยและแผนกำร 

ศึกษำขั้นพ้ืนฐำน (สนผ.) 
4.2.4 กำรพัฒนำระบบรำยงำนผลตัวชี้วัด (KRS) กลุ่มพัฒนำระบบริหำร (กพร.) 
4.2.5 โครงกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำน

หน่วยงำนภำครัฐของ สพฐ.(ITA) ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 
ส ำนักพัฒนำระบบบริหำรงำน 
บุคคลและนิติกำร (สพร.) 

4.2.6 โครงกำรห้องเรียนกีฬำ ส ำนักวิชำกำรและมำตรฐำน 
กำรศึกษำ (สวก.) 

4.2.7 กำรรับนักเรียนโดย Smart Card และกำรจัดท ำข้อมูล
ผลสัมฤทธิ์ทำงกำรศึกษำ (GPA) 

ส ำนักนโยบำยและแผนกำร 
ศึกษำขั้นพ้ืนฐำน (สนผ.) 

4.2.8 โครงกำรโรงเรียนประชำรัฐ ส ำนักพัฒนำนวัตกรรมกำรจัด 
กำรศึกษำ (สนก.) 

4.2.9 โรงเรียนวิถีพุทธ ส ำนักพัฒนำนวัตกรรมกำรจัด 
กำรศึกษำ (สนก.) 

4.2.10 พุธเช้ำ ข่ำว สพฐ. ส ำนักอ ำนวยกำร (สอ.) /  
ส ำนักเทคโนโลยีเพ่ือกำรเรียน 
กำรสอน (สทร.) 

4.2.11 ระบบบัญชีกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ส ำนักนโยบำยและแผนกำร 
ศึกษำขั้นพ้ืนฐำน (สนผ.) 

4.2.12 กำรจัดท ำบัญชีต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต/กำรตรวจสอบทำง
กำรเงินและบัญชีของ สพท. 

ส ำนักคลังและสินทรัพย์ (สคศ.) 

องค์ประกอบที่ 5 ศักยภาพในการเป็นส่วนราชการที่มีความส าคัญเชิงยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนา 
ประเทศ ตามแผนหรือนโยบายระดับชาติ นโยบายของรัฐบาล (Potentinal base) 

5.1 การจัดท าและด าเนินการตามแผนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์
ชาติ 

ส ำนักนโยบำยและแผนกำร 
ศึกษำขั้นพ้ืนฐำน (สนผ.) 

5.2 การด าเนินการจัดท าแผนปฏริูปองค์การ กลุ่มพัฒนำระบบริหำร (กพร.) 
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วิธีการรวบรวมข้อมูล แนวทางการเขียนรายงานเกี่ยวกบั 
การวิเคราะห์ข้อมูล การระบุปัจจัยสนับสนุน และปัญหา อุปสรรค 

 

วิธีการรวบรวมข้อมูล 
ส ำหรับแนวทำงกำรในประเมินผลกำรปฏิบัติรำชกำรซึ่งจะมีกำรติดตำมและประเมินผลด ำเนินกำร

งำนใน 4 ลักษณะ กล่ำวคือ   
1. ประเมินผลจาก เอกสาร หลักฐาน ต่างๆ เช่น รำยงำนกำรประชุม ค ำสั่งแต่งตั้ง

คณะท ำงำน แผนกำรด ำเนินงำนที่ได้รับควำมเห็นชอบจำกผู้มีอ ำนำจ ภำพถ่ำย  
2. ประเมินผลจากการสัมภาษณ์บุคคลที่เกี่ยวข้องต่างๆ เช่น ผู้ก ำกับดูแลตัวชี้วัด ผู้จัดเก็บ

ข้อมูลผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับกำรด ำเนินกำรของส่วนรำชกำร 
3. ประเมินผลจากการสังเกตการณ์ เป็นการพิจารณาการปฏิบัติงานต่างๆ ของส่วน

ราชการ เช่น สภำพแวดล้อมของสถำนที่ที่ด ำเนินกำรตำมกิจกรรมหรือโครงกำรหลัก กำรเก็บรักษำและดูแล
เอกสำร/ข้อมูลกำรมีส่วนร่วมของผู้บริหำรระดับสูงของส่วนรำชกำร  ระบบฐำนข้อมูล ควำมถูกต้อง เช่น 
แบบฟอร์มและเจ้ำหน้ำที่ที่รับผิดชอบในกำรตรวจสอบข้อมูลก่อนและหลังกำรจัดเก็บทุกครั้ง รวมทั้ง
แบบฟอร์ม และเจ้ำหน้ำที่ที่รับผิดชอบในกำรสอบถำมข้อมูลต่ำงๆ จำกเจ้ำของข้อมูล ควำมน่ำเชื่อถือ เช่น 
ระบุแหล่งที่มำได้ชัดเจน สำมำรถสอบยันข้อมูลกับหน่วยงำนเจ้ำของข้อมูลได้ มีกำรจัดเก็บเป็นระบบและมี
เจ้ำหน้ำที่รับผิดชอบในกำรจัดเก็บ 

4. การขอความเห็นจากคณะผู้เชี่ยวชาญ (Expert Panel) เช่น คณะผู้เชี่ยวชำญด้ำน
เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร/คณะผู้เชี่ยวชำญด้ำนกำรพัฒนำระบบรำชกำร  มำประกอบกำร
ประเมินผลอย่ำงไรก็ตำม ในขั้นตอนกำรติดตำม และประเมินผลกำรปฏิบัติรำชกำร หลักฐำนที่ส ำคัญที่ที่
ปรึกษำจะใช้ในกำรประกอบพิจำรณำกำรประเมินผลกำรปฏิบัติรำชกำรประจ ำปี นั่นคือ รำยงำนผลกำร
ปฏิบัติรำชกำรตำมค ำรับรองกำรปฏิบัติรำชกำร (Self Assessment Report) หรือที่เรียกว่ำ  SAR ซึ่งส่วน
รำชกำรได้จัดท ำมำอย่ำงต่อเนื่องตั้งแต่ปีงบประมำณ พ.ศ. 2547  SAR จึงถือเป็นกำรรำยงำนผลกำรปฏิบัติ
รำชกำรที่ส ำคัญ  และถือเป็นเอกสำรทำงรำชกำรที่ได้รับกำรรับรองควำมถูกต้องสมบูรณ์จำกหัวหน้ำส่วน
รำชกำรเพ่ือใช้เป็นข้อมูลส ำคัญในกำรประเมินผล ดังนั้น SAR จึงควรระบุถึงข้อมูลที่เกี่ยวข้องทั้งหมดของ
กำรด ำเนินกำรตำมตัวชี้วัด อำทิ ระบุถึงกำรรำยงำนผลกำรปฏิบัติรำชกำร ระบุนิยำมตัวชี้วัดที่ถูกต้องและ
ตรงตำม KPI Template (ที่ส่วนรำชกำรได้แจ้งไปยังส ำนักงำน ก.พ.ร. ได้รับทรำบ)  ระบุข้อมูลผลกำร
ด ำเนินงำนและแนวทำงกำรจัดเก็บข้อมูล ระบุถึงปัจจัยสนับสนุน ปัญหำและอุปสรรคที่พบในกำรด ำเนินงำน
ดังกล่ำว  เพ่ือให้ทรำบถึงสภำพแวดล้อมและภำวะกำรด ำเนินงำนบริหำรจัดกำรที่องค์กรประสบอยู่ อันจะ
น ำมำซึ่งข้อเสนอแนะ  หำกพบว่ำองค์กรยังสำมำรถท่ีจะปรับปรุง พัฒนำ หรือหำแนวทำงแก้ไขให้ดียิ่งขึ้นได้ 
หรือหำกเป็นองค์กรที่ประสบควำมส ำเร็จแล้ว เป็นองค์กรต้นแบบที่จะใช้ เป็นกรณีศึกษำให้แก่องค์กรต่ำง ๆ 
เพ่ือเป็นแนวทำงกำรบริหำรองค์กรให้ประสบควำมส ำเร็จต่อไป 
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แนวทางการวิเคราะห์ข้อมูล 
ส่วนรำชกำรสำมำรถน ำข้อมูลที่ได้จำกกำรรวบรวมข้อมูลตำมวิธีกำรดังกล่ำวข้ำงต้น มำท ำกำร

วิเครำะห์เพ่ือให้สำมำรถระบุถึงปัจจัยสนับสนุน ตลอดจนปัญหำและอุปสรรคที่พบในกำรด ำเนินงำน ทั้ง
ปัจจัยภำยใน และปัจจัยภำยนอกองค์กร ได้ดังนี ้

1. ปัจจัยสนับสนุน ปัญหา และอุปสรรค อันเกิดจากปัจจัยภายใน อันได้แก่ ปัจจัยที่ควบคุมได้
ภำยในองค์กรเอง ซึ่งส่งผลโดยตรงต่อควำมส ำเร็จในกำรปฏิบัติงำน หรืออำจจะก่อให้เกิดปัญหำและ
อุปสรรคในกำรด ำเนินกำรด้วยเช่นกัน ยกตัวอย่ำงเช่น ปัจจัยด้ำน บุคลำกร  (Man) ทรัพยำกร (Money & 
Material) กำรบริหำรจัดกำร (Management) และกระบวนงำน (Process) ซึ่งสำมำรถพิจำรณำได้
ดังต่อไปนี้           

1.1 บุคลากร (Man) ปัจจัยด้ำนบุคคลำกร (Man) เป็นปัจจัยที่มีควำมส ำคัญอย่ำงยิ่งต่อกำรกำร
ปฏิบัติงำน และกำรขับเคลื่อนองค์กรให้สัมฤทธิผลตำมวิสัยทัศน์หรือเป้ำประสงค์ตำมที่หน่วยงำนหรือ
องค์กรนั้นๆ ได้ก ำหนด โดยสำมำรถพิจำรณำได้ใน 2 ระดับคือ บุคลำกรในระดับบริหำร (Leader) และ
ระดับผู้ปฏิบัติงำน (Knowledge Worker)   

ระดับบริหาร (Leader) หมำยถึง ผู้ที่ท ำหน้ำที่ก ำหนดนโยบำย และแนวทำงในกำรด ำเนินงำน 
เช่น กำรประเมินระดับจังหวัด หมำยถึง ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัด กำรประเมินระดับกระทรวง หมำยถึง 
ปลัดกระทรวง กำรประเมินระดับกรม หมำยถึง อธิบดี ในกำรประเมินองค์กำรมหำชน หมำยถึง 
คณะกรรมกำร หรือผู้อ ำนวยกำรองค์กำร โดยจะวิเครำะห์ตัวผู้บริหำรเองในแง่มุมมอง ควำมคิด กำรบริหำร 
และวิเครำะห์ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงผู้บริหำรกับบุคคลในองค์กร 

กำรวิเครำะห์ตัวผู้บริหำร 
 รูปแบบ หรือ แนวทำงกำรก ำหนดวิสัยทัศน์ (vision) ของผู้บริหำรระดับสูงขององค์กร 
 ลักษณะ/ภำวะกำรน ำ (Lead) และกำรมีส่วนร่วม (Participation) ของผู้บริหำรระดับสูง

ขององค์กร 
 กำรเป็นแบบอย่ำงที่ดีให้แก่ผู้ปฏิบัติงำน อำทิเช่น ด้ำนกำรวำงแผนงำน กำรอ ำนวยกำร กำร

จัดงบประมำณ กำรบริหำรจัดกำรบุคลำกร กำรแก้ปัญหำหรืออุปสรรคที่เกิดขึ้นในกำร
ปฏิบัติงำน กำรสื่อสำรภำยในองค์กร กำรแก้ไขควำมขัดแย้ง กำรบริหำรเวลำ ตลอดจน
แนวทำงกำรติดตำมและประเมินงำนของผู้บริหำรระดับสูงขององค์กร 

กำรวิเครำะห์ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงผู้บริหำรกับบุคคลในองค์กร 
 รูปแบบ หรือ แนวทำงกำรสร้ำงกำรรับรู้ร่วมกันระหว่ำงผู้บริหำรระดับสูงขององค์กรและ

ผู้ปฏิบัติงำนในองค์กร (Share Vision)  
 รูปแบบ หรือ แนวทำงกำรสร้ำงควำมไว้วำงใจให้กับผู้ปฏิบัติงำน (Commitment)  
 รูปแบบ หรือ กำรสร้ำงทีมงำน (Team Building) ที่เหมำะสมกับงำนด้ำนต่ำงๆ ในองค์กร 
 รูปแบบ หรือ แนวทำงกำรมอบหมำยงำนพิเศษหรือกำรมอบอ ำนำจกำรปฏิบัติงำนด้ำนต่ำงๆ

ให้กับเจ้ำหน้ำที่ระดับผู้ปฏิบัติงำน    
 รูปแบบ กำรเสนอแนะแนวทำง ตลอดจนควำมคิดสร้ำงสรรค์ที่เป็นประโยชน์ต่อกำร

บริหำรงำนในองค์กร (Solution Provider) 
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 รูปแบบ หรือ แนวทำง กำรสร้ำงแรงจูงใจให้กับผู้ปฏิบัติงำน 
 รูปแบบ หรือ แนวทำง กำรพัฒนำสภำพแวดล้อมในกำรปฏิบัติงำนเอื้อต่อผู้ปฏิบัติงำน 
 รูปแบบ หรือ แนวทำง กำรสร้ำงวัฒนธรรมกำรปฏิบัติงำนในองค์กร 

ระดับผู้ปฏิบัติงาน (Knowledge Worker) หมำยถึง ผู้รับผิดชอบกำรปฏิบัติงำนประจ ำวันซึ่งมี 
รูปแบบกำรท ำงำน และกำรจัดกำรแก้ไขปัญหำส่วนใหญ่กับปัญหำที่มีลักษณะคล้ำยคลึงกันในแต่ละวัน หรือ
ช่วงรอบระยะเวลำหนึ่ง ๆ ซึ่งจะวิเครำะห์ตัวผู้ปฏิบัติงำนเอง วิเครำะห์ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงผู้ปฏิบัติงำนใน
ส่วนงำนเดียวกัน หรือต่ำงส่วนงำน และวิเครำะห์ปัจจัยที่ผลักดันให้ผู้ปฏิบัติงำนด ำเนินงำน 

กำรวิเครำะห์ตัวผู้ปฏิบัติงำน 
 ระดับควำมรู้/ควำมเข้ำใจ ของผู้ปฏิบัติงำน ที่มีต่อกำรปฏิบัติงำน 
 กำรมีส่วนร่วมของผู้ปฏิบัติงำนในกำรเสนอแนะแนวทำงกำรด ำเนินงำน หรือกำรคิดริเริ่ม

สร้ำงสรรค์กำรปฏิบัติงำนต่ำงๆ (Innovative Thinking) 
 ทัศนะคติของผู้ปฏิบัติงำนที่มีต่อกำรด ำเนินงำน  
 รูปแบบ หรือวิธีกำร ที่ผู้ปฏิบัติงำนได้มีควำมพยำยำมทดลองหรือพัฒนำปรับปรุง

กระบวนงำนต่ำงๆ  
 ควำมจริงจัง/ควำมใส่ใจของผู้ปฏิบัติงำน  
 ขีดควำมสำมำรถ (Competency) และคุณสมบัติที่ เหมำะสมของผู้ปฏิบัติงำน คณะ

ผู้เชี่ยวชำญหรือทีมท่ีปรึกษำในกำรด ำเนินงำน 
วิเครำะห์ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงผู้ปฏิบัติงำน 
 รูปแบบ หรือวิธีกำร ในกำรถ่ำยทอดควำมรู้ร่วมกันระหว่ำงผู้ปฏิบัติงำน  
 รูปแบบ หรือวิธีกำรประสำนงำนกับหน่วยงำนหรือผู้ปฏิบัติงำนอื่นท่ีเกี่ยวข้อง 

วิเครำะห์ปัจจัยที่ผลักดันให้ผู้ปฏิบัติงำนด ำเนินงำน 
 รูปแบบ แนวทำงกำรสร้ำงผู้น ำกำรเปลี่ยนแปลง (change Agent) 

1.2 ทรัพยากร (Money & Material) หมำยถึง ปัจจัยประกอบที่ช่วยสนับสนุนให้ผู้ปฏิบัติงำน
สำมำรถปฏิบัติงำนภำยใต้ภำระหน้ำที่ควำมรับผิดชอบได้ส ำเร็จลุล่วง ตำมเป้ำหมำย และนโยบำยขององค์กร 

งบประมาณ (Budget) 
 เช่น รูปแบบหรือแนวทำงกำรก ำหนดหรือกำรจัดสรรงบประมำณงบประมำณส ำหรับกำร

ปฏิบัติงำนต่ำงๆ  
 เงื่อนไข แนวทำง กำรกันงบประมำณไว้เผื่อกรณีฉุกเฉิน 
 ควำมส ำเร็จของกำรบริหำรงบประมำณให้เกิดประสิทธิภำพสูงสุด 

เวลา (Time) 
 รูปแบบ หรือ แนวทำง กำรก ำหนดรอบระยะเวลำในกำรปฏิบัติงำนด้ำนต่ำงๆ โดยเริ่มตั้งแต่

กระบวนกำรมอบหมำยนโนบำย กำรน ำนโยบำยไปปฏิบัติ รวมไปจนถึงกำรติดตำมและ
ประเมินกำรด ำเนินงำน และกำรปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่อง ฯลฯ เป็นต้น  
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วัสดุ อุปกรณ์ ส านักงาน (Resource) 
 รูปแบบ หรือ แนวทำงกำรจัดสรร วัสดุ อุปกรณ์ท่ีสนับสนุนกำรท ำงำนต่ำงๆ ให้เพียงพอต่อ

กำรกำรปฏิบัติงำน และก่อให้เกิดกำรจัดสรรที่มีประสิทธิภำพ 
 กำรพัฒนำ วัสดุ อุปกรณ์ ส ำนักงำน ที่ทันสมัยให้เอ้ือต่อกำรอ ำนวยกำร/กำรปฏิบัติงำนด้ำน

ต่ำง ๆ เช่น กำรน ำระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ (Information Technology) มำสนับสนุน
กำรปฏิบัติงำน 

1.3 ตัวงาน (Task) หมำยถึง กำรอธิบำยคุณลักษณะของงำนที่มีผลต่อควำมส ำเร็จของงำน ทั้ง
กระบวนกำร และวิธีกำรท ำงำน รวมถึงควำมเกี่ยวข้องของปัจจัยต่ำง ๆ ที่จะก่อให้เกิดอุปสรรค และ
ข้อจ ำกัดในกำรท ำงำน หรือเป็นปัจจัยสนับสนุนให้งำนสำมำรถส ำเร็จลุล่วงไปได้โดยง่ำย เช่น งำนขุดคลองำ
มำรถกระท ำเฉพำะหน้ำแล้ง กำรวำงแผนแม่บทต้องมีกำรประสำนงำนระหว่ำงหลำยหน่วยงำนจึงมีควำม
ซับซ้อน 

1.4 การบริหารจัดการ (Management) หมำยถึง กระบวนกำรในกำรบริหำรบุคลำกร ทรัพยำกร 
และตัวงำน เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุด และบรรลุเป้ำหมำยขององค์กรแบบบูรณำกำร 

การวางแผน 
 กำรวำงแผนกำรจัดโครงสร้ำงองค์กร กลุ่มงำน 
 รูปแบบ หรือ แนวทำง กำรร่วมวำงแผนกำรปฏิบัติงำน ทั้งในส่วนของแผนระยะสั้น และแผน

ระยะยำว หรือแผนปฏิบัติงำนประจ ำปี(Annual Performance Planning) ซึ่งกำรระบุ
รำยละเอียดของกิจกรรม หน่วยงำนผู้รับผิดชอบและเป้ำหมำยตำมตัวชี้วัดผลงำน ทั้งส่วนที่
เป็นผลผลิต และผลลัพธ์ของงำนในหน้ำที่ 

 รูปแบบหรือกำรก ำหนดทิศทำงหรือกลยุทธ์กำรด ำเนินงำนขององค์กรในแต่ละช่วงเวลำ โดยที่
กลยุทธ์นั้นสำมำรถน ำไปด ำเนินกำรได้เหมำะสมและสอดคล้องกับสถำนกำรณ์ต่ำงๆที่เกิดขึ้น
ในช่วงระยะเวลำต่ำงๆ ซึ่งอำจแยกเป็น  
- แผนกลยุทธ์ระดับองค์กร  (Corporate-Level Strategic Plan) เกี่ยวข้องกับกำรบริหำร

ระดับสูง กำรบริหำรในภำพรวม เป้ำหมำย ทิศทำง และกลยุทธ์ของทั้งองค์กำร ให้
บรรลุผลส ำเร็จ โดยผู้รับผิดชอบในกำรบริหำร และกำรจัดท ำแผนในระดับนี้ ก็มักจะเป็น
กลุ่ม/คณะของผู้บริหำรระดับสูงในองค์กำรนั้นเอง   

- แผนกลยุทธ์ระดับแผนก (Strategic Business Unit-Level Strategic Plan) เป็นควำม
รับผิดชอบในกำรบริหำรของหัวหน้ำแผนก (Department Manager) ซึ่งจะเป็นกำร
น ำเอำกลยุทธ์องค์กำร หรือกลยุทธ์ระดับสูง มำแปรเปลี่ยนเป็นเชิงกลวิธี ให้ใกล้เคียงกับ
แนววิธีปฏิบัติต่ำงๆตำมควำมรับผิดชอบ และภำระหน้ำที่ของหน่วยงำนฝ่ำยนั้น 

- แผนกลยุทธ์ระดับหน้ำที่ ปฏิบัติกำร  (Functional-Level Strategic Plan) เป็นกำร
ปฏิบัติกำรของหัวหน้ำหน่วยงำน ได้แก่ Supervisor หรือ Foremans หรือพนักงำน
หน่วยงำนสนับสนุนอื่นๆ ที่มีกำรด ำเนินงำนกันในลักษณะงำนประจ ำ (ROUTINE) 

 รูปแบบหรือแนวทำง ก ำหนดหรือจัดท ำแผนส ำรองในกรณีผลงำนไม่เป็นไปตำมเป้ำหมำยที่
ก ำหนด หรือ แผนฉุกเฉินหำกเกิดอุปสรรค หรือเหตุกำรณ์ที่ไม่คำดคิดอันอยู่นอกเหนือกำร
ควบคุม หรือไม่พึงประสงค์ 
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 รูปแบบหรือกำรก ำหนดกลุ่มของตัวชี้วัดผลส ำเร็จของกำรด ำเนินงำน (Key Performance 
Indicators : KPI) ที่ส ำคัญให้มีควำมชัดเจนเป็นรูปธรรม 

การบริหารบุคคล 
 ควำมต้องกำรทรัพยำกรบุคคล  
 ควำมเพียงพอของบุคลำกรที่ปฏิบัติงำน 
 สมรรถนะด้ำนก ำลังคน ปริมำณอัตรำก ำลัง จ ำนวนสำยและกลุ่มประเภทสำยงำนที่องค์กร

ต้องกำร 
 รูปแบบ หรือแนวทำงกำรแต่งตั้งหรือก ำหนดผู้ปฏิบัติงำนให้เหมำะสมกับงำน 
 ควำมรับผิดชอบของกลุ่มบุคคลที่เกี่ยวข้องกับกำรประเมินผลกำรปฏิบัติรำชกำร 
 รูปแบบ หรือแนวทำง กำรสร้ำงแรงจูงใจ และสร้ำงขวัญ ก ำลังใจ ของบุคลกรในองค์กร 
 รูปแบบ หรือแนวทำงกำรพัฒนำองค์ควำมรู้ให้กับบุคลำกร 
 กำรจ้ำงเหมำหน่วยงำนภำยนอกด ำเนินงำน (Contract Out & Outsourcing) ที่ม ี

ควำมสำมำรถมำช่วยด ำเนินกำร 
การควบคุมและติดตามผล 
 รูปแบบกำรติดตำมและประเมินผลและกำรตัดสินใจในกำรด ำเนินงำน 
 ระบบข้อมูลข่ำวสำร  (Management Information System : MIS) /กำรรวบรวมข้อมูล 

กำรปฏิบัติงำนที่น ำมำใช้ในกำรติดตำมประเมินผล 
 รอบระยะเวลำกำรรำยงำนผลข้อมูลกำรปฏิบัติงำน 
 ศักยภำพและข้อจ ำกัดในกำรจัดระบบข้อมูลข่ำวสำรภำยในองค์กร 
 กำรใช้เทคโนโลยีในกำรวำงแผนและติดตำมประเมินผล 
 รูปแบบกำรก ำหนดเป้ำหมำยกำรด ำเนินงำนในช่วงระยะเวลำต่ำงๆ 
 ผู้รับผิดชอบในกำรติดตำมและตรวจสอบรูปแบบหรือกำรพัฒนำระบบกำรรับข้อเสนอแนะ 

(feedback) ต่ำงๆ ที่เกิดขึ้นใน  กำรปฏิบัติงำน เพ่ือประเมินผลหรือตรวจวินิจฉัยว่ำกำร
ด ำเนินงำนตำมแผนประสบผลส ำเร็จหรือไม่ มีปัญหำอุปสรรคที่เกิดขึ้นอย่ำงไร รวมทั้งท ำ
กำรประเมินสภำพแวดล้อมภำยนอกและแนวโน้มของผลกระทบที่อำจจะเกิดขึ้น เพ่ือ
น ำไปสู่กำร ปรับปรุงแก้ไขทิศทำงกำรด ำเนินงำนโดยรวม   

 รูปแบบหรือแนวทำงกำรด ำเนินงำนที่เป็นประโยชน์ต่อกำรปฏิบัติงำนงำนเมื่อได้รั บ
ข้อเสนอแนะ (feedback) ต่ำงๆ 

 แนวทำงกำรรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนกิจกรรมงำน/โครงกำร และแผนงำนตำมแผนกลยุทธ์
ที่ก ำหนดขึ้นเป็นระยะๆ เพื่อจะได้ทรำบถึงผลกำรด ำเนินงำน ควำมก้ำวหน้ำ ปัญหำอุปสรรค 
อันจะได้น ำไปสู่ กำรปรับปรุงแก้ไขหรือปรับเปลี่ยนทิศทำง กิจกรรมกำรด ำเนินงำนของ
องค์กำร ให้เหมำะสม 

 การจัดท ารายงาน 
 แนวทำงกำรรำยงำนกำรวิเครำะห์ คำดกำรณ์แนวโน้มของผลกำรปฏิบัติงำนตำมประเด็น

ต่ำงๆ ที่เกี่ยวข้องกับกำรด ำเนินงำนตำมตัวชี้วัด เพ่ือน ำไปสู่กำรก ำหนดวิสัยทัศน์หรือทัศ
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นภำพ (vision) ที่ชัดเจนขององค์กำรอันหมำยถึงทิศทำงกำรด ำเนินงำน (direction) จุดยืน
ที่เหมำะสม (Optimal Position)  เป้ำประสงค์ (goal) กลยุทธ์กำรด ำเนินงำน (strategy) 
รวมทั้งท ำกำรระบุเป้ำหมำย (target) กำรปฏิบัติงำนที่เป็นรูปธรรม 

 รูปแบบ แนวทำง กำรรำยงำนให้ผู้เกี่ยวข้องได้รับทรำบกำรด ำเนินงำนในช่วงระยะเวลำ
ต่ำงๆ อย่ำงสม่ ำเสมอ 

1.5 กระบวนงาน (Work) 
 รูปแบบ ผังกระบวนกำร (Flow Chart) 
 ขั้นตอนต่ำงๆ/ควำมซับซ้อน/ระยะเวลำ ภำยใต้กระบวนกำร (Working Steps) 
 ผู้ปฏิบัติงำนและหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องในแต่ละกระบวนงำน 
 กำรปรับปรุงกระบวนกำรท ำงำนในขั้นตอนต่ำงๆ 
 รูปแบบ แนวทำงกำรวิเครำะห์งำนอย่ำงเป็นระบบเพ่ือพัฒนำระบบกำรบริหำรงำนที่มี

ประสิทธิภำพ เพ่ือน ำไปสู่กำรพัฒนำระบบกำรจัดกำรคุณภำพ กำรจัดหำและพัฒนำระบบ
สำรสนเทศสนับสนุนกำรปฏิบัติงำน ( Information System Management) และกำร
ตัดสินใจทำงกำรบริหำรกำรพัฒนำทรัพยำกรมนุษย์ที่มีอยู่ในองค์กำร 

2. ปัจจัยสนับสนุน ปัญหา และอุปสรรค อันเกิดจากปัจจัยภายนอก  อันได้แก่ ปัจจัยทำงกำร
บริหำร ปัจจัยทำงเศรษฐกิจ ปัจจัยทำงสังคม ตลอดจนองค์ควำมรู้ใหม่ๆ ที่เกิดขึ้นจำกกระแสกำรบริหำร
จัดกำรภำครัฐแนวใหม่ (New Public Management) พันธมิตรและเครือข่ำยในกำรปฏิบัติงำน รวมถึง
สถำนกำรณ์และควำมเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นทั้งในระดับสำกลและระดับประเทศ ตลอดจนปรำกฏกำรณ์ทำง
ธรรมชำติที่เกิดขึ้น  ซึ่งสำมำรถพิจำรณำได้ดังต่อไปนี้   

2.1 บุคลากร หมำยถึง บุคคล หรือกลุ่มองค์กร ซึ่งอยู่ภำยนอกกำรควบคุมของส่วนรำชกำร 
ผู้ก าหนดนโยบาย คือ ผู้ก ำหนดนโยบำยในกำรด ำเนินงำนที่มีผลต่อตัวชี้วัดนี้ เช่น คณะรัฐมนตรี 

กพช. กทช. กพร. คอค. 
 สภำพแวดล้อมด้ำนกำรบริหำร อันได้แก่ ควำมชัดเจนในกำรก ำหนดนโยบำยจำกฝ่ำยบริหำร 
 กำรก ำหนดเป้ำหมำย/วัตถุประสงค์ของงำนที่รัฐบำล ต้องกำร หรือกำรก ำหนดคุณลักษณะ

ของผลงำนที่ต้องกำรได้รับจำกหน่วยงำนที่มีหน้ำที่ส่งมอบบริกำร 
 กำรก ำหนดขอบข่ำยของอ ำนำจหน้ำที่  ควำมสำมำรถในกำรกระท ำกำรหรือให้อิสระในกำร

วินิจฉัยสั่งกำรให้มีควำมชัดเจน     
 นโยบำยกำรให้กำรสนับสนุนเพื่อให้ด ำเนินงำนได้ตำมที่คำดหวัง 
 กำรพัฒนำกลไกส ำหรับกำรควบคุมตรวจสอบ กำรประเมินผล หรือกำรรำยงำนกำร

ด ำเนินงำน ให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่ำยได้ ทรำบถึงผลกำรด ำเนินงำน ควำมก้ำวหน้ำหรือ
ปัญหำอุปสรรคท่ีเกิดข้ึน เพ่ือให้เป็นไปตำมกรอบ กำรให้รำงวัล หรือลงโทษ 

 กระจำยอ ำนำจไปสู่ท้องถิ่น 
 กำรปฏิรูปและกำรเปลี่ยนแปลงในบทบำทของภำครำชกำร 

ผู้สนับสนุนปัจจัยภายนอกองค์การ คือ ผู้ที่เกี่ยวข้องกับกำรด ำเนินงำนของส่วนรำชกำร ทั้ง
ทำงตรงและ ทำงอ้อม เช่น ตัวชี้วัดของจังหวัดเกี่ยวกับกำรประเมินแปลงปลูกข้ำวที่ผ่ำนมำตรฐำนเกษตร 
(GAP) จ ำเป็นต้องได้รับกำรสนับสนุนจำกเจ้ำหน้ำที่กรมวิชำกำรเกษตรในกำรประเมิน หรือ ตัวชี้วัดของ
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จังหวัดเกี่ยวกับระดับควำมส ำเร็จของกำรลดอุบัติเหตุกำรจรำจรทำงบก ก็จ ำเป็นต้องได้รับควำมร่วมมือจำก
กรมกำรขนส่งให้ช่วยอบรมควำมรู้ และกรมทำงหลวงในกำรติดป้ำยจรำจร 

ผู้ด าเนินการภายนอก คือ ผู้ที่ด ำเนินงำนภำยนอกที่ท ำให้ตัวชี้วัดขององค์กำรบรรลุเป้ำหมำย เช่น 
ตัวชี้วัดของจังหวัดเกี่ยวกับกำรประเมินแปลงปลูกข้ำวที่ผ่ำนมำตรฐำนเกษตร (GAP) จ ำเป็นต้องอำศัย
เกษตรกรผู้เพำะปลูกในกำรให้ควำมร่วมมือ หรือ ตัวชี้วัดของจังหวัดเกี่ยวกับระดับควำมส ำเร็จของกำรลด
อุบัติเหตุกำรจรำจรทำงบก ก็จ ำเป็นต้องอำศัยประชำชนผู้ใช้รถ ใช้ถนนในกำรให้ควำมร่วมมือ 

2.2 ปัจจัยด้านเศรษฐกิจ   
 ผลกระทบจำกภำวะเศรษฐกิจโลกและอิทธิพลของกระแสโลกำภิวัตน์ 
 ผลกระทบจำกอิทธิพลของกลุ่มกำรค้ำเศรษฐกิจ และกำรรวมตัวกันขององค์กรระหว่ำ ง

ประเทศด้ำนเศรษฐกิจ 
 ผลกระทบจำกอิทธิพลของกลุ่มประเทศใหม่และประเทศใกล้เคียงในอินโดจีน เช่น เวียดนำม 

ฯลฯ 
 ผลกระทบจำกอิทธิพลและผลกระทบจำกควำมร่วมมือในเขตอนุภูมิภำคแนวสำมเหลี่ยม

เศรษฐกิจ สี่เหลี่ยมเศรษฐกิจ  
 ผลกระทบจำกเศรษฐกิจภำยในประเทศไทย 
 ผลกระทบจำกกำรกระตุ้นให้เกิดกำรบริโภค 
 ผลกระทบจำกควำมมั่นใจในกำรลงทุนของภำคเอกชน 
 ผลกระทบจำกกำรปรับตัวและกำรเปลี่ยนแปลงรูปแบบกำรใช้จ่ำย/กำรออมของ

กลุ่มเป้ำหมำย 
 ผลกระทบจำกกำรเปลี่ยนแปลงอัตรำดอกเบี้ย 
 ผลกระทบจำกค่ำเงินบำท 
 ผลกระทบจำกกำรระดมทุนในตลำดหุ้น / ตลำดทุน 
 ผลกระทบจำกกำรเปลี่ยนแปลงอัตรำภำษีต่ำงๆที่เก่ียวข้อง 
 ผลกระทบจำกกำรเปลี่ยนแปลงกำรใช้จ่ำยของภำครัฐ 
 ฯลฯ 

2.3 ปัจจัยด้ำนสังคม 
 ผลกระทบจำกกำรปรับเปลี่ยนวิถีกำรด ำเนินชีวิตของคนในสังคมทั้งในส่วนของวิถีชีวิตใน

ครอบครัว วิถีชีวิตในที่ท ำงำน และวิถีชีวิตในสังคมทั่วไป จึงมีผลท ำให้องค์กรทุกองค์กร ต้อง
ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงองค์กรให้สอดรับ  หรือตอบสนองต่อกำรเปลี่ยนแปลงของ
สภำพแวดล้อมภำยนอก อันได้แก่ สภำพแวดล้อมทำงกำรเมือง เศรษฐกิจ  สังคม เทคโนโลยี 
นโยบำยรัฐบำล กฎหมำย องค์กำรคู่แข่งและสนับสนุน ที่ได้มีกำรเปลี่ยนแปลงอย่ำงเป็น
พลวัต (Dynamic)   

 รูปแบบหรือแนวทำงกำรศึกษำวิเครำะห์สภำพแวดล้อมทำงกำรบริหำร ทั้งในส่วนของ
สภำพแวดล้อมภำยนอก(External Environment) อันได้แก่ สภำพเศรษฐกิจ สังคม
วัฒนธรรม กำรเมืองกำรปกครอง เทคโนโลยี  นโยบำยของรัฐบำล คู่แข่งขันและพันธมิตร    
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 ข้อมูลสภำพแวดล้อมภำยนอกองค์กำร (External Environment) จะประกอบด้วยกลุ่ม
ข้อมูลเกี่ยวกับประเด็นสถำนกำรณ์ที่ส ำคัญแต่ละด้ำน อันประกอบด้วย ข้อมูลเกี่ยวกับสภำพ
เศรษฐกิจ กำรเมืองกำรปกครอง สังคมวัฒนธรรม เทคโนโลยี นโยบำยของรัฐบำล  องค์กำร
คู่แข่งและพันธมิตร  ตลำดและกลุ่มลูกค้ำที่เป็นเป้ำหมำยขององค์กำร    

 แนวทำงวิเครำะห์ถึงผลกระทบที่เป็นโอกำสและภัยอุปสรรคหรือท ำกำรประเมิน ช่องว่ำง 
(Gap Analysis) เ พ่ือก ำหนดแนวทำงกำรด ำเนินงำนแบบมุ่ ง เน้นอนำคต ( Future-
Oriented) โดยกำรสร้ำง/ก ำหนดวิสัยทัศน์ (vision) ในระยะยำวเพ่ือกำรคำดกำรณ์แนวโน้ม
ของกำรเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในอนำคตและน ำมำปรับทิศทำงกำรด ำเนินงำนตลอดจนท ำ
กำรตัดสินใจในกำรพิจำรณำทบทวนและพัฒนำ คุณภำพ บริกำร ผลิตภัณฑ์ ตลำดและกลุ่ม
ลูกค้ำให้มีควำมเหมำะสมต่อไป 

 ผลกระทบของกำรเคลื่อนย้ำยของประชำกร เช่น อัตรำกำรไหลเข้ำ -ออก ของประชำกร 
หรือผลกระทบของประชำกรแฝงที่เกิดขึ้น 

 แนวทำงกำรกำรเปลี่ยนแปลงทัศนคติและพฤติกรรมของประชำชน  
 บทบำทของสถำบันครอบครัว 
 กำรศึกษำและคุณภำพประชำกร 
 ค่ำนิยมกำรบริโภคและวัฒนธรรม 
 ควำมยุติธรรมในสังคมและควำมปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

 2.4 ปัจจัยอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง 
 งบประมาณ 

 แหล่งทุน/เงินนอกงบประมำณ ที่ได้รับกำรอุดหนุน 
 ควำมเพียงพอของงบประมำณระบุถึงทรัพยำกรที่ต้องกำรได้รับกำรสนับสนุนไปด ำเนินกำร  

จำกรัฐบำล ซึ่งอำจจะระบุในรูปของต้นทุนต่อหน่วย (unit Cost) ของกำรด ำเนินกำร เพ่ือที่
รัฐบำลในฐำนะผู้ซื้อบริกำรจะได้พิจำรณำให้ควำมเห็นชอบ และจัดสรรงบประมำณให้ตำม
แนวทำงของระบบงบประมำณแบบมุ่งเน้นผลงำน  

 เทคโนโลยี 
 ผลกระทบจำกรูปแบบหรือแนวทำงกำรน ำเทคโนโลยีที่ทันสมัยมำใช้ในกำรปฏิบัติงำน  
 ผลกระทบจำกควำมก้ำวหน้ำของเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 
 ผลกระทบจำกเทคโนโลยีสำรสนเทศ 
 ผลกระทบจำกเทคโนโลยีกำรสื่อสำรโทรคมนำคม 
 ผลกระทบจำกเทคโนโลยีกำรขนส่งคมนำคม 
 ผลกระทบจำกเทคโนโลยีกำรอุตสำหกรรม 
 ผลกระทบจำกเทคโนโลยีกำรเกษตร 
 ผลกระทบจำกเทคโนโลยีด้ำนอื่นๆ 
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กฎหมาย 
 ผลกระทบจำกกำรปรับปรุงยกเลิกกฎระเบียบในกำรปฏิบัติงำน (Deregulation) เพ่ือแก้ไข

ควำมล่ำช้ำในกระบวนกำรด ำเนินงำนของขององค์กำรภำครัฐส่วนใหญ่ 
 ผลกระทบจำกกำรมีกฎระเบียบที่หลำกหลำยและซับซ้อนมำกจนเกินไปผลกระทบจำกกำร

แก้ไขกฎหมำยหรือกฎเกณฑ์ของบังคับต่ำงๆที่มีผลต่อกำรด ำเนินกำร ยกตัวอย่ำงเช่น 
กฎหมำยเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมต่ำงๆ กำรยกเลิกเบนซิน 95 

 การจัดการระบบคุณภาพ (Quality Management) 
 กำรบริหำรงำนเชิงกลยุทธ์ + BSC. (KPI. , STRATEGY MAP) 
 Project Management 
 Risk Management 
 Change Management,  
 TQM., PMQA 
 Continuous  Work Improvement 
 Knowledge Management, Learning Organization 
 E-Government 
 กำรเสริมสร้ำงส ำนึกรู้และควำมมุ่งม่ัน (Shared Vision & Commitment) 
 กำรปรับโครงสร้ำงองค์กำร (Organizational Restructuring) 
 กำรรื้อปรับกระบวนงำน (Business Process Re-engineering) 
 กำรพัฒนำทรัพยำกรมนุษย์ (Humans Resources Development) 
 กำรจัดกำรระบบสำรสนเทศ (information System Management) 
 กำรสร้ำงคุณภำพของกระบวนงำน หรือปัจจัยที่เป็นหัวใจส ำคัญในกำรท ำงำน ( Input) 

ตลอดจนกำรตรวจสอบปัจจัยคุณภำพเหล่ำนั้น เช่น  
-   ด้ำนเกษตรกร (กำรปลูกข้ำว) ปัจจัยที่ส ำคัญในกำรผลิตคือ เมล็ดพันธ์ข้ำวที่ดี  

  -  ด้ำนงำนข่ำว ปัจจัยที่ส ำคัญคือ แหล่งข่ำว ซึ่งต้องมีควำมเชื่อถือได้ (Reliability)          
   ตอบสนองต่อสิ่งแวดล้อมในสถำนกำรณ์นั้นๆ ได้ถูกต้องแม่นย ำ สำมำรถสื่อสำรให้เข้ำใจ         
                     ได้และรวดเร็ว ไว้ใจได้ (creditability) มีควำมปลอดภัย (Security) 

 -  ด้ำนงำนบริกำร ปัจจัยที่ส ำคัญคือ กระบวนงำนและผู้ให้บริกำรที่มีมีควำมสำมำรถในกำร     
    ท ำงำน สำมำรถเข้ำถึงได้เท่ำเทียมและท่ัวถึง รวดเร็ว มีมรรยำท สุภำพ มีใจบริกำร  

                     สำมำรถเข้ำใจลูกค้ำได้เป็นอย่ำงดี  (Service Mind)  
 ฯลฯ 

 บุคลากร หน่วยงาน และเครือข่ายการท างานที่เกี่ยวข้อง (Networking) 
 รูปแบบ แนวทำงกำรสร้ำงกำรมีส่วนร่วมในกำรปฏิบัติงำนกับบุคลำกร หน่วยงำน และ

เครือข่ำยกำรท ำงำนที่เก่ียวข้อง 
 รูปแบบ แนวทำงกำรแสวงหำควำมร่วมมือกับหน่วยงำนต่ำงๆ 
 วิธีกำรกำรสร้ำงเครือข่ำยอย่ำงยั่งยืน 
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 ระดับกำรสนับสนุนจำกบุคลำกร หน่วยงำน และเครือข่ำยกำรท ำงำนที่เก่ียวข้อง 
 ทัศนคติที่ดีของบุคลำกร หน่วยงำน เครือข่ำยที่เก่ียวข้องที่มีต่อกำรท ำงำน 
 ปรำกฏกำรณ์/ภัยตำมธรรมชำติ 
 สภำพ ดิน น้ ำ อำกำศ  
 อุทกภัย 
 แผ่นดินไหว 
 ภัยแล้ง 
 ธรณีพิบัติ 
 ฯลฯ 
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การรายงานผลตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
 

ตัวชี้วัด 
ระดับ สพฐ. ระดับ สพท. 

รอบท่ี 1 รอบท่ี2 รอบท่ี 1 รอบท่ี 2 
องค์ประกอบท่ี 1 ประสิทธิภาพในการด าเนินงานตามหลักภารกิจพ้ืนฐาน งานประจ าตามหน้าที่ปกติ หรืองานตามหน้าที่ความ
รับผิดชอบหลัก งานตามกฎหมาย กฎ นโยบายของรัฐบาลหรือมติคณะรัฐมนตรี (Function base) 

ตัวชี้วัดที่ 1.1 ร้อยละประชากรผู้เรียนต่อประชากรกลุ่มอายุ (3-5 
ปี/6-11 ปี/12-14 ปี/15-17 ปี) (หน้า 22 – 41) 

√ √ 

ผ่ำนระบบ DMC  
30 มิ.ย.61 
 30 พ.ย.61 
 30 เม.ย.62 

ตัวชี้วัดที่ 1.2 ขีดความสามารถในการแข่งขนัด้านการศึกษาของ
ประเทศจากรายงาน (IMD 2018) 

   

        ตัวช้ีวัดที่ 1.2.1 อันดับตำมรำยงำนด้ำนกำรศึกษำ 
(Education) (หน้า 42 – 43) - √ ไม่ต้องด ำเนินกำรตัวช้ีวัด 

        ตัวช้ีวัดที่ 1.2.2  อันดับตำมรำยงำนด้ำนทีเ่กี่ยวข้องกับ
บทบำทภำรกิจของส่วนรำชกำร (หน้า 44) - √ ไม่ต้องด ำเนินกำรตัวช้ีวัด 

ตัวชี้วัดที่ 1.3 ระดับคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) (หน้า 45 – 48) - √ - √ 

ตัวชี้วัดที่ 1.4 ระดับความส าเร็จของการด าเนินโครงการพัฒนาครู
ครบวงจร (หน้า 49) √ √ ไม่ต้องด ำเนินกำรตัวช้ีวัด 

องค์ประกอบท่ี 2 ประสิทธิภาพในการด าเนินงานตามหลักภารกิจยุทธศาสตร์ แนวทางปฏิรูปภาครัฐ นโยบายเร่งด่วน หรือ
ภารกิจที่ได้รับมอบหมายเป็นพิเศษ (Agenda base) 

ตัวชี้วัดที่ 2.1 การสร้างความรับรู้ความเข้าใจแก่ประชาชน    

        ตัวช้ีวัดที่ 2.1.1 ร้อยละกำรด ำเนินกำรตำมแผนกำรสร้ำง
ควำมรู้ควำมเข้ำใจแก่ประชำชน (หน้า 51 – 56) √ √ √ √ 

      ตัวชีวัดที่ 2.1.2 ร้อยละกำรชีแ้จงประเด็นส ำคญัที่ทันต่อ
สถำนกำรณ ์(หน้า 57 – 60) 

ด ำเนินกำรตำมประเด็น
สถำนกำรณ ์

ไม่ต้องด ำเนินกำรตัวช้ีวัด 

ตัวชี้วัดที่ 2.2  ร้อยละของครูที่เข้ารับการพัฒนาครูภาษาอังกฤษ
ในระดับภูมิภาค (Boot Camp) (หน้า 61 – 63) 

√ √ ไม่ต้องด ำเนินกำรตัวช้ีวัด 

องค์ประกอบท่ี 4 ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการและพัฒนานวัตกรรมในการบริหารจัดการระบบงาน งบประมาณ 
ทรัพยากรบุคคล และการให้บริการประชาชนหรือหน่วยงานของรัฐ เพ่ือไปสู่ระบบราชการ 4.0 (Innovation Base) 
ตัวชี้วัดที่ 4.1 การพัฒนานวัตกรรม (หน้า 64 – 67) √ √ √ √ 
ตัวชี้วัดที่ 4.2 การพัฒนาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน  
                 (หน้า 68 – 69) 

    

      ตัวช้ีวัดที ่4.2.1  กำรประหยดัไฟฟ้ำและน้ ำมัน (หน้า 70) √ √ ไม่ต้องด ำเนินกำรตัวช้ีวัด 
      ตัวช้ีวัดที่ 4.2.2 กำรลดกระดำษ (หน้า 71 – 74) √ √ √ √ 
      ตัวช้ีวัดที่ 4.2.3 กำรบูรณำกำรงบประมำณ (หน้า 75) √ √ ไม่ต้องด ำเนินกำรตัวช้ีวัด 

       ตัวช้ีวัดที่ 4.2.4 กำรพัฒนำระบบรำยงำนผลตัวช้ีวัด (KRS) (หน้า 76)  √ ไม่ต้องด ำเนินกำรตัวช้ีวัด 
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ตัวชี้วัด 
ระดับ สพฐ. ระดับ สพท. 

รอบท่ี 1 รอบท่ี2 รอบท่ี 1 รอบท่ี 2 
       ตัวช้ีวัดที่ 4.2.5 โครงกำรประเมินคณุธรรมและควำมโปร่งใส
ในกำรด ำเนินงำนหน่วยงำนภำครฐัของส ำนักงำนคณะกรรมกำร
กำรศึกษำข้ันพ้ืนฐำน (Integrity and Transparency Assessment 
: ITA) ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 (หน้า 77 – 78) 

- √ ไม่ต้องด ำเนินกำรตัวช้ีวัด 

       ตัวช้ีวัดที่ 4.2.6  โครงกำรหอ้งเรียนกีฬำ (หน้า 79) - √ ไม่ต้องด ำเนินกำรตัวช้ีวัด 

       ตัวช้ีวัดที่ 4.2.7 กำรรับนักเรยีนโดย Smart Card และกำร
จัดท ำข้อมูลผลสัมฤทธ์ิทำงกำรศึกษำ (GPA) (หน้า 80 – 89) 

- √ 

โรงเรียนกรอกข้อมูลในโปรแกรม 
SchoolMIS และ SGS ภำยในวันที่ 

16 เมษำยน 2561 
(กรณีส่งtext file ภำยในวันที่ 6 

เม.ย.61) 

       ตัวช้ีวัดที่ 4.2.8 โครงกำรโรงเรียนประชำรัฐ (หน้า 90 -91) - √ ไม่ต้องด ำเนินกำรตัวช้ีวัด 

       ตัวช้ีวัดที่ 4.2.9 ร้อยละของโรงเรียนวิถีพุทธท่ีผ่ำนกำร
ประเมินผลกำรด ำเนินกำร 29 ประกำรสูค่วำมเป็นโรงเรียนวิถีพุทธ 
(หน้า 92 – 104) 

- √ 

ผ่ำนเว็ปไซด์
วิถีพุทธ 
1มิ.ย.61–30
มิ.ย.61 

ผ่ำนเว็ปไซด์
วิถีพุทธ 
1ก.ย.61–30
ก.ย.61 

       ตัวช้ีวัดที่ 4.2.10 พุธเช้ำ ข่ำว สพฐ. (หน้ำ 105 – 106) - √ ไม่ต้องด ำเนินกำรตัวช้ีวัด 

       ตัวช้ีวัดที่ 4.2.11 โครงกำรพฒันำระบบกำรรำยงำนข้อมลู
กำรเงินด้ำนกำรศึกษำของสถำนศกึษำ(ระบบบัญชีกำรศึกษำขั้น
พื้นฐำน) (หน้า 107 -109) 

√ √ 

ผ่ำนระบบ 
https://e-
budget.jobob
ec.in.th 
1ต.ค.60–31
มี.ค.61 

ผ่ำนระบบ 
https://e-
budget.jobo
bec.in.th 
1เม.ย.61–30
ก.ย.61 

       ตัวช้ีวัดที่ 4.2.12.1 ระดับควำมส ำเร็จของกำรจดัท ำบัญชี
ต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต (หน้า 110 – 121) 

√ √ √ √ 

       ตัวช้ีวัดที่ 4.2.12.2  กำรจัดท ำบัญชีต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต 
(ในส่วนของกำรด ำเนินกำรตำมแผนเพิ่มประสิทธิภำพกำรด ำเนินงำน 
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2561) (หน้า 122 – 123) 

   

       ตัวช้ีวัดที่ 4.2.12.2 (1) โครงกำรลดค่ำใช้จ่ำยค่ำไปรษณีย ์(หน้า 124-125) - √ ไม่ต้องด ำเนินกำรตัวช้ีวัด 

       ตัวช้ีวัดที่ 4.2.12.2 (2) โครงกำรประหยัดกำรใช้ไฟฟ้ำ (หน้า 126 – 128) - √ 
รำยงำนข้อมูลผ่ำนเว็บไซต์ 
https://e-budget.jobobec.in.th 
ภำยในวนัศุกร์ที ่5 ตุลำคม พ.ศ. 2561  

       ตัวช้ีวัดที่ 4.2.12.2 (3) โครงกำรลดค่ำใช้จ่ำยในกำรประชุม 
อบรม สัมมนำ (หน้า 129 – 132) 

- √ √ √ 

       ตัวช้ีวัดที่ 4.2.12.3  กำรตรวจสอบทำงกำรเงินและบัญชีของ
ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำ (หนา้ 133 – 143) 

√ √ √ √ 

ตัวชี้วัดที่ 5.1 การจัดท าและด าเนินการตามแผนการขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร์ชาติ (หน้า 144 – 145) 

√ √ ไม่ต้องด ำเนินกำรตัวช้ีวัด 

ตัวชี้วัดที่ 5.2 การด าเนินการจัดท าแผนปฏิรูปองค์การ (หน้า 146 – 148) √ √ ไม่ต้องด ำเนินกำรตัวช้ีวัด 

https://e-budget.jobobec.in.th/
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คณะท างานพัฒนาระบบรายงานผลการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติ
ราชการของส่วนราชการ(KPI Report System : KRS) 

ที ่ ชื่อ-สกุล สังกัด เบอร์โทรศัพท์/E-mail 
1 นำยนิพนท์ นนธิ สพป.อุบลรำชธำนี เขต 4 08-6723-3372 

niponnonthi@gmail.com 
2 นำยนิคม  ภูมิภำค ศธจ.อุบลรำชธำนี  086-265-7330 

nikhomo@hotmail.com 
3 นำงสำวเปรมฤทัย เลิศบ ำรุงชัย ส ำนักเทคโนโลยีเพ่ือกำร

เรียนกำรสอน 
081-819-7922 
premruthai@gmail.com 

4 นำยทองค ำ  มำกมี สพม. 29 089-722-2467 
tmtm2010@gmail.com 

5 นำยศำสตรำ  ดอนโอฬำร ศธจ.กำฬสินธุ์ เขต  081-050-1411 
boyoty999@gmial.com 

6 นำยธิติ  ทรงสมบูรณ์ สพป.กำฬสินธุ์ เขต 3 081-391-7040 
mrthiti2006@hotmail.com 

7 นำยคมกฤช  มุมไธสง สพป.นครรำชสีมำ เขต 6 085-682-5357 
hs3qba@gmail.com 

8 นำยวัชรพัฐ มะธิตะโน สพม. เขต 6  
9 นำยอนุเดช ปุรณะวิทย์ ศธจ.แม่ฮ่องสอน   
10 นายยุทธนา แม่นผล  สพป.สุรินทร์ เขต 3  
11 นำงปุณฑริกำ พันธุ กลุ่มพัฒนำระบบบริหำร 080-601-3175 

Punka_219@hotmail.com 
12 นำงสำวจุฬำลักษณ์  ทรัพย์สุทธิ กลุ่มพัฒนำระบบบริหำร 089-444-5779 

pmqaobec@hotmail.com 
13 นำยอภิชำติ อ่อนมี กลุ่มพัฒนำระบบบริหำร 085-608-7977 

kee_02006@hotmail.com 
14 นำงสำวทิตยำภรณ์ กำศสนุก กลุ่มพัฒนำระบบบริหำร 089-024-5292 

ftitaya@gmail.com 
15 นำงศิวำพร ชำญสอน กลุ่มพัฒนำระบบบริหำร 083-913-0199 

taktan_51@hotmail.com 
16 นำงสำวปุณญำดำ วรรณบุษปวิช กลุ่มพัฒนำระบบบริหำร 098-980-1136 

poonyada2015@hotmail.com 

mailto:niponnonthi@gmail.com
mailto:nikhomo@hotmail.com
mailto:premruthai@gmail.com
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