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1. ยุทธศาสตร์ส านักงานปลัดกระทรวงคมนาคม  



ยุทธศาสตร์ส านักงานปลัดกระทรวงคมนาคม พ.ศ. 2555 -2558 

วิสัยทัศน์:  
                          เป็นศูนย์กลางการบริหารนโยบายการคมนาคมอย่างมีคุณภาพ 

พันธกิจ :  1) เสนอแนะและก ากับดูแลนโยบายและยุทธศาสตร์เพื่อน ากระทรวงคมนาคมสู่ผลสัมฤทธิ์ตามเป้าประสงค์สูงสุดท่ีก าหนดไว้ 
              2) จัดระบบการท างาน/ระบบข้อมูลสารสนเทศ  สร้างองค์ความรู้/ความสามารถบุคลากรให้สามารถตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลง 

1.1 เป็นศนูยก์ลางในการบรูณาการ 
การด าเนนิงาน ตามนโยบายและ
ยทุธศาสตรก์ารคมนาคมของ
กระทรวง  

2.1  การตรวจ ติดตาม ประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการตามภารกจิของ สปค. และ
ยุทธศาสตร์ของหน่วยงานในสงักดัเป็นเชิง
รุก และมีศักยภาพ  

3.1 สปค. เป็นองค์กรภาครัฐที่มีการบริหารจัดการ
อย่างมีคุณภาพประสิทธิภาพ คุ้มค่า มีความ
โปร่งใส ไม่ทุจริตและสามารถตรวจสอบได้ 

1.2 สว่นราชการในสงักัดมคีวาม
เชือ่มั่นในบทบาทการบรหิารจัดการ
นโยบายและแผนยทุธศาสตรข์อง
กระทรวง 

2.2  ผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจต่อ
รูปแบบการให้บริการด้านข้อมูลข่าวสาร
และการด าเนินงานของกระทรวงอย่าง 

3.2 มีระบบฐานข้อมูลที่มีความทันสมัย ถูกต้อง 
และบูรณาการเชื่อมโยงระหว่างหน่วยงานใน
สังกัด เพ่ือบริการและสนับสนุนการตัดสนิใจ และ
การปฏิบัติงาน  

1.3 สปค. มรีะบบการสือ่สารถา่ยทอด 
นโยบายและยทุธศาสตร ์รวมทัง้การ
รับฟังหน่วยงานใน คค. อยา่งมี
ประสทิธภิาพ 

2.4 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยี
และระบบสารสนเทศ สปค. 

3.4 วัฒนธรรมการท างานบนความหลากหลาย และสามารถ
ท างานข้ามหน่วย งานหรือสายงานได้ เป็นสังคมทีน่่าอยู่ 
บุคลากรมีความสุขและมคุีณภาพชีวิตที่ด ี 

2.3  สปค. มีระบบตรวจ ติดตาม 
ประเมินผล พร้อมทั้งให้ข้อสังเกตและ
ข้อเสนอแนะอย่างมีประสิทธิภาพ  

3.3 บุคลากรเป็นคนดี มีความเป็นผู้น าที่สามารถ
ปฏิบัติงานบนฐาน ความรู้ที่หลาก หลาย เช่ียวชาญ
เชิงลึก สามารถปรับตัวรับกบัการสถานการณ์ที่
เปลี่ยนแปลงไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

1. พัฒนาบทบาทการเป็นผู้น าใน
การบริหารจัดการนโยบายและแผน
ยุทธศาสตร์กระทรวงคมนาคม 

2. ขับเคลื่อน ติดตาม ประเมินผลและให้
ข้อเสนอแนะการด าเนินงานเชิงรุก 
 

3. ส่งเสริมการเป็นองค์กรสมรรถนะสูงที่มีธรร
มาภิบาลของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
 



 
2.  แผนที่ยุทธศาสตร์ สปค. ประจ าปี 2557 
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Financial Perspective  ประสิทธิผล (ผลลพัธ์)Financial Perspective  Financial Perspective  ประสิทธิผลประสิทธิผล  ((ผลลพัธ์ผลลพัธ์ ))

ระดบัการพฒันาตาม
ประเด็นยทุธศาสตร์
กลุม่จงัหวดั/จงัหวดั

ระดบัการพฒันาตาม
ประเด็นยทุธศาสตร์
กลุม่จงัหวดั/จงัหวดั

Customer Perspective คุณภาพCustomer Perspective Customer Perspective คุณภาพคุณภาพ

ความพึงพอใจความพึงพอใจ ความโปร่งใสความโปร่งใส

Internal Work Process Perspective  ประสิทธิภาพ Internal Work Process Perspective Internal Work Process Perspective   ประสิทธิภาพประสิทธิภาพ   

การปรับปรุง
กระบวนงาน
การปรับปรุง
กระบวนงาน

การเบิกจ่าย
งบประมาณ
การเบิกจ่าย
งบประมาณ

การประหยัด
พลงังาน

การประหยัด
พลงังาน

การแก้ไข
กฎหมาย
การแก้ไข
กฎหมาย

Learning and Growth Perspective  พัฒนาองค์การLearning and Growth Perspective Learning and Growth Perspective   พัฒนาพัฒนาองค์การองค์การ

ทุนมนุษย์ทุนมนุษย์ ทุนสารสนเทศ
ความรู้

ทุนสารสนเทศ
ความรู้ ทุนองค์การทุนองค์การ+ +

Strategy Map / Balanced Scorecard

การมีส่วนร่วมของ
ประชาชน

การมีส่วนร่วมของ
ประชาชน

การพฒันาสงัคม 
คณุภาพชวีติ 
สิง่แวดลอ้ม

ค ารบัรองการปฏบิตัริาชการ

การพฒันาเศรษฐกจิ        
GPP/ความยากจน
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า
ย
น
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ก
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า
ย
ใ
น

ประสทิธภิาพ 
ประหยดั 

ประสทิธผิล 

โปรง่ใส เป็นธรรม 

เป็นเลศิ 

กรอบการประเมนิผลการปฏบิัตริาชการ 



กรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 

มิติภายนอก 
( ร้อยละ70  ) 

การประเมินประสิทธิผล 

(ร้อยละ 60 )  
 

 

การประเมินคุณภาพ 
 ( ร้อยละ 10 ) 

  
•  

มิติภายใน 
(ร้อยละ30 )     การพัฒนาองค์การ  

(ร้อยละ10) 
 
    

การประเมินประสิทธิภาพ  
(ร้อยละ20) 
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แผนท่ียุทธศาสตร์ ส านักงานปลัดกระทรวงคมนาคม ประจ าปี พ.ศ. 2556 
1. พัฒนาบทบาทการเป็นผู้น าในการ

บริหารจัดการนโยบายและแผน
ยุทธศาสตร์กระทรวงคมนาคม 

2. ขับเคลื่อน ติดตาม ประเมินผลและ
ให้ข้อเสนอแนะการด าเนินงานเชิงรุก 
 

3. ส่งเสริมการเป็นองค์กรสมรรถนะ
สูงที่มีธรรมาภบิาลของการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ด ี

ประสิทธิผล 
 

คุณภาพการ
ให้บริการ  10 

ประสิทธิภาพของ
กระบวนการ

ภายใน 
15 

พัฒนาองค์การ 

 
 
1.3 ส่วนราชการมีความเชื่อม่ันในบทบาทการ
เป็นผู้น าการบริหารนโยบายกระทรวง 

2.1 การติดตาม ประเมินผล
โครงการ/แผนยุทธศาสตร์มี

ประสิทธิภาพ 

    1.1 สปค. สามารถบูรณาการเพื่อ
ขับเคลื่อนการปฏิบัติราชการตามยุทธศาสตร์
กระทรวงโดยรวมได้ตามเป้าหมาย 
 

2.2 ศูนย์บริการร่วมกระทรวงได้รับการ 
บูรณาการด้านการให้บริการเพื่อสนอง

ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ 

 2.3 ระบบเทคโนโลยีได้รับการพัฒนา
ให้เกิดประสิทธิภาพและโปร่งใส 

3.5 สปค. สามารถเบิกจ่าย
งบประมาณได้ตามแผน 

3.1 การปฏิบัติงานของ สปค. บรรลุ 
เป้าหมายมาตรฐานความโปร่งใส 

 1.2 บุคลากรใน สปค. มีความเข้าใจนโยบาย
และยุทธศาสตร์อย่างชัดเจน 

3.3 สปค. สามารถยกระดับคุณภาพ
การให้บริการ 

3.6 สปค. สามารถประหยัด
พลังงานได้ตามเป้าหมาย 

3.4  กระบวนงานที่คัดเลือกได้รับการ
ปรับปรุงตามเป้าหมายที่ ก.พ.ร. ก าหนด 

3.2 สปค. มีความพร้อมส าหรับการ
สมัครรับรางวัลด้านต่างๆ  

3..8 ข้อมูลได้รับการพัฒนาใหม้ีความ
ครอบคลุม ถูกต้อง ทันสมัย 

3.7 สปค. สามารถพัฒนาบุคลากร
ตามแนวทางที่ ก..พ.ร. ก าหนด 

และตามนโยบายรัฐบาล 
3.10 สปค. มีวัฒนธรรมการท างาน
ที่ดีตามเป้าหมายที่ ก.พ.ร ก าหนด 

3.9 บุคลากรของ สปค. มีคุณภาพชีวิตที่ดี  

60 

15 



ตัวชี้วัดร่วม ประจ าปี 2557 

1. ระดับความส าเร็จของการยกระดับมาตรฐาน
ความโปร่งใส 

2. ระดับความส าเร็จของการผลักดันบุคลากรให้
พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ 

ระดับหน่วยงาน 

ระดับบุคคล 

  ระดับความส าเร็จของการพัฒนาตนเองด้านทักษะภาษาอังกฤษ 



ประเด็น ส านักงานปลัดกระทรวงคมนาคม น ้าหนัก 
(%) 

มติภิายนอก     70 

การประเมนิ
ประสทิธผิล 
(60) 

1. ตวัชีว้ัดภารกจิหลกัของกระทรวง ตามยทุธศาสตรข์องประเทศ (Country Strategy) /แผน
ยทุธศาสตรก์ระทรวง 
   1.1  ระดบัความส าเร็จในการบรูณาการเพือ่ขบัเคลือ่นการปฏบิตัริาชการโดยรวม 
       1.1.1 รอ้ยละของการประเมนิผลลัพธโ์ครงการพัฒนาระบบโลจสิตกิสเ์ป้าหมายของกระทรวงคมนาคม 

        1.1.2 รอ้ยละของการขนสง่สนิคา้ภายในประเทศทางน ้าและระบบรางเปรยีบเทยีบกับการขนสง่สนิคา้ทัง้หมด 
        1.1.3 จ านวนทีเ่กดิอบุัตเิหตตุอ่ปีของระบบขนสง่สาธารณะ 
        1.1.4 ความส าเร็จของการด าเนนิงานตามแผนการพัฒนาโครงการรถไฟฟ้า 10 สายทาง 
                - ระดับความส าเร็จของการด าเนนิโครงการทีอ่ยูร่ะหวา่งกอ่สรา้ง 

- ตวัชีว้ัดระดบักระทรวงทีม่เีป้าหมายรว่มกนั (Joint KPIs) 
- ตวัชีว้ัดภารกจิหลกัของกรม: 
1.2 รอ้ยละความส าเร็จของการด าเนนิงานอทุธรณ์เงนิคา่ทดแทนภายในระยะเวลาทีก่ าหนด 
1.3 ระดบัความส าเร็จในการจัดท ารายงานการตดิตามประเมนิผลการด าเนนิการตามแผนงาน/
โครงการของกระทรวงคมนาคมในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 
1.4 รอ้ยละความพงึพอใจของหน่วยงานในสงักดักระทรวงคมนาคมทีม่ตีอ่การด าเนนิงานให ้
ค าปรกึษาแนะน าของส านักงานปลดักระทรวงคมนาคม 

 
 

(30) 
 
 
 
 
 
 
 

(13) 
(14) 

 
(13) 

การประเมนิ
คณุภาพ
(10) 

2. คณุภาพการใหบ้รกิารประชาชน (Service Level Agreement : SLA) (10) 

มติภิายใน 30 

การประเมนิ
ประสทิธภิาพ
(20) 

3. การเบกิจา่ยงบประมาณ 
4. การประหยัดพลงังาน 
5. การพัฒนาประสทิธภิาพระบบสารสนเทศภาครัฐ 

   (5) 
   (5) 
  (10) 

การพัฒนา
องคก์าร(10) 

6. การพัฒนาสมรรถนะองคก์าร (ทนุมนุษย ์สารสนเทศ และวัฒนธรรมองคก์าร) survey online 
7. การโครงการสรา้งความโปรง่ใสในการปฏบิตัริาชการ ( 1 กรม 1ป้องกนัการโกง) 

   (5) 
   (5) 

                                                                                                                                    รวม    100 



ตัวชี้วัด ผู้รับผิดชอบ 
1.1 ระดับความส าเร็จในการบูรณาการเพื่อขับเคลื่อนการปฏิบัติราชการโดยรวม 

      1.1.1 ปริมาณผู้โดยสารระบบรถไฟฟ้าใต้ดิน 

      1.1.2 ร้อยละของการประเมินผลลัพธ์โครงการพัฒนาระบบโลจิสติกส์เป้าหมายของกระทรวงคมนาคม 

      1.1.3 ร้อยละของการขนส่งสินค้าภายในประเทศทางน้ าและระบบรางเปรียบเทียบกับการขนส่งสินค้า 

              ทั้งหมด 

      1.1.4 จ านวนที่เกิดอุบัติเหตุต่อปีของระบบขนส่งสาธารณะ 

      1.1.5 ความส าเร็จของการด าเนินงานตามแผนการพัฒนาโครงการรถไฟฟ้า 10 สายทาง 

               - ระดับความส าเร็จของการด าเนินโครงการท่ีอยู่ระหว่างก่อสร้าง 

       

      สนย.   

      กพบ. 

      ศทท. 

1.2  ร้อยละความส าเร็จของการด าเนินงานอุทธรณ์เงินค่าทดแทนภายในระยะเวลาที่ก าหนด       สอ. 

1.3  ระดับความส าเร็จในการจัดท ารายงานการติดตามประเมินผลการด าเนินการตามแผนงาน/โครงการ

ของกระทรวงคมนาคมในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 

     สนย. 

1.4  ร้อยละความพึงพอใจของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคมที่มีต่อการด าเนินงานให้ค าปรึกษา

แนะน าของส านักงานปลัดกระทรวงคมนาคม 

  สนย.  กจ./ 
กก. ส ารวจและ
ประเมินผล 

ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัดค ารับรองการปฏิบัติราชการ (ส านักงาน ก.พ.ร. ปี 2557) 
การประเมินประสิทธิผล     ตัวชี้วัดระดับกระทรวงตามแผนปฏิบัติราชการ/ภารกิจหลัก/นโยบายส าคัญของรัฐบาล 
ตัวชี้วัดที่ 1  ตัวชี้วัดภารกิจหลักของกระทรวงตามยุทธศาสตร์ประเทศ/แผนยุทธศาสตร์กระทรวงและตัวชี้วัดระหว่าง
กระทรวงที่มีเป้าหมายร่วมกัน และกรม  



มิติภายใน :  การประเมินประสิทธิภาพ ผู้รับผิดชอบ 

3. ร้อยละความส าเร็จของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ 

    3.1  งบประมาณรายจ่ายภาพรวม 

    3.2  งบประมาณรายจ่ายลงทุน 

กค. 

4. ระดับความส าเร็จของการด าเนินการตามมาตรการประหยัดพลังงานของส่วนราชการ กค. 

5. การพัฒนาระบบประสิทธิภาพระบบสารสนเทศภาครัฐ ศทท. 

มิติภายใน :  การพัฒนาองค์การ ผู้รับผิดชอบ 

6. การพัฒนาสมรรถนะองค์การ (ทุนมนุษย์ สารสนเทศ และวัฒนธรรมองค์การ)  

    6.1  รายงานลักษณะส าคัญขององค์การ 

    6.2  ระดับความส าเร็จของการพัฒนาองค์การ (survey on line) 

กจ./ศทท./

กพบ. 

7. ระดับความส าเร็จของการด าเนินการโครงการสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ 

    7.1  ระดับความส าเร็จในการจัดท าแผนการสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ 

    7.2  ระดับความส าเร็จในการด าเนินการตามแผนการสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ 

    7.3  ผลการส ารวจความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ  (ส ำนักงำน ก.พ.ร. จ้ำงผู้ประเมินอิสระฯ) 

ศทท.  



รายละเอียดตัวชี้วัดตามค ารับรอง 















ตัวชี้วัดที่ 3 การเบิกจ่ายเงินงบประมาณ  

แบ่งเป็น 2 ตัวชี้วัดย่อย ได้แก่ 

ตัวชี้วัดที่ ชื่อ น้ าหนัก 

3.1 ร้อยละความส าเร็จของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย
ภาพรวม 

3 

3.2 ร้อยละความส าเร็จของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย
ลงทุน 

2 









ตัวชี้วัดที่ 4 การประหยัดพลังงาน 

ตัวชี้วัดที ่ ชื่อ น้ าหนัก 

4 ระดับความส าเร็จของการด าเนินงานตามมาตรการประหยัด
พลังงาน  

5 

• เกณฑ์ เงื่อนไข และสูตรการประเมินผล เหมือนเดิม มี
เปลี่ยนแปลงเพียงเล็กน้อย 
 







ตัวชี้วัดท่ี 5 การพัฒนาประสิทธิภาพระบบสารสนเทศภาครัฐ  

ตัวชี้วัดที่ ชื่อ น้ าหนัก 

5 การพัฒนาประสิทธิภาพระบบสารสนเทศภาครัฐ  10 

• รอกระทรวง ICT เจ้าภาพชี้แจง 
 



ตัวชี้วัดที่ 6    ระดับความสาเร็จของการพัฒนาสมรรถนะองค์การ  
                                        (ทุนมนุษย์ ทุนสารสนเทศ ทุนองค์การ)  

ตัวชี้วัดที่ ชื่อ น้ าหนัก 

6 ระดับความสาเร็จของการพัฒนาสมรรถนะองค์การ  
(ทุนมนุษย์ ทุนสารสนเทศ ทุนองค์การ)  

5 

6.1 ระดับความส าเร็จของการจัดท ารายงานลักษณะสาคัญของ
องค์การ   

1 

6.2 ระดับความสาเร็จของการพัฒนาองค์การ   4 







ตัวชี้วัดที่ 6.1 ระดับความสาเร็จของการจัดทารายงานลักษณะสาคัญขององค์การ (น้ าหนัก 1)  

ระดับคะแนน เกณฑ์การให้คะแนน 

1 จัดส่งรายงานลักษณะส าคัญขององค์การผ่านระบบ e-SAR  
ภายหลังระยะเวลาการรายงานรอบ ๖ เดือน   

2 - 

3 จัดส่งรายงานลักษณะสาคัญขององค์การผ่านระบบ e-SAR  
ภายในระยะเวลาการรายงานรอบ ๖ เดือน   

4 - 

5 จัดส่งรายงานลักษณะสาคัญขององค์การผ่านระบบ e-SAR  
ภายในระยะเวลาการรายงานรอบ ๖ เดือน และ 
รายงานมีความครบถ้วนและทันสมัย   









รายละเอียดตัวชี้วัดประกอบการ
เสนอขอรับจัดสรรงบประมาณ 



36 

ประเด็นยุทธศาสตร์ ชื่อตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 

1. การเชื่อมต่อโครงข่ายระบบ
ขนส่งภายในประเทศเพื่อเชื่อมต่อ
ประเทศเพ่ือนบ้าน 

ระดับความส าเร็จของการ
ด าเนินงานตามแผนประจ าป ี

ร้อยละ 75 

5.  พัฒนาการบริหารจัดการ
ระบบขนส่งและการจราจร 

ร้อยละความส าเร็จในการ
ด าเนินงานตามแผนแม่บทการ
พัฒนาระบบ 

ร้อยละ 100 

6.  การเป็นองค์กรสมรรถนะสูงที่
ยึดมั่นในหลักธรรมาภบิาล 

ร้อยละความเชื่อมั่นของ
ผู้ใช้บริการและผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียต่อความเป็นองค์กร
สมรรถนะสูงและมธีรรมาภิบาล
ของส่วนราชการในสังกัด 

ร้อยละ 75 



1. พจิารณาแผน
ที่ ยุ ท ธ ศ า ส ต ร ์
เพื่อตรวจสอบว่า 
มี เ ป้ า ป ร ะ ส ง ค์
ใ ด บ ้า ง ที่ เ กี่ ย ว 
ขอ้งและตอ้งถ่าย
ลงมาทีห่น่วยงาน
ของตนเอง 

2.  พจิารณาราย 
ละเอียดตัวชี้วัด
และคา่เป้าหมาย
ใ น แ ผ น ยุ ท ธ 
ศาสตร์ และค า
รับรองการปฏบิัต ิ
ราชการประจ าปี 
2556ทีเ่กีย่วขอ้ง
กบัหน่วยงาน 

3.  รวบรวมเป้า 
ประสงค ์ตวัชีว้ัด 
และคา่เป้าหมาย
ทีห่น่วยงาน
รับผดิชอบ รวม 
ทัง้ภารกจิประจ า 
หรอืภารกจิพเิศษ 
และจัดท าแผนที่
ยทุธศาสตร ์

เป้าประสงค ์
ทีเ่ก ีย่วขอ้ง 

 

ตวัชีว้ดั/ 
คา่เป้าหมาย 

แผนที่
ยทุธศาสตร ์

4 มติ ิ

4.  จัดท าราย 
ละเอยีดตวัชีว้ัด 
พรอ้มคา่น ้าหนัก 
ทีส่อดคลอ้งกบั
เป้าประสงคท์ี่
ก าหนดในแผนที่
ยทุธศาสตรข์อง
หน่วยงาน 

5. ประชมุ
บคุลากรภายใน
หน่วยงานเพือ่
ถา่ยทอดตวัชีว้ัด
และคา่เป้าหมาย
ใหแ้ตฝ่่ายและ
บคุคลพรอ้ม
จัดท ารายละเอยีด
ตวัชีว้ัด 

รายละเอยีด
ตวัชีว้ดัของ 

ผอ. 

รายละเอยีด
ตวัชีว้ดัของ

บคุลากร 

4. ขั้นตอนการถ่ายตัวชี้วัดสูระดับหน่วยงานและบุคคล 



แผนท่ียุทธศาสตร์ ส านักงานปลัดกระทรวงคมนาคม ประจ าปี พ.ศ. 2557 
1. พัฒนาบทบาทการเป็นผู้น าในการ

บริหารจัดการนโยบายและแผน
ยุทธศาสตร์กระทรวงคมนาคม 

2. ขับเคลื่อน ติดตาม ประเมินผลและ
ให้ข้อเสนอแนะการด าเนินงานเชิงรุก 
 

3. ส่งเสริมการเป็นองค์กรสมรรถนะ
สูงที่มีธรรมาภบิาลของการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ด ี

ประสิทธิผล 
 

คุณภาพการ
ให้บริการ  10 

ประสิทธิภาพของ
กระบวนการ

ภายใน 
15 

พัฒนาองค์การ 

 
 
1.3 ส่วนราชการมีความเชื่อม่ันในบทบาทการ
เป็นผู้น าการบริหารนโยบายกระทรวง 

2.1 การติดตาม ประเมินผล
โครงการ/แผนยุทธศาสตร์มี

ประสิทธิภาพ 

    1.1 สปค. สามารถบูรณาการเพื่อ
ขับเคลื่อนการปฏิบัติราชการตามยุทธศาสตร์
กระทรวงโดยรวมได้ตามเป้าหมาย 
 

2.2 ศูนย์บริการร่วมกระทรวงได้รับการ 
บูรณาการด้านการให้บริการเพื่อสนอง

ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ 

 2.3 ระบบเทคโนโลยีได้รับการพัฒนา
ให้เกิดประสิทธิภาพและโปร่งใส 

3.5 สปค. สามารถเบิกจ่าย
งบประมาณได้ตามแผน 

3.1 การปฏิบัติงานของ สปค. บรรลุ 
เป้าหมายมาตรฐานความโปร่งใส 

 1.2 บุคลากรใน สปค. มีความเข้าใจนโยบาย
และยุทธศาสตร์อย่างชัดเจน 

3.3 สปค. สามารถยกระดับคุณภาพ
การให้บริการ 

3.6 สปค. สามารถประหยัด
พลังงานได้ตามเป้าหมาย 

3.4  กระบวนงานที่คัดเลือกได้รับการ
ปรับปรุงตามเป้าหมายที่ ก.พ.ร. ก าหนด 

3.2 สปค. มีความพร้อมส าหรับการ
สมัครรับรางวัลด้านต่างๆ  

3..8 ข้อมูลได้รับการพัฒนาให้มีความ
ครอบคลุม ถูกต้อง ทันสมัย 

3.7 สปค. สามารถพัฒนาบุคลากร
ตามแนวทางที่ ก..พ.ร. ก าหนด 

และตามนโยบายรัฐบาล 
3.10 สปค. มีวัฒนธรรมการท างาน
ที่ดีตามเป้าหมายที่ ก.พ.ร ก าหนด 

3.9 บุคลากรของ สปค. มีคุณภาพชีวิตที่ดี  

60 

15 


