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คำถำม-คำตอบ
คำถำม : กำรส ำรวจควำมพึงพอใจของผู้มีส่ วนได้ส่ วนเสียจะใช้แบบสอบถำมฉบับเดียวกันกับ
ผู้รับบริกำรได้หรือไม่
คำตอบ : ไม่ได้ เพรำะผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมิใช่ผู้มำใช้บริกำรโดยตรง ณ จุดให้บริกำร ท่ำนสำมำรถ
ศึกษำแบบสอบถำมควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของกลุ่มพัฒนำระบบบริหำร
สป. เป็นตัวอย่ำงได้ที่ www.psdg.moe.go.th
คำถำม : แบบสำรวจควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำรกำหนดไว้ 4 ด้ำน จะเพิ่มเติมด้ำนอื่นๆได้หรือไม่
คำตอบ : ได้ แต่ไม่นำมำคำนวณผลกำรสำรวจควำมพึงพอใจ
คำถำม : กำรสำรวจควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำร กรณีสำรวจงำนบริกำรที่ทำปีละ 1 ครั้ง จะนำผล
กำรสำรวจปีก่อนมำปรับปรุงกำรให้บริกำรได้หรือไม่
คำตอบ : ได้ ถ้ำงำนบริกำรนั้นเป็นงำนบริกำรเดียวกันกับปีก่อน มีขั้นตอนกำรปฏิบัติงำนเหมือนกัน
คำถำม : คำถำมที่ใช้สำรวจควำมพึงพอใจในตัวชี้วัดที่ 2 ควรมีกรอบคำถำมอะไรบ้ำงและงำนบริกำรที่
นำมำสำรวจควำมพึงพอใจในตัวชี้วัดดังกล่ำวต้องเป็นงำนเดียวกัน หรือมีควำมเชื่อมโยงกับงำนบริกำรที่
นำมำสำรวจควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในตัวชี้วัดที่ 8 หรือไม่
คำตอบ : ประเด็นคำถำมที่ใช้ในกำรสำรวจควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำรในตัวชี้วัดที่ 2 ประกอบด้วย
ด้ำนกระบวนกำร/ขั้นตอนกำรให้บริกำร ด้ำนเจ้ำหน้ำที่ผู้ให้บริกำร ด้ำนสิ่งอำนวยควำมสะดวก และ
ด้ำนคุณภำพกำรให้บริกำร สำหรั บกำรเลือกงำนบริกำรเพื่อสำรวจควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำรใน
ตัวชี้วัดที่ 2 ควรจะนำมำสำรวจควำมพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในตัวชี้วัดที่ 8 ด้วย แต่ แบบสำรวจที่
ใช้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจะแตกต่ำงจำกผู้รับบริกำร คือ ไม่ต้องใช้ประเด็นคำถำม 4 ด้ำน ดังที่กล่ำวไว้แล้ว
ข้ำงต้น
คำถำม : สำนักบริหำรยุทธศำสตร์และบูรณำกำรกำรศึกษำมีกลุ่มงำนหลำยกลุ่ม เนื้องำนแตกต่ำงกัน
กำรแจกแบบสอบถำมควำมพึงพอใจใช้ฉบับเดียวกันได้หรือไม่
คำตอบ : แบบสอบถำมควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำรประกอบด้วย ด้ำนกระบวนกำร/ขั้นตอนกำร
ให้บริกำร ด้ำนเจ้ำหน้ำที่ผู้ให้บริกำร ด้ำนสิ่งอำนวยควำมสะดวก และด้ำนคุณภำพกำรให้บริกำร ข้อ
คำถำมในแต่ละด้ำนขึ้นอยู่กับเนื้องำนนั้นๆ กำรแจกแบบสอบถำมฉบับเดียวกันทุกกลุ่มงำนคำตอบที่ได้
จะไม่ตรงกับควำมเป็นจริง
คำถำม : เครื่องมือวัดควำมพึงพอใจจำเป็นต้องเป็น Rating Scale หรือไม่
คำตอบ : ไม่จำเป็น แต่เพื่อให้เป็นแนวปฏิบัติเดียวกัน กลุ่มพัฒนำระบบบริหำร สป. จึงออกแบบ
สำรวจในลักษณะ Rating Scale เป็นมำตรฐำนกลำง และสำมำรถหำค่ำเฉลี่ยและร้อยละได้
คำถำม : ตัวชี้วัด “ระดับควำมสำเร็จของปริมำณผลผลิตที่ทำได้จริงเปรียบเทียบกับเป้ำหมำยผลผลิต
ตำมเอกสำรงบประมำณรำยจ่ำย สำนักต้องจัดเตรียมเอกสำรหลักฐำนเพื่อรองรับกำรตรวจและประเมิน
ด้วยหรือไม่
คำตอบ : ตัวชี้วัดนี้สำนักนโยบำยและยุทธศำสตร์ สป. เป็นเจ้ำภำพหลัก สำนักอื่นๆในสป.ในฐำนะ
หน่วยงำนสนับสนุนไม่ต้องเตรียมเอกสำร หลักฐำนเพื่อกำรตรวจประเมิน แต่สำนักต้องรำยงำนผลกำร
ปฏิบัติงำนไปยังสำนักนโยบำยและยุทธศำสตร์ตำมรอบเวลำกำรรำยงำนที่สำนักนโยบำยและยุทธศำสตร์
กำหนด
คำถำม : แนวโน้มกำรประเมินผลกำรปฏิบัติรำชกำรตำมคำรับรองกำรปฏิบัติรำชกำร โดยเฉพำะกำร
ประเมินผลในมิติด้ำนกำรพัฒนำองค์กำร ในปีงบประมำณ 2556 เป็นอย่ำงไร
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คำถำม-คำตอบ
คำตอบ : คำดว่ำกำรประเมินผลกำรปฏิบัติรำชกำรตำมคำรับรองกำรปฏิบัติรำชกำร ประจำปี
งบประมำณ พ.ศ. 2556 จะไม่แตกต่ำงไปจำกปีงบประมำณ พ.ศ. 2555 กล่ำวคือ ประกอบด้วยมิติ
ภำยนอกและมิ ติภ ำยใน ส่ ว นด้ำ นกำรพั ฒ นำองค์ กำรซึ่ง อยู่ใ นมิ ติ ภ ำยในคำดว่ำ จะไม่แ ตกต่ ำ งจำก
ปีงบประมำณ พ.ศ. 2555 เช่นกัน
คำถำม : กำรประเมินผลตัวชี้วัดระดับสำนัก ปี 2555 กลุ่มพัฒนำระบบบริหำร สป. เป็นผู้ประเมิน
หรือไม่
คำตอบ : กลุ่มพัฒนำระบบบริหำร สป. มีแนวคิดที่จะตั้งบุคลำกรจำกสำนักต่ำงๆเป็นคณะกรรมกำร
ประเมินร่วมด้วย
คำถำม : แนวทำงกำรดำเนินงำนกำรพัฒนำสมรรถนะบุคลำกร วัฒนธรรมองค์กำรและกำรพัฒนำ
ปรับปรุงสำรสนเทศควรทำอย่ำงไร
คำตอบ : กำรดำเนินงำนพัฒนำสมรรถนะบุคลำกร วัฒนธรรมองค์กำรและกำรพัฒนำปรับปรุง
สำรสนเทศของสำนัก ให้ดำเนินกำรรำยละเอียดกำรดำเนินงำนที่ปรำกฎในคำรับรองกำรปฏิบัติรำชกำร
ของสำนัก
คำถำม : สำนักงำนปลัดกระทรวงศึกษำธิกำรเลือกกระบวนงำนสร้ำงคุณค่ำในงำนเศรษฐกิจพอเพียง
มำจั ด ท ำฐำนข้ อ มู ล ส่ ว นส ำนั ก บริ ห ำรยุ ท ธศำสตร์ แ ละบู ร ณำกำรกำรศึ ก ษำเลื อ กงำนโรงเรี ย น
พระรำชทำน จะได้หรือไม่
คำตอบ : ได้
คำถำม : สำนักจะรำยงำนผลตัวชี้วัดที่ 6 “ระดับควำมสำเร็จของกำรพัฒนำสมรรถนะของบุคลำกร”
ตัวชี้วัดที่ 7 “ ระดับควำมสำเร็จของกำรพัฒนำปรับปรุงสำรสนเทศ” และตัวชี้วัดที่ 8 “ระดับควำมสำเร็จ
ของกำรพัฒนำปรับปรุงวัฒนธรรมองค์กำร”อย่ำงไร
คำตอบ : กำรรำยงำนผลกำรปฏิบัติรำชกำรตำมคำรับรองกำรปฏิบัติรำชกำรตัวชี้วัดที่ 6 ,7 และ 8
สำนักรำยงำนผลกำรดำเนินงำนเป็น n/a ค่ำคะแนนที่ได้เท่ำกับ 1.0000 มำก่อน เพรำะตัวชี้วัดที่ 6 ,7
และ 8 จะใช้ คะแนนในภำพรวมของส ำนักงำนปลั ดกระทรวงศึ กษำธิกำรเป็ นหลั ก ส่ ว นส ำนั กต้อ ง
ดำเนินกำรให้เป็นไปตำมรำยละเอียดกำรดำเนินงำนที่ปรำกฏในคำรับรองให้ครบ ถ้ำไม่ครบจะถูกลด
คะแนนตำมเกณฑ์รำยข้อที่กำหนดไว้ และจะรวบรวมคะแนนสุดท้ำยอีกครั้งเป็นคะแนนของสำนัก
คำถำม : กำรรำยงำนผลกำรพัฒนำองค์กำรต้องทำทุกกิจกรรมหรือไม่
คำตอบ : ไม่จำเป็นต้องทำทุกกิจกรรม ให้ทำกิจกรรมที่สำนักสำมำรถปฏิบัติได้ภำยในระยะเวลำและ
งบประมำณที่มี
คำถำม : กำรเขียนรำยงำนตัวชี้วัดที่ 8 หัวข้อกำรชี้แจงกำรปฏิบัติงำน ต้องเขียนรำยงำนแยกเป็น
ประเด็นหรือไม่
คำตอบ : ตัวชี้วัดที่ 8 กำรพัฒนำปรับปรุงวัฒนธรรมองค์กำร มีประเด็นอยู่ 4 ประเด็น คือ กำรนำ
องค์กำร กำรสร้ำงควำมผำสุกและแรงจูงใจในกำรปฏิบัติงำน กำรจัดกำรควำมรู้ และกำรพัฒนำงำน
บริกำร ดังนั้นควรเขียนรำยงำนกำรปฏิบัติงำนแยกเป็นประเด็นจะทำให้มีควำมชัดเจนมำกกว่ำเขียน
ภำพรวม
คำถำม : กำรดำเนินกำรตำมคำรับรองกำรปฏิบัติรำชกำรในบำงตัวชี้วัดไม่สำมำรถดำเนินกำรได้ เช่น
ไม่ได้รับงบประมำณ ผู้บริหำรไม่อนุมัติโครงกำร จะทำอย่ำงไร
คำตอบ : สำนักยื่นอุทธรณ์พร้อมรำยละเอียดเหตุผลที่ไม่สำมำรถดำเนินกำรได้ไปยังกลุ่มพัฒนำระบบ
บริหำร สป. แต่ทั้งนี้ต้องยื่นอุทธรณ์ทันทีที่ทรำบว่ำไม่สำมำรถดำเนินกำรได้
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คำถำม : การสารวจข้อมูลความต้องการของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต้องสารวจทุกกลุ่ม
หรือไม่
คำตอบ : ต้องสารวจความต้องการของทุกกลุ่ม เพื่อนาข้อมูลความต้องการไปจัดทาข้อกาหนดที่
สาคัญเพื่อใช้ในการออกแบบกระบวนการ
คำถำม : ระบบ/แผนรองรับภาวะฉุกเฉินฯ ต้องจัดทาทุกสานักหรือไม่
คำตอบ : ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 สานักยังไม่ต้องจัดทาแผนรองรับภาวะฉุกเฉินฯ แต่ให้เวียน
แจ้งบุคลากรถือปฏิบัติในส่วนที่ เกี่ยวข้องตามแผนรองรับภาวะฉุกเฉินฯ ของสานักงานปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการ
คำถำม : ตัวชี้วัดที่ 8.3 ระดับความสาเร็จในการดาเนินงานของกระบวนการหลัก จะประเมินอย่างไร
คำตอบ : ประเมินผลการดาเนินงานของกระบวนการหลักทั้งหมดที่สานักแจ้งรายชื่อเพื่อรับการ
ประเมินโดยพิจารณาความครบถ้วนสมบูรณ์ในการดาเนินงานของแต่ละกระบวนการตามข้อมูลที่ระบุใน
ตารางการวิเคราะห์กระบวนการตารางที่ 6 และตารางที่ 9 ซึ่งหากกระบวนการใดทาได้ครบถ้วนถูกต้อง
ทั้ง 2 ตารางดังกล่าว ถือว่าผ่านการประเมินและนากระบวนการที่ผ่านการประเมินทั้งหมดคิดเทียบเป็น
ร้อยละจากกระบวนการที่แจ้งรายชื่อเพื่อรับการประเมินแล้วนาผลที่ได้ไปเทียบค่าคะแนนตามเกณฑ์ฯ
ของตัวชี้วัดนี้
คำถำม : การประเมินผลการดาเนินการพิจารณาจากอะไร
คำตอบ :
1. หน่วยงำนต้องจัดทำคู่มือกำรปฏิบัติงำนของทุกกระบวนกำรหลัก
2. คู่มือต้องมีองค์ประกอบครบถ้วน 10 หัวข้อตำมแนวทำงที่กำหนด
3. ผังกระบวนกำรปฏิบัติงำน ขั้นตอนกำรปฏิบัติงำน และมำตรฐำนกำรปฏิบัติงำน ต้องตรงกับที่ระบุไว้
ในแบบฟอร์มตำรำงกำรวิเครำะห์กระบวนกำรนั้นๆ
4. ให้ส่งคู่มือกำรปฏิบัติงำนพร้อมแผ่น CD ไฟล์เอกสำรทั้งหมดให้กลุ่มพัฒนำระบบบริหำร สป. ภำยใน
วันที่ 30 กันยำยน 2559 หำกกระบวนกำรใดไม่ส่งคู่มือพร้อมแผ่นไฟล์เอกสำรตำมเวลำที่กำหนดถือว่ำไม่
ผ่ำนกำรประเมิน
5. กำรประเมินผลกำรดำเนินงำนพิจำรณำจำกจำนวนกระบวนกำรหลักของสำนั กที่มีกำรจัดทำคู่มือกำร
ปฏิบัติงำน (Work manual) ได้ถูกต้อง ครบถ้วนตำมข้อ 1 - 4 ข้ำงต้น คิดเทียบเป็นร้อยละจำกจำนวน
กระบวนกำรหลักทั้งหมดแล้วเทียบคะแนนตำมเกณฑ์กำรให้คะแนน
คำถำม : - กำรประเมินผลกำรดำเนินกำรพิจำรณำจำกอะไร
- กรณีที่สำนักเปลี่ยนบทบำทภำรกิจและไม่ได้ดำเนินกำรตำมกระบวนกำรเดิมแล้วจะต้อง
ดำเนินกำรอย่ำงไร
คำตอบ : 1. ประเมินผลกำรดำเนินงำนของกระบวนกำรหลักทั้งหมดที่สำนักแจ้งรำยชื่อเพื่อรับกำร
ประเมินโดยพิจำรณำควำมครบถ้วนสมบูรณ์ในกำรดำเนินงำนของแต่ละกระบวนกำรตำมข้อมูลที่ระบุใน
ตำรำงกำรวิเครำะห์กระบวนกำรตำรำงที่ 6 และตำรำงที่ 9 ซึ่งหำกกระบวนกำรใดทำได้ครบถ้วนถูกต้อง
ทั้ง 2 ตำรำงดังกล่ำว ถือว่ำผ่ำนกำรประเมินและนำกระบวนกำรที่ผ่ำนกำรประเมินทั้งหมดคิดเทียบเป็น
ร้อยละจำกกระบวนกำรที่แจ้งรำยชื่อเพื่อรับกำรประเมินแล้วนำผลที่ได้ไปเทียบคะแนนตำมเกณฑ์ฯ ของ
ตัวชี้วัดนี้
2. กรณีที่สำนักเปลี่ยนบทบำทภำรกิจและไม่ได้ดำเนินกำรตำมกระบวนกำรเดิมแล้วหรือ
ได้รับผลกระทบจำกปัจจัยภำยนอกที่ไม่สำมำรถควบคุมได้และส่งผลให้ไม่ได้ดำเนินกำรตำมกระบวนกำร
และมำตรฐำนกำรปฏิบัติงำนบำงส่วนหรือทั้งหมด ให้ทำบันทึกมำยังกลุ่มพัฒนำระบบบริหำร เพื่อขอ

17.

18.

19.

20.

ที่

21.

22.

คำถำม-คำตอบ
ยกเว้นกำรประเมินเป็นรำยกระบวนกำรในบำงส่วนหรือทั้งหมด โดยแสดงเหตุผล/ ควำมจำเป็นในกำรขอ
ยกเว้นอย่ำงชัดเจน หำกไม่บันทึกแจ้งขอยกเว้นกำรประเมินหรือไม่มีเหตุอันควรแก่กำรยกเว้นจะประเมิน
ตำมข้อมูลกำรวิเครำะห์ที่มีอยู่เดิม
คำถำม : การสารวจข้อมูลความต้องการของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต้องสารวจทุกกลุ่ม
หรือไม่
คำตอบ : ควรสารวจความต้องการฯ ของทุกกลุ่ม เพื่อนาข้อมูลความต้องการไปจัดทาข้อกาหนดที่
สาคัญเพื่อใช้ในการออกแบบกระบวนการ
คำถำม : ตัวชี้วัดที่ 8.3 ระดับความสาเร็จในการดาเนินงานของกระบวนการหลัก จะประเมินอย่างไร
คำตอบ : ประเมินผลการดาเนินงานของกระบวนการหลักทั้งหมดที่สานักแจ้งรายชื่อเพื่อรับการ
ประเมินโดยพิจารณาความครบถ้วนสมบูรณ์ในการดาเนินงานของแต่ละกระบวนการตามข้อมูลที่ระบุใน
ตารางการวิเคราะห์กระบวนการตารางที่ 6 และ ตารางที่ 9 ซึ่งหากกระบวนการใดทาได้ครบถ้วนถูกต้ อง
ทั้ง 2 ตารางดังกล่าว ถือว่าผ่านการประเมินและนากระบวนการที่ผ่านการประเมินทั้งหมดคิดเทียบเป็น
ร้อยละจากกระบวนการที่แจ้งรายชื่อเพื่อรับการประเมินแล้วนาผลที่ได้ไปเทียบค่าคะแนนตามเกณฑ์ฯ
ของตัวชี้วัดนี้

