การประเมินส่วนราชการ
ตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
ตัวชี้วัดสานักงานราชบัณฑิตยสภา ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
ค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วัด
ผลการดาเนินงาน
(๑๒ เดือน)
องค์ประกอบที่ ๑ ประสิทธิภาพในการดาเนินงานตามหลักภารกิจพื้นฐาน (Functional base)
๑.๑ ความพึงพอใจของประชาชนเกี่ยวกับการ
เผยแพร่องค์ความรู้ของสานักงานราชบัณฑิตยสภา
๑.๑.๑ สื่อวิทยุ
ร้อยละ ๘๕
ร้อยละ ๘๒.๔๕
๑.๑.๒ แอปพลิเคชันด้านภาษา
ร้อยละ ๙๑
ร้อยละ ๙๑.๘๔
๑.๑.๓ เว็บไซต์ www.royin.go.th
ร้อยละ ๘๔
ร้อยละ ๘๔.๓๐
๑.๒ ร้อยละของความเห็นและคาปรึกษาที่สามารถ
ตอบสนองต่อนายกรัฐมนตรี คณะรัฐมนตรี และ
ส่วนราชการ
๑.๒.๑ องค์ความรู้ที่มีอยู่แล้ว (ภายใน ๕ วัน
ร้อยละ ๗๒.๓๓
ร้อยละ ๑๐๐
ทาการ)
๑.๒.๒ องค์ความรู้ใหม่/องค์ความรู้ที่มีความยาก
ร้อยละ ๗๒.๓๓
ร้อยละ ๘๓.๓๓
(ภายใน ๓๐ วัน)
๑.๓ จานวนการสร้างองค์ความรู้ในพจนานุกรม
๓๑,๘๙๒ คา
๓๙,๗๓๘ คา
เพิ่มขึ้น
๑.๔ จานวนองค์ความรู้ในศาสตร์สาขาต่าง ๆ
เพิ่มขึ้น
๑.๔.๑ จานวนการสร้างองค์ความรู้ใน
อักขรานุกรม และอนุกรมวิธานเพิ่มขึ้น
๑.๔.๑.๑ อักขรานุกรม
๒,๐๒๒ รายการ
๑,๕๗๔ รายการ
๑.๔.๑.๒ อนุกรมวิธาน
๒๑๗ รายการ
๒๘๓ รายการ
๑.๔.๒ จานวนการสร้างองค์ความรู้ใน
สารานุกรมและบทความเพิ่มขึ้น
๑.๔.๒.๑ สารานุกรม
๑,๙๓๐ รายการ
๑,๔๐๖ รายการ
๑.๔.๒.๒ จานวนบทความจากการ
๑๓๕ รายการ
๑๔๑ รายการ
ค้นคว้าที่ได้รับการเผยแพร่
องค์ประกอบที่ ๒ ประสิทธิภาพในการดาเนินงานตามหลักภารกิจยุทธศาสตร์ แนวทางปฏิรูปภาครัฐ นโยบาย
เร่งด่วน หรือภารกิจที่ได้รับมอบหมายเป็นพิเศษ หรือการบูรณาการการดาเนินงานร่วมกันหลายหน่วยงาน
(Agenda base)
๒.๑ การสร้างความรับรู้ความเข้าใจแก่ประชาชน
๒.๑.๑ ร้อยละการดาเนินการตามแผนการ
ร้อยละ ๑๐๐
ร้อยละ ๑๐๐
สร้างความรู้ความเข้าใจแก่ประชาชน

ตัวชี้วัด
๒.๑.๒ ร้อยละการชี้แจงประเด็นสาคัญที่ทันต่อ
สถานการณ์ (ถ้ามี)
๒.๒ จานวนการจัดทาพจนานุกรมศัพท์ที่เกี่ยวกับ
รัฐธรรมนูญ การปฏิรูปประเทศ และยุทธศาสตร์ชาติ

ค่าเป้าหมาย
(๑๒ เดือน)
ร้อยละ ๑๐๐

ผลการดาเนินงาน
ร้อยละ ๑๐๐

ไตรมาสที่ ๑
๒๗ คา
จานวน ๑๐ คา
ไตรมาสที่ ๒
๒๗ คา
จานวน ๑๕ คา
ไตรมาสที่ ๓
๑๖ คา
จานวน ๑๕ คา
ไตรมาสที่ ๔
๑๐ คา
จานวน ๑๐ คา
องค์ประกอบที่ ๓ ประสิทธิภาพในการดาเนินงานตามหลักภารกิจพื้นที่/ท้องถิ่น ภูมิภาค จังหวัด กลุ่มจังหวัด
(Area base)
ไม่มีตัวชี้วัดในองค์ประกอบนี้
องค์ประกอบที่ ๔ ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการและพัฒนานวัตกรรมในการบริหารจัดการระบบงาน
งบประมาณ ทรัพยากรบุคคล และการให้บริการประชาชนหรือหน่วยงานของรัฐเพื่อไปสู่ระบบราชการ ๔.๐
(Innovation base)
๔.๑ การพัฒนานวัตกรรม
ข้อเสนอนวัตกรรม
ผ่าน (ร้อยละ ๑๐๐)
๔.๒ การพัฒนาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
ร้อยละ ๘๐
ร้อยละ ๘๓.๓๓
๔.๒.๑ การลดพลังงาน (ไฟฟ้าและน้ามัน
ลดลงร้อยละ ๑๐
ผ่าน
เชื้อเพลิง)
เทียบกับค่ามาตรฐาน
๔.๒.๒ การลดกระดาษ
งบประมาณที่ใช้ในการ
ร้อยละ ๗.๒๑๑
จัดซื้อกระดาษลดลง
ร้อยละ ๑๐
๔.๒.๓ การประหยัดงบประมาณ
งบประมาณที่สามารถ
ร้อยละ ๕๑.๘๓
ประหยัดได้ ร้อยละ ๕
๔.๒.๔ การแก้ไขข้อร้องเรียนเรื่องการทุจริต
ร้อยละ ๑๐๐
ร้อยละ ๑๐๐
หรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบที่สืบสวนแล้ว
มีมูล
๔.๒.๕ การจัดทาฐานข้อมูลคาในพจนานุกรม
อย่างน้อย ๓ คณะ
๔๙ คณะ
ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
(กองละ ๑ คณะ)
๔.๒.๖ การบูรณาการกับเครือข่ายสหวิทยาการ
อย่างน้อย ๓ กิจกรรม
๓ กิจกรรม
แห่งราชบัณฑิตยสภาในภูมิภาคต่าง ๆ
๔.๒.๗ การให้บริการพจนานุกรม ฉบับ
เพิ่มขึ้นร้อยละ ๑๐
ร้อยละ ๙๕.๗๕
ราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔ ออนไลน์
๔.๒.๘ การร่วมมือกับสถาบันทางวิชาการอื่น
อย่างน้อย ๑ ครั้ง
๑ ครั้ง
ในการจัดกิจกรรมราชบัณฑิตสัญจร
๔.๒.๙ การประยุกต์ใช้ระบบสนับสนุนการ
อย่างน้อย ๓ คณะ
ไม่มี
ประชุมตามภารกิจของสานักงานราชบัณฑิตยสภา
(กองละ ๑ คณะ)

ตัวชี้วัด
๔.๒.๑๐ การบริการตอบคาถามทางวิชาการ
ทางอีเมล
๔.๒.๑๑ การให้บริการพจนานุกรมภาษามือ
ออนไลน์

ค่าเป้าหมาย
(๑๒ เดือน)
ไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๑๐

ผลการดาเนินงาน
ร้อยละ ๒๔.๙๖

จานวนผู้รับบริการ
๓,๑๑๐ ครั้ง
พจนานุกรมภาษามือ
ออนไลน์
๔.๒.๑๒ การสร้างองค์ความรู้พจนานุกรม
องค์ความรู้ที่ได้จากภาค
จัดประชุม ๔ ครั้ง
ภาษาไทยถิ่นโดยร่วมมือกับภาคประชาชนในภูมิภาค ประชาชน
ต่าง ๆ
องค์ประกอบที่ ๕ ศักยภาพในการดาเนินการของส่วนราชการตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี
(Potential base)
๕.๑ การจัดทาและดาเนินการตามแผนการ
สมรรถนะในการส่งมอบ
เป็นไปตามเป้าหมาย
ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ
ผลผลิตและการใช้จ่ายเงิน
งบประมาณเพื่อแสดงถึง
ศักยภาพของส่วนราชการ
ตามหลักเกณฑ์ที่กาหนด
๕.๒ การดาเนินการจัดทาแผนปฏิรูปองค์การ
ข้อเสนอการเปลี่ยนแปลง
ผ่าน (ร้อยละ ๑๐๐)
ในระยะ ๓ ปี
(ปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๒-๒๕๖๔)

