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ควำมเชือ่มโยงนโยบำย/ยทุธศำสตร/์แผน กบัตวัชีว้ดัของหนว่ยงำน
ตวัชีว้ดัของ ส ำนกังำน ก.ค.ศ.

แผนแมบ่ทภำยใตย้ทุธศำสตรช์ำต ิ นโยบำยรฐับำล

ยทุธศำสตรช์ำต ิพ.ศ. 2561 – 2580

8. การปฏริปูกระบวนการ
เรยีนรู ้และการพฒันา
ศกัยภาพของคนไท
ยทกุชว่งวยั

แผนแมบ่ท 11.ดา้นการพัฒนาศักยภาพคนตลอด
ชว่งชวีติ

แผนแมบ่ท 12.ดา้นการพัฒนาการเรยีนรู ้
แผนแมบ่ท 20.ดา้นการบรกิารประชาชนและ

ประสทิธภิาพภาครัฐ
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ตามมาตรฐานวชิาชพี 
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แผนกำรปฏริปูประเทศ
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แผนฯ 12 (ปี 60-64)

• ยทุธศาสตรท์ี ่1 การเสรมิสรา้งและ
พัฒนาศักยภาพทนุมนุษย์
• ยทุธศาสตรท์ี ่2 การสรา้งความเป็นธรรม 
ลดความเหลือ่มล ้าในสงัคม

ดา้นการศกึษา กจิกรรมที ่:
1.การป้องกนัเด็ก เยาวชนหลดุออกจากระบบ
การศกึษาตัง้แตร่ะดับปฐมวยัเพือ่ลดความ
เหลือ่มล ้าทางการศกึษา

4. การปฏริปูการจัดการเรยีนรู ้
6.การปฏริปูระบบการบรหิารจัดการขอัมลูสารสนเทศ
เพือ่การศกึษา(Big Data for Education)

7.การเตรยีมคนไทย
สูศ่ตวรรษที ่21

10.การพฒันาระบบ
การใหบ้รกิาร    
ประชาชน
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กำรประเมนิประสทิธผิลกำรด ำเนนิงำน (Performance Base) รอ้ยละ 60

1. ระดับความส าเร็จของการจัดท าหลักเกณฑแ์ละวธิกีารประเมนิต าแหน่งและวทิยฐานะขา้ราชการครแูละบคุลากรทางการศกึษา
2. ระดับความส าเร็จในการปรับปรงุมาตรฐานต าแหน่งและมาตรฐานวทิยฐานะ
3.   ระดับความส าเร็จของการปรับปรงุเกณฑอ์ัตราก าลังขา้ราชการครูและบคุลากรทางการศกึษาในสถานศกึษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน
4.   ระดับความส าเร็จของการจัดท ากรอบการพัฒนาขา้ราชการครูและบคุลากรทางการศกึษา กอ่นการแตง่ตัง้ใหด้ ารงต าแหน่ง
5.   ระดับความส าเร็จของการปรับปรงุหลักเกณฑแ์ละวธิกีารประเมนิผลการปฏบัิตงิานของขา้ราชการครูและบคุลากรทางการศกึษา 

10
15
15
10
10

กำรประเมนิศกัยภำพในกำรด ำเนนิงำน (Potential Base) รอ้ยละ 40

6.   ระดับความส าเร็จในการสรา้งนวัตกรรมในการปรับปรงุกระบวนงาน/การใหบ้รกิาร (e-Service)
7.   PMQA 4.0 หมวด 1 : ประเด็นที ่1.1 : ระดับพืน้ฐาน (Basic) ความส าเร็จในการสรา้งระบบการน าองคก์ารทีส่รา้งความย่ังยนื
8.   PMQA 4.0 หมวด 2 : ประเด็นที ่2.3 : ระดับพืน้ฐาน (Basic) ความส าเร็จในการขับเคลือ่นแผนปฏบัิตกิารของหน่วยงาน
9.   PMQA 4.0 หมวด 3 : ประเด็นที ่3.1 : ระดับพืน้ฐาน (Basic) ความส าเร็จในการใชข้อ้มลูและสารสนเทศเพือ่ตอบสนองความตอ้งการทีแ่ตกตา่ง (Customer centric)
10. PMQA 4.0 หมวด 4 : ประเด็นที ่4.2 : ระดับพืน้ฐาน (Basic) ความส าเร็จในการวเิคราะหข์อ้มลูและตัวชีวั้ดเพืแ่กปั้ญหาในกระบวนกาปฏบัิตงิาน
11. PMQA 4.0 หมวด 4 : ประเด็นที ่4.3 : ระดับพืน้ฐาน (Basic) ความส าเร็จในการรวบรวมขอ้มลูสารสนเทศ และองคค์วามรูข้องหน่วยงานอยา่งเป็นระบบ 
12. PMQA 4.0 หมวด 5 : ประเด็นที ่5.2 : ระดับพืน้ฐาน (Basic) ความส าเร็จในการสรา้งบรรยากาศและสภาพแวดลอ้มในการท างาน
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พัฒนาและเสรมิสรา้งศกัยภาพ
ทรัพยากรมนุษยใ์หม้คีณุภาพ

พัฒนาระบบบรหิาร
จัดการใหม้ปีระสทิธภิาพ

รอ้ยละความพงึพอใจของ

ขา้ราชการครูและบคุลากร

ทางการศกึษา

ทีม่ตีอ่การบรหิารงานบคุคลของ

ครูและบคุลากรทางการศกึษา

การพัฒนาศกัยภาพองคก์าร

สูก่ารเป็นระบบราชการ 4.0

การสรา้งนวตักรรม

ในการปรับปรุงกระบวนงาน/

การใหบ้รกิาร 

(e-Service)



แบบฟอรม์สรปุตวัชีว้ดั ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564
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ตวัชีว้ดั

ควำมเชือ่มโยงกบั
นโยบำย /

ยทุธศำสตร ์/ ตวัชีว้ดั
กระทรวง/สป.

ประโยชนท์ี่
ประชำชนจะไดร้บั

น ำ้หนกั
(รอ้ยละ)

ผลกำร
ด ำเนนิงำน
ปี  63

เป้ำหมำย

ข ัน้ตน้
(50 คะแนน)

มำตรฐำน
(75

คะแนน)

ข ัน้สงู
(100 คะแนน)

กำรประเมนิประสทิธผิลกำรด ำเนนิงำน (Performance Base) (รอ้ยละ 60)

1. ระดบัควำมส ำเร็จของ
กำรจดัท ำหลกัเกณฑ์
และวธิกีำรประเมนิ
ต ำแหนง่และวทิยฐำนะ
ขำ้รำชกำรครแูละ
บคุลำกรทำงกำรศกึษำ

รอ้ยละความพงึพอใจ
ของขา้ราชการครูและ
บคุลากรทางการศกึษา
ทีม่ตีอ่การบรหิาร
งานบคุคลของครูและ
บคุลากรทางการศกึษา

ยทุธศาสตร ์สป. 
พัฒนาระบบบรหิารจัดการ
ใหม้ปีระสทิธภิาพ

ขา้ราชการครูและบคุลากร
ทางการศกึษา พัฒนาตนเอง
ใหม้ศีกัยภาพสงูขึน้ 
ตามมาตรฐานต าแหน่งและ
มาตรฐานวทิยฐานะ สามารถ
ปฏบิตังิานทีส่ง่ผลถงึการ
พัฒนาผลลพัธก์ารเรยีนรูข้อง
ผูเ้รยีนและ
การยกระดบัคณุภาพ
การศกึษา

10 - จัดท า (รา่ง) 
หลกัเกณฑแ์ละ
วธิกีารประเมนิ
ต าแหน่งและ
วทิยฐานะ
ขา้ราชการครแูละ
บคุลากรทางการศกึษา 
แลว้เสร็จ อยา่งนอ้ย 
1 หลกัเกณฑ์
- น า (รา่ง) 

หลกัเกณฑแ์ละ

วธิกีารฯ เสนอ 

อ.ก.ค.ศ.วสิามญั

ทีเ่กีย่วขอ้งพจิารณา 

อยา่งนอ้ย

1 หลกัเกณฑ ์

- น า (รา่ง) 
หลกัเกณฑแ์ละ
วธิกีารฯ เสนอ 
ก.ค.ศ. พจิารณา 
อยา่งนอ้ย 
1 หลกัเกณฑ ์

ก.ค.ศ. มมีตกิ าหนด
หลกัเกณฑแ์ละ
วธิกีารประเมนิ
ต าแหน่งและ
วทิยฐานะ
ขา้ราชการครแูละ
บคุลากรทางการศกึษา

ส านักงาน ก.ค.ศ. 
มกีารเผยแพร่
ไมน่อ้ยกวา่ 
3 ชอ่งทาง 
เพือ่สรา้งการรับรู ้
และความเขา้ใจ
เกีย่วกบัหลกัเกณฑ์
และวธิกีารดงักลา่ว 
ใหก้บัขา้ราชการครู
และบคุลากร
ทางการศกึษา 
และผูท้ีเ่กีย่วขอ้ง 
ไมน่อ้ยกวา่ 
1,000 คน

2. ระดบัควำมส ำเร็จ
ในกำรปรบัปรงุ
มำตรฐำนต ำแหนง่และ
มำตรฐำนวทิยฐำนะ

รอ้ยละความพงึพอใจ
ของขา้ราชการครูและ
บคุลากรทางการศกึษา
ทีม่ตีอ่การบรหิาร
งานบคุคลของครูและ
บคุลากรทางการศกึษา

ยทุธศาสตร ์สป. 
พัฒนาระบบบรหิารจัดการ
ใหม้ปีระสทิธภิาพ

ขา้ราชการครูและบคุลากร
ทางการศกึษา 
มคีวามกา้วหนา้ในวชิาชพี
ตามความสามารถจรงิ
การจัดการเรยีนการสอน
สอดคลอ้งกบั
การจัดการศกึษาสมัยใหม่

15 - ประชมุเชงิ
ปฏบิตักิารฯ เพือ่ยก 
(รา่ง) มาตรฐานฯ
- รับฟังความคดิเหน็
- ปรับปรงุ (รา่ง) 
มาตรฐานฯ
- น าเสนอ อ.ก.ค.ศ.
วสิามญั เกีย่วกบั
การพฒันานโยบาย
และระบบรหิาร
งานบคุคล
- น าเสนอ ก.ค.ศ.

มมีาตรฐานต าแหน่ง
และมาตรฐาน
วทิยฐานะของ
ขา้ราชการครแูละ
บคุลากรทางการศกึษา

มกีารน ามาตรฐาน
ต าแหน่งและ
มาตรฐานวทิยฐานะ
ไปก าหนด
ในหลกัเกณฑแ์ละ
วธิกีารบรหิาร
งานบคุคลส าหรับ
ขา้ราชการครแูละ
บคุลากรทางการศกึษา 
จ านวน 3 หลกัเกณฑ์
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ส ำนกังำน ก.ค.ศ.

ตวัชีว้ดั

ควำมเชือ่มโยงกบั
นโยบำย /

ยทุธศำสตร ์/ ตวัชีว้ดั
กระทรวง/สป.

ประโยชนท์ี่
ประชำชนจะไดร้บั

น ำ้หนกั
(รอ้ยละ)

ผลกำร
ด ำเนนิงำน
ปี  63

เป้ำหมำย

ข ัน้ตน้
(50 คะแนน)

มำตรฐำน
(75

คะแนน)

ข ัน้สงู
(100 คะแนน)

กำรประเมนิประสทิธผิลกำรด ำเนนิงำน (Performance Base) (รอ้ยละ 60)

3. ระดบัควำมส ำเร็จของ
กำรปรบัปรงุเกณฑ์
อตัรำก ำลงัขำ้รำชกำรครู
และบคุลำกรทำงกำร
ศกึษำในสถำนศกึษำ 
สงักดัส ำนกังำน
คณะกรรมกำรกำรศกึษำ
ข ัน้พืน้ฐำน

รอ้ยละความพงึพอใจ
ของขา้ราชการครูและ
บคุลากรทางการศกึษา
ทีม่ตีอ่การบรหิาร
งานบคุคลของครูและ
บคุลากรทางการศกึษา

ยทุธศาสตร ์สป. 
พัฒนาระบบบรหิารจัดการ
ใหม้ปีระสทิธภิาพ

สถานศกึษามอีตัราก าลงั
ขา้ราชการครูและบคุลากร
ทางการศกึษาทีเ่หมาะสม 
สามารถจัดการเรยีนรู ้
ไดอ้ยา่งมคีณุภาพ 
ลดความเหลือ่มล ้า
ทางการศกึษา คนืครู
สูห่อ้งเรยีน เป็นการเพิม่
โอกาสการเขา้ถงึทรัพยากร
ทางการศกึษา 
และเพิม่ประสทิธภิาพ
การบรหิารงบประมาณ

15 - จัดท า (รา่ง) 
เกณฑอ์ตัราก าลงั
ขา้ราชการครแูละ
บคุลากรทางการศกึษา 
ในสถานศกึษา 
สงักดั สพฐ. 
- เสนอ (รา่ง) 
เกณฑอ์ตัราก าลงัฯ 
ตอ่ อ.ก.ค.ศ. วสิามญั
เกีย่วกบัการพฒันา
นโยบายและระบบ
บรหิารงานบคุคลของ
ขา้ราชการครแูละ
บคุลากรทางการศกึษา
- เสนอ (รา่ง) 
เกณฑอ์ตัราก าลงัฯ 
ตอ่ ก.ค.ศ.

- มเีกณฑ์
อตัราก าลงั
ขา้ราชการคร ู 
และบคุลากร
ทางการศกึษา
ในสถานศกึษา 
สงักดั สพฐ. 
- แจง้เวยีนเกณฑ์
อตัราก าลงั
ขา้ราชการครแูละ
บคุลากรทางการ
ศกึษาใน
สถานศกึษา สงักดั
สพฐ. ใหส้ว่น
ราชการ ทีเ่กีย่วขอ้ง
ทราบและถอืปฏบิตัิ

มรีายงานผลการ
บรหิารอตัราก าลงั
ในสถานศกึษา 
ตามเกณฑ์
อตัราก าลงัฯ 
ไดค้รบถว้น
ทกุส านักงานเขต
พืน้ทีก่ารศกึษา
และเสนอเลขาธกิาร 
ก.ค.ศ. ทราบ 

4. ระดบัควำมส ำเร็จของ
กำรจดัท ำกรอบ
กำรพฒันำ
ขำ้รำชกำรครแูละ
บคุลำกรทำงกำรศกึษำ 
กอ่นกำรแตง่ต ัง้
ใหด้ ำรงต ำแหนง่

รอ้ยละความพงึพอใจ
ของขา้ราชการครูและ
บคุลากรทางการศกึษา
ทีม่ตีอ่การบรหิาร
งานบคุคลของครูและ
บคุลากรทางการศกึษา

ยทุธศาสตร ์สป. 
พัฒนาและเสรมิสรา้ง
ศกัยภาพทรัพยากรมนุษย์
ใหม้คีณุภาพ

ขา้ราชการครูและบคุลากร
ทางการศกึษา
ทีป่ระสงคจ์ะเปลีย่นต าแหน่ง
ไดเ้ตรยีมความพรอ้มมทีกัษะ
และสมรรถนะทีเ่หมาะสม
ตามมาตรฐานต าแหน่ง
ที ่ก.ค.ศ.ก าหนด เพือ่ใหเ้กดิ
ประสทิธภิาพ ประสทิธผิล
และความกา้วหนา้แกร่าชการ
และเมือ่ผา่น
กระบวนการพัฒนาแลว้
สามารถปฏบิตังิาน
ในต าแหน่งทีไ่ดรั้บการบรรจุ
และแตง่ตัง้ไดท้นัที

10 - เสนอตัง้ อ.ก.ค.ศ.
วสิามญัเฉพาะกจิ
เพือ่ขบัเคลือ่น
การพฒันาฯ
-จัดท า (รา่ง)
กรอบการพฒันา
ขา้ราชการครแูละ
บคุลากรทาง
การศกึษาฯ
- เสนอ อ.ก.ค.ศ.
วสิามญัทีเ่กีย่วขอ้ง
และ ก.ค.ศ. 
พจิารณาเห็นชอบ
- ด าเนนิการจัด
ประชมุรับฟัง
ความคดิเห็นจากผูม้ี
สว่นไดเ้สยีในแตล่ะ
ต าแหน่ง เพือ่จัดท า
ทกัษะและสมรรถนะ
ทีจ่ าเป็นในแตล่ะ
ต าแหน่งตามกรอบ
การพฒันาฯ

มทีกัษะและ
สมรรถนะทีจ่ าเป็น
ในแตล่ะต าแหน่ง
ตามกรอบ
การพฒันาฯ และ
ผา่นความเห็นชอบ
จาก อ.ก.ค.ศ.
วสิามญัเฉพาะกจิฯ
อ.ก.ค.ศ.วสิามญั
ทีเ่กีย่วขอ้ง 
และ ก.ค.ศ.

มหีลกัสตูรการ
พฒันาในทกัษะ
ทีจ่ าเป็นอยา่งนอ้ย 
2 หลกัสตูร และ
สมรรถนะทีจ่ าเป็น
ในแตล่ะต าแหน่ง 
และน าไปใช ้

ในการอบรมพฒันา
ขา้ราชการครู
และบคุลากร
ทางการศกึษา 
ทัง้ 2 หลกัสตูร



แบบฟอรม์สรปุตวัชีว้ดั ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564
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ตวัชีว้ดั

ควำมเชือ่มโยงกบั
นโยบำย /

ยทุธศำสตร ์/ ตวัชีว้ดั
กระทรวง/สป.

ประโยชนท์ี่
ประชำชนจะไดร้บั

น ำ้หนกั
(รอ้ยละ)

ผลกำร
ด ำเนนิงำน
ปี  63

เป้ำหมำย

ข ัน้ตน้
(50 คะแนน)

มำตรฐำน
(75

คะแนน)

ข ัน้สงู
(100 คะแนน)

กำรประเมนิประสทิธผิลกำรด ำเนนิงำน (Performance Base) (รอ้ยละ 60)

5. ระดบัควำมส ำเร็จของ
กำรปรบัปรงุหลกัเกณฑ์
และวธิกีำรประเมนิผล
กำรปฏบิตังิำนของ
ขำ้รำชกำรครแูละ
บคุลำกรทำงกำรศกึษำ 

รอ้ยละความพงึพอใจ
ของขา้ราชการครูและ
บคุลากรทางการศกึษา
ทีม่ตีอ่การบรหิาร
งานบคุคลของครูและ
บคุลากรทางการศกึษา

ยทุธศาสตร ์สป. 
พัฒนาระบบบรหิารจัดการ
ใหม้ปีระสทิธภิาพ

ขา้ราชการครูและบคุลากร
ทางการศกึษา 
มผีลการปฏบิตังิาน
ตรงตามมาตรฐานต าแหน่ง
ของขา้ราชการครูและ
บคุลากรทางการศกึษา 
สง่ผลตอ่การยกระดบั
คณุภาพการศกึษา

10 - จัดท า(รา่ง)
หลกัเกณฑแ์ละ
วธิกีารประเมนิผล
การปฏบิตังิานของ
ขา้ราชการครแูละ
บคุลากรทางการศกึษา
- เสนอ(รา่ง)
หลกัเกณฑแ์ละ
วธิกีารประเมนิผล
การปฏบิตังิานของ
ขา้ราชการครแูละ
บคุลากรทางการศกึษา
ตอ่ อ.ก.ค.ศ.
วสิามญัเกีย่วกบั
การเสรมิสรา้ง
ประสทิธภิาพ
ในการปฏบิตัิ
ราชการของ
ขา้ราชการครแูละ
บคุลากรทางการศกึษา
เสนอ อ.ก.ค.ศ.
วสิามญัทีเ่กีย่วขอ้ง
และ ก.ค.ศ. 
พจิารณาเห็นชอบ
- เสนอ (รา่ง) 
หลกัเกณฑแ์ละ
วธิกีารฯ ตอ่ กคศ.

- มหีลกัเกณฑแ์ละ
วธิกีารประเมนิผล
การปฏบิตังิานของ
ขา้ราชการครู
และบคุลากร
ทางการศกึษา
- แจง้เวยีน
หลกัเกณฑแ์ละ
วธิกีารประเมนิผล
การปฏบิตังิานของ
ขา้ราชการครแูละ
บคุลากรทางการศกึษา 
ใหส้ว่นราชการ
ทีเ่กีย่วขอ้งทราบ
และถอืปฏบิตัิ

- ส านักงาน ก.ค.ศ. 
มกีารเผยแพร ่
อยา่งนอ้ย 
3 ชอ่งทาง
เพือ่สรา้งความรู ้
ความเขา้ใจเกีย่วกบั
หลกัเกณฑแ์ละ
วธิกีารดงักลา่ว
ใหก้บัขา้ราชการครู
และบคุลากร
ทางการศกึษา 
ในสงักดั สพฐ., 
อาชวีศกึษา, กศน.
- มรีายงานการรับฟัง
ความคดิเห็น
เกีย่วกบัหลกัเกณฑ์
และวธิกีาร
ประเมนิผล
การปฏบิตังิานฯ 
จากผูม้สีว่นได ้
สว่นเสยี

6. ระดบัควำมส ำเร็จ
ในกำรสรำ้งนวตักรรม
ในกำรปรบัปรงุ
กระบวนงำน/
กำรใหบ้รกิำร 
(e-Service)

การสรา้งนวตักรรม
ในการปรับปรุง
กระบวนงาน/
การใหบ้รกิาร 
(e-Service)

ผูใ้ชบ้รกิารรับความสะดวก
ในการตรวจสอบ
ความครบถว้นของเอกสาร 
สามารถตดิตามสถานะของ
เอกสารในการด าเนนิการ 
และทราบผลการตรวจสอบ
ค าสัง่ไดร้วดเร็วยิง่ขึน้ 

10 ยืน่เรือ่ง/ยืน่ค าขอ
และเอกสาร
ประกอบเป็นกระดาษ 
โดยประชาชน
ไมต่อ้งเดนิทาง
มาตดิตอ่ ณ 
ส านักงาน เชน่ 
จัดสง่ทางไปรษณีย ์
อเีมล ์เป็นตน้

ยืน่เรือ่ง/ยืน่ค าขอ
ทางอออนไลน ์
(e-form) 
แตย่ังไมส่ามารถ
แนบเอกสาร
มาพรอ้มกนั
ผา่นระบบได ้
โดยใหป้ระชาชน
จัดสง่แยกมา
ในรปูแบบ scan file 

มรีะบบยืน่เรือ่ง/
ยืน่ค าขอทาง
ออนไลน ์
(e-form) และแนบ
เอกสารประกอบ
การพจิารณาได ้
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ตวัชีว้ดั

ควำมเชือ่มโยงกบั
นโยบำย /

ยทุธศำสตร ์/ ตวัชีว้ดั
กระทรวง/สป.

ประโยชนท์ี่
ประชำชนจะไดร้บั

น ำ้หนกั
(รอ้ยละ)

ผลกำร
ด ำเนนิงำน
ปี  63

เป้ำหมำย

ข ัน้ตน้
(50 คะแนน)

มำตรฐำน
(75

คะแนน)

ข ัน้สงู
(100 คะแนน)

กำรประเมนิประสทิธผิลกำรด ำเนนิงำน (Performance Base) (รอ้ยละ 60)

7. PMQA 4.0 หมวด 1
: ประเด็นที ่1.1
: ระดบัพืน้ฐำน (Basic)
ควำมส ำเร็จในกำรสรำ้ง
ระบบกำรน ำองคก์ำร
ทีส่รำ้งควำมย ัง่ยนื

การประเมนิสถานะของ
หน่วยงานในการเป็นระบบ
ราชการ 4.0 (PMQA 4.0)

- 5 ผูบ้รหิารหน่วยงาน
มวีธิกีารก าหนด
ทศิทางองคก์าร 
รองรับพนัธกจิ
ปัจจบุนั

ผูบ้รหิารสรา้ง
สภาพแวดลอ้ม 
เพือ่ใหเ้กดิการ
มุง่เนน้พนัธกจิ 
การปรับปรงุผล
การด าเนนิการ
การเรยีนรู ้
ระดบัองคก์าร
และระดบับคุคล

ผูบ้รหิารสือ่สาร
ถา่ยทอดวสิยัทศัน ์
นโยบาย เป้าหมาย 
สูท่กุกลุม่
ทีเ่กีย่วขอ้งทัง้
ภายในและภายนอก
หน่วยงาน
เพือ่ใหเ้กดิการรบัรู ้
เขา้ใจ และรว่มมอื
กนัในการด าเนนิการ
จนเกดิผลส าเร็จ

8. PMQA 4.0 หมวด 2
: ประเด็นที ่2.3
: ระดบัพืน้ฐำน (Basic)
ควำมส ำเร็จ
ในกำรขบัเคลือ่น
แผนปฏบิตักิำร
ของหนว่ยงำน

การประเมนิสถานะของ
หน่วยงานในการเป็นระบบ
ราชการ 4.0 (PMQA 4.0)

- 5 แผนปฏบิตักิาร
ของหน่วยงาน
มกีารก าหนด
ขัน้ตอน ระยะเวลา 
และผูร้ับผดิชอบ
ทีช่ดัเจน

แผนปฏบิตักิาร
ของหน่วยงาน
มคีวามครอบคลมุ
และสอดคลอ้ง
กบัยทุธศาสตร์
ทกุดา้น 
และทกุสว่นงาน

แผนปฏบิตักิาร
ของหน่วยงาน
มคีวามชดัเจน 
และสือ่สาร
สูก่ารปฏบิตั ิ
ทกุระดบัได ้
อยา่งมปีระสทิธผิล

9. PMQA 4.0 หมวด 3
: ประเด็นที ่3.1
: ระดบัพืน้ฐำน (Basic)
ควำมส ำเร็จในกำรใช้

ขอ้มลูและสำรสนเทศ
เพือ่ตอบสนอง
ควำมตอ้งกำรทีแ่ตกตำ่ง 
(Customer centric)

การประเมนิสถานะของ
หน่วยงานในการเป็นระบบ
ราชการ 4.0 (PMQA 4.0)

- 5 หน่วยงาน
มกีารด าเนนิงาน
คน้หา รวบรวม 
ขอ้มลูความตอ้งการ
/ความคาดหวงั
ของผูร้ับบรกิาร
และผูม้สีว่นได ้
สว่นเสยี

มผีลการวเิคราะห์
ขอ้มลูความตอ้งการ/
ความคาดหวงั
ของผูร้ับบรกิารและ
ผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยี 
และมแีนวทาง
ในการจัดการ/
ตอบสนอง
ความตอ้งการ/
ความคาดหวงั
ของทกุกลุม่

มกีารใชผ้ล
การวเิคราะหแ์ละ
แนวทางฯ
มาด าเนนิการ
ตอบสนอง
ความตอ้งการ/
ความคาดหวงั
ของผูร้ับบรกิาร
และผูม้สีว่นได ้
สว่นเสยี
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ตวัชีว้ดั

ควำมเชือ่มโยงกบั
นโยบำย /

ยทุธศำสตร ์/ ตวัชีว้ดั
กระทรวง/สป.

ประโยชนท์ี่
ประชำชนจะไดร้บั

น ำ้หนกั
(รอ้ยละ)

ผลกำร
ด ำเนนิงำน
ปี  63

เป้ำหมำย

ข ัน้ตน้
(50 คะแนน)

มำตรฐำน
(75

คะแนน)

ข ัน้สงู
(100 คะแนน)

กำรประเมนิประสทิธผิลกำรด ำเนนิงำน (Performance Base) (รอ้ยละ 60)

10. PMQA 4.0 หมวด 4
: ประเด็นที ่4.2
: ระดบัพืน้ฐำน (Basic)
ควำมส ำเร็จ
ในกำรวเิครำะหข์อ้มลู
และตวัชีว้ดัเพืแ่กป้ญัหำ
ในกระบวนกำปฏบิตังิำน

การประเมนิสถานะของ
หน่วยงานในการเป็นระบบ
ราชการ 4.0 (PMQA 4.0)

- 5 มกีารวเิคราะหผ์ล
จากขอ้มลูและ
ตวัชีว้ดัทีร่วบรวม
ในทกุระดบั
ของหน่วยงาน

- มกีารบรหิาร
จัดการขอ้มลู 
เปรยีบเทยีบผล
การด าเนนิงาน
กบัคา่เป้าหมาย
- มกีลไกทีใ่ช ้

ในการตดิตามงาน 
เพือ่แกไ้ข
ปัญหาของ
กระบวนการตา่ง ๆ 
ในหน่วยงาน

มกีารน าขอ้มลู
ไปแกปั้ญหา 
ปรับปรกุระบวนการ
ส าคญั ๆ 
(Re-active) 
ของหน่วยงาน 
อยา่งนอ้ย 
2 กระบวนงาน

11. PMQA 4.0 หมวด 4
: ประเด็นที ่4.3
: ระดบัพืน้ฐำน (Basic) 
ควำมส ำเร็จ
ในกำรรวบรวมขอ้มลู 
สำรสนเทศ 
และองคค์วำมรู ้
ของหนว่ยงำน
อยำ่งเป็นระบบ 

การประเมนิสถานะของ
หน่วยงานในการเป็นระบบ
ราชการ 4.0 (PMQA 4.0)

- 5 มกีระบวนการ
จัดการความรู ้
ของหน่วยงาน
อยา่งเป็นระบบ

มกีระบวนการ
รวบรวมขอ้มลู 
สารสนเทศและ
องคค์วามรูท้ี่
เกีย่วขอ้งกบั
การท างาน
อยา่งเป็นระบบ

น าขอ้มลูสารสนเทศ 
และองคค์วามรู ้
ไปใชป้ระโยชน์
ตอ่ยอดการเรยีนรู ้
ภายในหน่วยงาน

12. PMQA 4.0 หมวด 5
: ประเด็นที ่5.2
: ระดบัพืน้ฐำน (Basic)
ควำมส ำเร็จ
ในกำรสรำ้งบรรยำกำศ
และสภำพแวดลอ้ม
ในกำรท ำงำน 

การประเมนิสถานะของ
หน่วยงานในการเป็นระบบ
ราชการ 4.0 (PMQA 4.0)

- 5 มกีารสรา้ง
บรรยากาศ
การท างาน
ทัง้ทางกายภาพ
และสภาพแวดลอ้ม 
ทีส่นับสนุน
การท างานทีด่ี
ในดา้นสขุภาพ
อนามยัและ
ดา้นความปลอดภัย

มกีารสรา้ง
บรรยากาศ
การท างาน
ทัง้ทางกายภาพ
และสภาพแวดลอ้ม 
ทีส่นับสนุน
การท างาน
ทีค่ลอ่งตวั 
เกดิประสทิธภิาพ
และเอือ้ให ้
เกดินวตักรรม

มกีารจัดสรร
ทรัพยากรหรอื
จัดท าระบบ
การท างาน
ทีค่ านงึถงึ
คณุภาพชวีติของ
บคุลากร หรอื
ตามความตอ้งการ
ของแตล่ะกลุม่
บคุลากร

รวม 100



ตวัชีว้ดักำรประเมนิประสทิธผิลกำรด ำเนนิงำน (Performance Base)



ตวัชีว้ดัส ำนกังำน ก.ค.ศ.
ตำมค ำรบัรองกำรปฏบิตัริำชกำร ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564

ตวัชีว้ดัที ่1 ระดบัควำมส ำเร็จของกำรจดัท ำหลกัเกณฑแ์ละวธิกีำรประเมนิต ำแหนง่และวทิยฐำนะ
ขำ้รำชกำรครแูละบคุลำกรทำงกำรศกึษำ

ค ำอธบิำย

เกณฑก์ำรประเมนิ :

เป้ำหมำยข ัน้ตน้ (50) เป้ำหมำยมำตรฐำน (75) เป้ำหมำยข ัน้สงู (100)

- จัดท า (ร่าง) หลกัเกณฑแ์ละวธิกีาร
ประเมนิต าแหน่งและวทิยฐานะ
ขา้ราชการครูและบคุลากรทางการศกึษา
แลว้เสร็จ อยา่งนอ้ย 1 หลกัเกณฑ์
- น า (ร่าง) หลกัเกณฑแ์ละวธิกีารฯ 

เสนอ อ.ก.ค.ศ.วสิามัญทีเ่กีย่วขอ้ง

พจิารณา อยา่งนอ้ย 1 หลกัเกณฑ์

- น า (ร่าง) หลกัเกณฑแ์ละวธิกีารฯ

เสนอ ก.ค.ศ. พจิารณา 

อยา่งนอ้ย 1 หลกัเกณฑ ์

ก.ค.ศ. มมีตกิ าหนดหลกัเกณฑแ์ละ

วธิกีารประเมนิต าแหน่งและวทิยฐานะ

ขา้ราชการครูและบคุลากรทางการศกึษา

ส านักงาน ก.ค.ศ. มกีารเผยแพร่

ไมน่อ้ยกวา่ 3 ชอ่งทาง เพือ่สรา้ง

การรับรูแ้ละความเขา้ใจเกีย่วกบั

หลกัเกณฑแ์ละวธิกีารดงักลา่ว 

ใหก้บัขา้ราชการครูและบคุลากร

ทางการศกึษา และผูท้ีเ่กีย่วขอ้ง 

ไมน่อ้ยกวา่ 1,000 คน

ประโยชนท์ีส่ ำนกังำนปลดักระทรวง
ศกึษำธกิำร หรอืประชำชนจะไดร้บั

- ขา้ราชการครแูละบคุลากรทางการศกึษา พัฒนาตนเอง
ใหม้ศัีกยภาพสงูขึน้ ตามมาตรฐานต าแหน่งและ
มาตรฐานวทิยฐานะ สามารถปฏบัิตงิานทีส่ง่ผลถงึ
การพัฒนาผลลัพธก์ารเรยีนรูข้องผูเ้รยีนและ
การยกระดับคณุภาพการศกึษา

- น าระบบเทคโนโลยดีจิทิัลมาใช ้ลดการใชก้ระดาษ 
ประหยัดงบประมาณในการประเมนิ และระบบ
การประเมนิโดยรวมมคีวามโปรง่ใส มปีระสทิธภิาพ
และคลอ่งตัวยิง่ขึน้

- บรูณาการในระบบการประเมนิวทิยฐานะ การประเมนิ
การเลือ่นเงนิเดอืน และการประเมนิเพือ่คงวทิยฐานะ 
โดยใชตั้วชีวั้ดเดยีวกัน ลดความซ ้าซอ้น 
และงบประมาณในการประเมนิ

- ม ีBig data ในการบรหิารงานบคุคลในหลายมติ ิ
และสามารถน าไปใชเ้ป็นขอ้มลูส าคัญ
ในการวางแผนก าลังคนไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ

ผูร้บัผดิชอบตวัชีว้ดั
1. ผูอ้ านวยการภารกจิระบบต าแหน่งและวทิยฐานะที่ 1
2. นางสาวดวงตา อ ่าแจง้
3. นางสาวธารกีาญจน ์แสงฉาย

หมำยเลขโทรศพัท์
0 2280 2831

เง ือ่นไข

หาก ก.ค.ศ. มมีตกิ าหนดหลกัเกณฑแ์ละวธิกีารประเมนิต าแหน่งและวทิยฐานะขา้ราชการครแูละบคุลากรทางการศกึษา ต าแหน่งคร ู
ใหม้ผีลใชบ้งัคบัตัง้แตว่นัที่ 1 พ.ค. 2564 ส านักงาน ก.ค.ศ. จะไดม้กีารพฒันาระบบการประเมนิวทิยฐานะตามหลกัเกณฑ์
และวธิกีารดงักลา่วดว้ยดว้ยระบบดจิทิลัซึง่คาดวา่จะด าเนนิการพฒันาระบบการประเมนิวทิยฐานะแลว้เสร็จ ปลายปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
และสามารถเปิดระบบใหข้า้ราชการครสูามารถยืน่ค าขอผา่นระบบดจิทิลัได ้ตน้ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

• ตัวชีวั้ดนีส้อดคลอ้งกับยทุธศาสตรช์าตดิา้นการพัฒนาและเสรมิสรา้งศักยภาพทรัพยากรมนุษยใ์หค้วามส าคัญกับการปฏริปูกระบวนการเรยีนรู ้โดยมุง่เนน้การพัฒนาใหผู้เ้รยีนมทีักษะทีจ่ าเป็น
ในศตวรรษที่ 21 และเปลีย่นโฉมบทบาทครใูหเ้ป็นครยูคุใหม ่ปรับระบบการบรหิารงานบคุคลของครู เสน้ทางสายอาชพี รวมถงึการพัฒนาครทูีม่คีวามเชีย่วชาญดา้นการสอนมาเป็นผูส้รา้งครู
รุน่ใหมอ่ยา่งเป็นระบบ และวัดผลงานจากการพัฒนาผูเ้รยีนโดยตรง และสอดคลอ้งกับนโยบายกระทรวงศกึษาธกิาร การประเมนิวทิยฐานะตอ้งสง่ผลไปถงึผูเ้รยีนมกีารประเมนิ ไมยุ่ง่ยาก 
ไมซ่บัซอ้นและเป็นธรรม น าระบบดจิทิัลมาใชใ้นการประเมนิวทิยฐานะ

• หลักเกณฑแ์ละวธิกีารประเมนิต าแหน่งและวทิยฐานะขา้ราชการครูและบคุลากรทางการศกึษา เป็นเสน้ทางความกา้วหนาในวชิาชพีของขา้ราชการครูและบคุลากรทางการศกึษา ทีม่ใีบอนุญาตประกอบ
วชิาชพี ใชป้ระเมนิขา้ราชการครูและบคุลากรทางการศกึษา ทกุสังกัด ซึง่เป็นไปตามมาตรา 54 และมาตรา 55 แหง่พระราชบัญญัตริะเบยีบขา้ราชการครแูละบคุลากรทางการศกึษา พ.ศ. 2547

• หลักเกณฑฯ์ 4 สายงานประกอบดว้ย 1) สายงานการสอน 2) สายงานบรหิารสถานศกึษา 3) สานงานบรหิารการศกึษา และ4) สายงานนเิทศการศกึษา 
• กลุม่เป้าหมาย คอื ขา้ราชการครแูละบคุลากรทางการศกึษา สังกัดกระทรวงศกึษาธกิาร

ขอ้มลูพืน้ฐำน 

ปีงบประมำณ 2561 2562 2563

ผลการด าเนนิงาน - - - จา้งวจัิยทีเ่กีย่วขอ้งกับการประเมนิวทิยฐานะ
- จัดท ากรอบแนวทางการจัดท ารา่งหลักเกณฑ์
- จัดท า (รา่ง) หลักเกณฑ์



ตวัชีว้ดัส ำนกังำน ก.ค.ศ.
ตำมค ำรบัรองกำรปฏบิตัริำชกำร ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564

ตวัชีว้ดัที ่2 ระดบัควำมส ำเร็จในกำรปรบัปรงุมำตรฐำนต ำแหนง่และมำตรฐำนวทิยฐำนะ

ค ำอธบิำย

• ตัวชีวั้ดนีส้อดคลอ้งกับยทุธศาสตรช์าต ิไดแ้ก ้1) ดา้นการพัฒนาและเสรมิสรา้งศักยภาพทรัพยากรมนุษย ์ประเด็นที ่4.3 ปฏริปูกระบวนการเรยีนรูท้ีต่อบสนองตอ่การเปลีย่นแปลงในศตวรรษที ่21 
และ 2) ดา้นการปรับสมดลุและพัฒนาระบบการบรหิารจัดการภาครัฐ ประเด็นที ่4.5 บคุลากรภาครัฐเป็นคนดแีละเกง่ ยดึหลักคณุธรรม จรยิธรรม มจีติส านกึ มคีวามสามารถสงู มุง่มั่น 
และเป็นมอือาชพี ในการปฏบัิตหินา้ทีแ่ละขับเคลือ่นภารกจิยทุธศาสตรช์าต ิรวมทัง้ สอดคลอ้งกับแผนแมบ่ทภายใตย้ทุธศาสตรช์าต ิประเด็นการพัฒนาการเรยีนรู ้และแผนพัฒนาเศรษฐกจิ
และสังคมแหง่ชาต ิฉบับที ่12 ยทุธศาสตรท์ี ่2 การสรา้งความเป็นธรรมและลดความเหลือ่มล ้าในสังคม

• มาตรฐานต าแหน่งและมาตรฐานวทิยฐานะฯ เป็นนวัตกรรมทีจ่ะน าไปสูก่ารก าหนดหลักเกณฑแ์ละวธิกีารบรหิารงานบคุคลส าหรับขา้ราชการครแูละบคุลากรทางการศกึษา เชน่ หลักเกณฑแ์ละ
วธิกีารใหข้า้ราชการครแูละบคุลากรทางการศกึษามวีทิยฐานะและเลือ่นวทิยฐานะ หลักเกณฑแ์ละวธิกีารสรรหาบคุคลเพือ่บรรจุและแตง่ตัง้เป็นขา้ราชกาครแูละบคุลากรทางการศกึษา เป็นตน้

• มาตรฐานต าแหน่งและมาตรฐานวทิยฐานะฯ มผีลใชบั้งคับกับขา้ราชการครแูละบคุลากรทางการศกึษาทีม่ใีบอนุญาตประกอบวชิาชพี จ านวน 4 สายงาน ไดแ้ก ่1) สายงานการสอน 
2) สายงานบรหิารสถานศกึษา 3) สายงานบรหิารการศกึษา และ 4) สายงานนเิทศการศกึษา

เกณฑก์ำรประเมนิ :

เป้ำหมำยข ัน้ตน้ (50) เป้ำหมำยมำตรฐำน (75) เป้ำหมำยข ัน้สงู (100)

- ประชมุเชงิปฏบิตักิารฯ 

เพือ่ยก (ร่าง) มาตรฐานฯ

- รับฟังความคดิเห็น

- ปรับปรุง (ร่าง) มาตรฐานฯ

- น าเสนอ อ.ก.ค.ศ.วสิามัญ

เกีย่วกบัการพัฒนานโยบาย

และระบบบรหิารงานบคุคล

- น าเสนอ ก.ค.ศ.

มมีาตรฐานต าแหน่งและมาตรฐาน

วทิยฐานะของขา้ราชการครูและ

บคุลากรทางการศกึษา

มกีารน ามาตรฐานต าแหน่ง

และมาตรฐานวทิยฐานะไปก าหนด

ในหลกัเกณฑแ์ละวธิกีารบรหิารงาน

บคุคลส าหรับขา้ราชการครูและ

บคุลากรทางการศกึษา 

จ านวน 3 หลกัเกณฑ์

ประโยชนท์ีส่ ำนกังำนปลดักระทรวง
ศกึษำธกิำร หรอืประชำชนจะไดร้บั

- จงูใจใหค้นเกง่เขา้มาเป็นขา้ราชการครู
- การจัดการเรยีนการสอนสอดคลอ้งกบั
การจัดการศกึษาสมัยใหม่

- ขา้ราชการครูและบคุลากรทางการศกึษา 
มคีวามกา้วหนา้ในวชิาชพีตามความสามารถจรงิ

- เป็นไปตามนโยบายของกระทรวงศกึษาธกิาร
ในการยกระดบัคณุภาพการศกึษาทัง้ระบบ

ผูร้บัผดิชอบตวัชีว้ดั
1. ผูอ้ านวยการภารกจิระบบต าแหน่งและวทิยฐานะที่ 2
2. นางสาวนติยา  โละ๊กาแกว้
3. นายชานนท ์ อภญิญาวศิษิฐ์

หมำยเลขโทรศพัท์

0 2280 2828

ขอ้มลูพืน้ฐำน 

ปีงบประมำณ 2561 2562 2563

การปรับปรุงมาตรฐานต าแหน่งและ
มาตรฐานวทิยฐานะของขา้ราชการครู
และบคุลากรทางการศกึษา

- - เริม่ด าเนนิโครงการ 
- ศกึษา วเิคราะห ์วจัิย

- มงีานวจัิย 
- พัฒนากรอบแนวคดิ 



ตวัชีว้ดัส ำนกังำน ก.ค.ศ.
ตำมค ำรบัรองกำรปฏบิตัริำชกำร ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564

ตวัชีว้ดัที ่3 ระดบัควำมส ำเร็จของกำรปรบัปรงุเกณฑอ์ตัรำก ำลงัขำ้รำชกำรครแูละบคุลำกร
ทำงกำรศกึษำในสถำนศกึษำ สงักดัส ำนกังำนคณะกรรมกำรกำรศกึษำข ัน้พืน้ฐำน

เกณฑก์ำรประเมนิ

เป้ำหมำยข ัน้ตน้ (50) เป้ำหมำยมำตรฐำน (75) เป้ำหมำยข ัน้สงู (100)

- จัดท า (ร่าง) เกณฑอ์ตัราก าลงั
ขา้ราชการครูและบคุลากร
ทางการศกึษา ในสถานศกึษา 
สงักดั สพฐ. 

- เสนอ (ร่าง) เกณฑอ์ตัราก าลงัฯ 
ตอ่ อ.ก.ค.ศ. วสิามัญเกีย่วกบั
การพัฒนานโยบายและระบบ
บรหิารงานบคุคลของขา้ราชการครู
และบคุลากรทางการศกึษา

- เสนอ (ร่าง) เกณฑอ์ตัราก าลงัฯ 
ตอ่ ก.ค.ศ.

- มเีกณฑอ์ตัราก าลงัขา้ราชการครู  
และบคุลากรทางการศกึษา
ในสถานศกึษา สงักดั สพฐ.

- แจง้เวยีนเกณฑอ์ตัราก าลงั     
ขา้ราชการครูและบคุลากร          
ทางการศกึษาในสถานศกึษา    
สงักดั สพฐ. ใหส้ว่นราชการ          
ทีเ่กีย่วขอ้งทราบและถอืปฏบิตั ิ

มรีายงานผลการบรหิารอตัราก าลงั
ในสถานศกึษา ตามเกณฑ์
อตัราก าลงัฯ ไดค้รบถว้น
ทกุส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศกึษา 
และเสนอเลขาธกิาร ก.ค.ศ. ทราบ

ประโยชนท์ีป่ระชำชนจะไดร้บั

สถานศกึษามอีตัราก าลงัขา้ราชการครูและบคุลากร
ทางการศกึษาทีเ่หมาะสม สามารถจัดการเรยีนรู ้
ไดอ้ยา่งมคีณุภาพ ลดความเหลือ่มล ้าทางการศกึษา 
คนืครูสูห่อ้งเรยีน เป็นการเพิม่โอกาสการเขา้ถงึ
ทรัพยากรทางการศกึษา และเพิม่ประสทิธภิาพ
การบรหิารงบประมาณ

ผูร้บัผดิชอบตวัชีว้ดั
1. ผูอ้ านวยการภารกจินโยบายและระบบบรหิารงานบคุคล
2. นางจริาพร  จุย้จลุเจมิ
3. นายภราดร  ไฝทอง

หมำยเลขโทรศพัท์

0 2281 4410

• เกณฑอ์ัตราก าลังใชเ้ป็นกรอบในการบรหิารอัตราก าลังขา้ราชการครแูละบคุลากรทางการศกึษาลงในสถานศกึษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน ยกเวน้ สถานศกึษา
สังกัดส านักบรหิารงานการศกึษาพเิศษ และโรงเรยีนวทิยาศาสตรจ์ุฬาภรณราชวทิยาลัย

• ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาบรหิารอัตราก าลังฯ ทีเ่หมาะสมกับบรบิทของสถานศกึษา โดยมสีายงานดังนี ้1) สายงานบรหิารสถานศกึษา 2) สายงานการสอน 
และ 3) สายงานสนับสนุนการศกึษา

• ส านักงานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน รายงานผลการบรหิารอัตราก าลังฯ ในสถานศกึษา
• กลุม่เป้าหมาย/หน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งทีจ่ะรับทราบและถอืปฏบัิตเิกณฑอ์ัตราก าลังฯ ประกอบดว้ย ส านักงานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน ส านักงานศกึษาธกิารจังหวัด 

และส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาทกุแหง่

ค ำอธบิำย

ขอ้มลูพืน้ฐำน 

ปีงบประมำณ 2559 2560 2561 2562 2563

ผลการด าเนนิงาน - - - - -



ตวัชีว้ดั ส ำนกังำน ก.ค.ศ.
ตำมค ำรบัรองกำรปฏบิตัริำชกำร ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564

ตวัชีว้ดัที ่4 ระดบัควำมส ำเร็จของกำรจดัท ำกรอบกำรพฒันำขำ้รำชกำรครแูละบคุลำกร
ทำงกำรศกึษำกอ่นกำรแตง่ต ัง้ใหด้ ำรงต ำแหนง่

ค ำอธบิำย

• ขา้ราชการครแูละบคุลากรทางการศกึษาทีจ่ะเขา้รับการคัดเลอืกใหด้ ารงต าแหน่งตอ้งเขา้รับการอบรมพัฒนาในทักษะและสมรรถนะทีจ่ าเป็นส าหรับต าแหน่ง
• ใหข้า้ราชการครแูละบคุลากรทางการศกึษาจัดท าแผนพัฒนารายบคุคลสูค่วามเป็นเลศิโดยใหม้กีารพัฒนาและประเมนิในทักษะและสมรรถนะทีจ่ าเป็นส าหรับต าแหน่ง

ในต าแหน่งผูบ้รหิารสถานศกึษา ผูบ้รหิารการศกึษา ศกึษานเิทศก ์และบคุลากรทางการศกึษาอืน่ตามมาตรา 38 ค.(2) ประเภทอ านวยการเฉพาะดา้นการบรหิาร
ในส านักงานศกึษาธกิารจังหวัด และสามารถน าวฒุบัิตร/ใบรายงานผลการประเมนิเป็นคณุสมบัตใินการเขา้รับการคัดเลอืกใหด้ ารงต าแหน่ง

• กลุม่เป้าหมายทีจ่ะตอ้งเขา้รับการอบรมพัฒนากอ่นการแตง่ตัง้ใหด้ ารงต าแหน่ง ประกอบดว้ย ขา้ราชการครแูละบคุลากรทางการศกึษาทีป่ระสงคจ์ะเปลีย่นต าแหน่ง 
สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน สังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชวีศกึษา และสังกัดส านักงาน กศน.

ขอ้มลูพืน้ฐำน 

ปีงบประมำณ 2559 2560 2561 2562 2563

ผลการด าเนนิงาน - - - - -

เกณฑก์ำรประเมนิ

เป้ำหมำยข ัน้ตน้ (50) เป้ำหมำยมำตรฐำน (75) เป้ำหมำยข ัน้สงู (100)

- เสนอตัง้ อ.ก.ค.ศ.วสิามัญเฉพาะกจิ
เพือ่ขับเคลือ่นการพัฒนาฯ

- จัดท า (รา่ง) กรอบการพัฒนา
ขา้ราชการครแูละบคุลากร
ทางการศกึษาฯ

- เสนอ อ.ก.ค.ศ.วสิามัญทีเ่กีย่วขอ้ง
และ ก.ค.ศ. พจิารณาเห็นชอบ

- ด าเนนิการจัดประชมุรับฟัง
ความคดิเห็นจากผูม้สีว่นไดเ้สยี
ในแตล่ะต าแหน่ง เพือ่จัดท าทักษะ
และสมรรถนะทีจ่ าเป็น
ในแตล่ะต าแหน่งตามกรอบ
การพัฒนาฯ

มทีักษะและสมรรถนะทีจ่ าเป็น
ในแตล่ะต าแหน่งตามกรอบ
การพัฒนาฯ และผา่นความเห็นชอบจาก 
อ.ก.ค.ศ.วสิามัญเฉพาะกจิฯ 
อ.ก.ค.ศ.วสิามัญทีเ่กีย่วขอ้ง
และ ก.ค.ศ.

มหีลักสตูรการพัฒนาในทักษะทีจ่ าเป็น
อยา่งนอ้ย 2 หลักสตูร และสมรรถนะที่
จ าเป็นในแตล่ะต าแหน่ง และน าไปใช ้

ในการอบรมพัฒนาขา้ราชการครู
และบคุลากรทางการศกึษา 
ทัง้ 2 หลักสตูร

ประโยชนท์ีป่ระชำชนจะไดร้บั

ขา้ราชการครแูละบคุลากรทางการศกึษาทีป่ระสงค์
จะเปลีย่นต าแหน่งไดเ้ตรยีมความพรอ้มมทีักษะ
และสมรรถนะทีเ่หมาะสมตามมาตรฐานต าแหน่งที ่ก.ค.ศ.
ก าหนด เพือ่ใหเ้กดิประสทิธภิาพ ประสทิธผิลและ
ความกา้วหนา้แกร่าชการและเมือ่ผา่นกระบวนการพัฒนา
แลว้สามารถปฏบัิตงิานในต าแหน่งทีไ่ดร้ับการบรรจุและ
แตง่ตัง้ไดท้ันที

เง ือ่นไข

ขา้ราชการครแูละบคุลากรทางการศกึษาตอ้งเขา้รับการอบรมพัฒนาโดยผา่นศนูยพั์ฒนาศักยภาพบคุคลเพือ่ความเป็นเลศิ (HCEC) 
หรอืแพลตฟอรม์ดา้นการศกึษาเพือ่ความเป็นเลศิ (DEEP) หรอืการเรยีนรูผ้า่นชอ่งทางอืน่ตามที ่ก.ค.ศ. ก าหนดเทา่นัน้ 
จงึจะน าผลการอบรมพัฒนาเป็นคณุสมบัตใินการเขา้รับการคัดเลอืกใหด้ ารงต าแหน่งได ้

ผูร้บัผดิชอบตวัชีว้ดั
1. ผูอ้ านวยการภารกจิเสรมิสรา้งและ

พัฒนาประสทิธภิาพการปฏบิตัริาชการ
2. นางสาวนุชทยา ก าลงัเอก
3. นายวศนิ นาคสมวงษ์กลุ

หมำยเลขโทรศพัท์

0 2280 3230



ตวัชีว้ดั ส ำนกังำน ก.ค.ศ.
ตำมค ำรบัรองกำรปฏบิตัริำชกำร ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564

ตวัชีว้ดัที ่5 ระดบัควำมส ำเร็จของกำรปรบัปรงุหลกัเกณฑแ์ละวธิกีำรประเมนิผลกำรปฏบิตังิำน
ของขำ้รำชกำรครแูละบคุลำกรทำงกำรศกึษำ 

ค ำอธบิำย

• ขา้ราชการครแูละบคุลากรทางการศกึษาใชห้ลักเกณฑแ์ละวธิกีารฯ และประเมนิผลการปฏบัิตงิานของขา้ราชการครแูละบคุลากรทางการศกึษาในการประเมนิผลการปฏบัิตงิาน 
เพือ่ประกอบการพจิารณาเลือ่นเงนิเดอืนตามมาตรา 73 แหง่พระราชบัญญัตริะเบยีบขา้ราชการครแูละบคุลากรทางการศกึษา พ.ศ.2547 และขอ้ 4 ของ กฎ ก.ค.ศ. การเลือ่นเงนิเดอืน
ของขา้ราชการครแูละบคุลากรทางการศกึษา พ.ศ.2561

• แบบประเมนิผลการปฏบัิตงิานของขา้ราชการครแูละบคุลากรทางการศกึษา แบง่เป็น 4 สายงาน ไดแ้ก ่สายงานการสอน สายงานบรหิารสถานศกึษา สายงานบรหิารการศกึษา 
และสายงานนเิทศการศกึษา

• กลุม่เป้าหมาย หน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งรับทราบและถอืปฏบัิต ิโดยขา้ราชการครแูละบคุลากรทางการศกึษาใชห้ลักเกณฑแ์ละวธิกีารและแบบประเมนิฯ

ขอ้มลูพืน้ฐำน 

ปีงบประมำณ 2559 2560 2561 2562 2563

ผลการด าเนนิงาน
- - หลักเกณฑแ์ละ

วธิกีารฯ
ว 20/61

แบบประเมนิ
ว 6/62

-

เกณฑก์ำรประเมนิ

เป้ำหมำยข ัน้ตน้ (50) เป้ำหมำยมำตรฐำน (75) เป้ำหมำยข ัน้สงู (100)

- จัดท า(รา่ง)หลักเกณฑแ์ละวธิกีาร
ประเมนิผลการปฏบัิตงิานของขา้ราชการ
ครแูละบคุลากรทางการศกึษา

- เสนอ(รา่ง)หลักเกณฑแ์ละวธิกีาร
ประเมนิผลการปฏบัิตงิานของขา้ราชการ
ครแูละบคุลากรทางการศกึษาตอ่ อ.
ก.ค.ศ.วสิามัญเกีย่วกับการเสรมิสรา้ง
ประสทิธภิาพในการปฏบัิตริาชการ
ของขา้ราชการครแูละบคุลากร
ทางการศกึษาเสนอ อ.ก.ค.ศ.
วสิามัญทีเ่กีย่วขอ้งและ ก.ค.ศ.
พจิารณาเห็นชอบ

- เสนอ (รา่ง) หลักเกณฑแ์ละวธิกีารฯ 
ตอ่ กคศ.

- มหีลักเกณฑแ์ละวธิกีารประเมนิผล
การปฏบัิตงิานของขา้ราชการครู
และบคุลากรทางการศกึษา

- แจง้เวยีนหลักเกณฑแ์ละวธิกีาร
ประเมนิผลการปฏบัิตงิานของ
ขา้ราชการครแูละบคุลากร
ทางการศกึษา ใหส้ว่นราชการ
ทีเ่กีย่วขอ้งทราบและถอืปฏบัิติ

- ส านักงาน ก.ค.ศ. มกีารเผยแพร ่
อยา่งนอ้ย 3 ชอ่งทางเพือ่สรา้ง
ความรู ้ความเขา้ใจเกีย่วกับ
หลักเกณฑแ์ละวธิกีารดังกลา่ว 
ใหก้ับขา้ราชการครแูละบคุลากร
ทางการศกึษา ในสังกัด สพฐ. 
อาชวีศกึษา  กศน.

- มรีายงานการรับฟังความคดิเห็น
เกีย่วกับหลักเกณฑแ์ละวธิกีาร
ประเมนิผลการปฏบัิตงิานฯ 
จากผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยี

ประโยชนท์ีป่ระชำชนจะไดร้บั

• ขา้ราชการครแูละบคุลากรทางการศกึษามผีลการ
ปฏบัิตงิานตรงตามมาตรฐานต าแหน่งของขา้ราชการ
ครแูละบคุลากรทางการศกึษา สง่ผลตอ่การยกระดับ
คณุภาพการศกึษา

• สว่นราชการและหน่วยงานการศกึษามเีครือ่งมอืใน
การพัฒนา เสรมิสรา้งประสทิธภิาพและประสทิธผิล
การปฏบัิตงิานของขา้ราชการครแูละบคุลากรทางการ
ศกึษา และการเลือ่นเงนิเดอืนหรอืคา่ตอบแทนอืน่ๆ

เง ือ่นไข

(รา่ง) หลักเกณฑแ์ละวธิกีารประเมนิต าแหน่งและวทิยฐานะขา้ราชการครแูละบคุลากรทางการศกึษามกีารประกาศใช ้

ผูร้บัผดิชอบตวัชีว้ดั
1. ผูอ้ านวยการภารกจิเสรมิสรา้งและ

พัฒนาประสทิธภิาพการปฏบิตัริาชการ
2. นางสาวศริรัิตน ์เสอืโรจน์
3. นางสาวค าปอง อโนดาษ

หมำยเลขโทรศพัท์

0 2280 3230



ตวัชีว้ดักำรประเมนิศกัยภำพในกำรด ำเนนิงำน (Potential Base) 



ตวัชีว้ดั ส ำนกังำน ก.ค.ศ. 
ตำมค ำรบัรองกำรปฏบิตัริำชกำร ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564

ตวัชีว้ดัที ่6 ระดบัควำมส ำเร็จในกำรสรำ้งนวตักรรมในกำรปรบัปรงุกระบวนงำน/กำรใหบ้รกิำร 
(e-Service)

ขอ้มลูพืน้ฐำน (ถำ้ม)ี

ปีงบประมำณ 2561 2562 2563

ผลการด าเนนิงาน - - -

เกณฑก์ำรประเมนิ ระดับ 1 (Level 1) การยืน่ค าขอ*

เป้ำหมำยข ัน้ตน้ (50) เป้ำหมำยมำตรฐำน (75) เป้ำหมำยข ัน้สงู (100)

ยืน่เรือ่ง/ยืน่ค าขอและเอกสาร
ประกอบเป็นกระดาษ 
โดยประชาชนไมต่อ้งเดนิทาง
มาตดิตอ่ ณ ส านักงาน เชน่ จัดสง่
ทางไปรษณีย ์อเีมล ์เป็นตน้

ยืน่เรือ่ง/ยืน่ค าขอทางออนไลน ์
(e-form) แตยั่งไมส่ามารถแนบเอกสาร
มาพรอ้มกันผา่นระบบได ้
โดยใหป้ระชาชนจัดสง่แยกมา
ในรปูแบบ scan file 

มรีะบบยืน่เรือ่ง/ยืน่ค าขอทางออนไลน ์
(e-form) และแนบเอกสารประกอบการ
พจิารณาได ้

ประโยชนท์ีป่ระชำชนจะไดร้บั

ยกระดับงานบรกิารของสว่นราชการไปสูก่ารใหบ้รกิารแบบออนไลนเ์พือ่ลดภาระการเดนิทางมาตดิตอ่ราชการของประชาชน 

หมายเหต:ุ *

- e-form หรอื แบบฟอรม์อเิล็กทรอนกิส ์คอื การกรอก

ขอ้มลูบนหนา้จอผา่นอปุกรณ์ computer ทัง้ แบบ

PC และ Mobile เพือ่ทดแทนแบบฟอรม์ทีเ่ป็นกระดาษ

ประโยชนท์ ีส่ ำนกังำนปลดักระทรวงศกึษำธกิำร หรอืประชำชนจะไดร้บั

ผูใ้ชบ้รกิารรับความสะดวกในการตรวจสอบความครบถว้นของเอกสาร สามารถตดิตามสถานะของเอกสารในการด าเนนิการ 
และทราบผลการตรวจสอบค าสั่งไดร้วดเร็วยิง่ขึน้ 

ผูร้บัผดิชอบตวัชีว้ดั
1. ผูอ้ านวยการภารกจิตรวจตดิตามและประเมนิผล

การบรหิารงานบคุคล
2. นายพภิพ  ชยัสภุา
3. นายวรณัฎฐ์ ดวงแกว้

หมำยเลขโทรศพัท์

0 2280 2841

ค ำอธบิำย

• e-Service หมายถงึ การใหบ้รกิารขอ้มลูและการท าธุรกรรมของภาครัฐผา่นเครอืขา่ยอนิเตอรเ์น็ต เพือ่ชว่ยอ านวยความสะดวกใหแ้กผู่ข้อรับบรกิาร โดยเกณฑใ์นการพจิารณาวา่ระบบ
สารสนเทศของหน่วยงานจัดวา่เป็นระบบบรกิารอเิล็กทรอนกิส ์ตอ้งเป็นการใหบ้รกิารกับกลุม่เป้าหมายทีเ่ป็นบคุคลภายนอก โดยกลุม่เป้าหมายดังกลา่วอาจเป็นไดท้ัง้ประชาชน หน่วยราชการ 
ภาคธุรกจิ และองคก์ร รวมถงึระบบดังกลา่วมกีารใหข้อ้มลู สนับสนุน หรอืใหบ้รกิารทีส่อดคลอ้งกับภารกจิของหน่วยงาน  

• การใหบ้รกิารในรปูแบบอเิล็กทรอนกิส ์(e-Service) เป็นการด าเนนิการ เพือ่ยกระดับงานบรกิารของหน่วยงานไปสูก่ารใหบ้รกิารแบบออนไลนเ์พือ่ลดภาระการเดนิทางมาตดิตอ่ราชการของประชาชน
• เลอืกงานบรกิารของหน่วยงาน 1 งานบรกิาร
• แนวทางการคัดเลอืกงานบรกิาร (เป็นงานบรกิารทียั่งไมม่รีะบบออนไลน ์/  เป็นงานบรกิารหลักของหน่วยงาน / เป็นงานบรกิารทีจ่บในหน่วยงาน (Stand alone) / เป็นงานบรกิารทีต่อ้งมกีาร

เชือ่มขอ้มลูหรอืมธีุรกรรมกับหน่วยงานอืน่ / เป็นงานบรกิารทีม่จี านวนผูใ้ชบ้รกิารมากเป็นล าดับตน้ ๆ ของงานบรกิารทัง้หมดของหน่วยงาน / เป็นงานบรกิารทีไ่มม่ขีอ้จ ากัดทางกฎหมาย)
• งำนบรกิำรทีเ่ลอืกด ำเนนิกำร คอื กำรสง่ค ำส ัง่กำรบรหิำรงำนบคุคลและรำยงำนกำรประชุม อ.ก.ค.ศ. ที ่ก.ค.ศ. ต ัง้/กศจ.

สถำนกำรณด์ ำเนนิงำนปจัจบุนั : อยูใ่นระยะเร ิม่ด ำเนนิกำร   จ ำนวนผูร้บับรกิำร : ต ัง้แต ่100 คนขึน้ไป 
เป้ำหมำยกำรด ำเนนิงำน : มรีะบบยืน่เร ือ่ง/ยืน่ค ำขอทำงออนไลน ์ (e-form) และแนบเอกสำรประกอบกำรพจิำรณำได้



ตวัชีว้ดัที ่7 PMQA 4.0 หมวด 1 : ประเด็นที ่1.1 : ระดบัพืน้ฐำน (Basic)
ควำมส ำเร็จในกำรสรำ้งระบบกำรน ำองคก์ำรทีส่รำ้งควำมย ัง่ยนื

ค ำอธบิำย

• ตวัชีว้ดันี ้เป็นตวัชีว้ดัยอ่ยของเกณฑค์ณุภาพการบรหิารจัดการภาครัฐ 4.0 (PMQA 4.0) หมวด 1 การน าองคก์าร ประเด็นที ่1.1 ระบบการน าองคก์ารทีส่รา้งความยั่งยนื
เป็นตวัชีว้ดัระดบัพืน้ฐำน (Basic)

• เกณฑค์ณุภาพการบรหิารจัดการภาครัฐ 4.0 (PMQA 4.0) เป็นเครือ่งมอืการประเมนิระบบการบรหิารในเชงิบรูณาการเพือ่เชือ่มโยงยทุธศาสตรข์องสว่นราชการกบัเป้าหมาย
และทศิทางการพัฒนาของประเทศ โดยมวีตัถปุระสงคเ์พือ่เป็นแนวทางใหห้น่วยงานภาครัฐพัฒนาไปสูร่ะบบราชการ 4.0

• หมวด 1 การน าองคก์าร เป้าหมาย เพือ่ใหร้ะบบการน าองคก์ารของสว่นราชการมุง่เนน้สมัฤทธผิลและสรา้งความย่ังยนืใหก้บัองคก์าร โดยสว่นราชการก าหนดวสิยัทศันแ์ละ
แผนยทุธศาสตรท์ีน่ าไปสูก่ารบรรลพัุนธกจิและสอดรับกบัยุทธศาสตรช์าต ิก าหนดนโยบายในการก ากบัดแูลทีม่ปีระสทิธผิลในเรือ่งการป้องกนัทจุรติและการสรา้งความ
โปร่งใส สรา้งสภาพแวดลอ้มภายในทีมุ่ง่เนน้การบรรลผุลสมัฤทธิข์องสว่นราชการสง่เสรมิใหเ้กดินวตักรรมและการแกไ้ขปัญหาร่วมกบัเครอืขา่ย ตดิตามประเมนิผลการ
ด าเนนิการของสว่นราชการและผลกระทบทีเ่กดิขึน้ทัง้ระยะสัน้และระยะยาวอยา่งตอ่เนื่องและทนัการณ์ (ดว้ยกลไกของเทคโนโลยดีจิทิลั) โดยค านงึถงึผลกระทบตอ่สงัคม
และมุง่เนน้ใหเ้กดิผลลพัธท์ีน่ าไปสูก่ารพัฒนาประเทศตามทศิทางยทุธศาสตร์

• ตวัชีว้ดันี ้ก าหนดเกณฑใ์หเ้หมาะสมกบับรบิทการด าเนนิการของหน่วยงานระดบัส านัก เพือ่ใหเ้กดิการเรยีนรู ้พัฒนาและสง่ผลตอ่การขบัเคลือ่นงานในเรือ่งดงักลา่วของ
ส านักงานปลดักระทรวงศกึษาธกิาร

ขอ้มลูพืน้ฐำน 

ปีงบประมำณ 2559 2560 2561 2562 2563

ผลการด าเนนิงาน - - - - -

เกณฑก์ำรประเมนิ

เป้ำหมำยข ัน้ตน้ (50) เป้ำหมำยมำตรฐำน (75) เป้ำหมำยข ัน้สงู (100)

ผูบ้รหิารหน่วยงานมวีธิกีารก าหนด
ทศิทางองคก์าร รองรับพันธกจิ
ปัจจุบัน

ผูบ้รหิารสรา้งสภาพแวดลอ้ม เพือ่ใหเ้กดิ
การมุง่เนน้พันธกจิ การปรับปรงุผลการ
ด าเนนิการ การเรยีนรูร้ะดับองคก์ารและ
ระดับบคุคล

ผูบ้รหิารสือ่สารถา่ยทอดวสิัยทัศน ์
นโยบาย เป้าหมาย สูท่กุกลุม่
ทีเ่กีย่วขอ้งทัง้ภายในและภายนอก
หน่วยงานเพือ่ใหเ้กดิการรับรู ้เขา้ใจ 
และรว่มมอืกันในการด าเนนิการ
จนเกดิผลส าเร็จ

ตวัชีว้ดั ส ำนกังำน ก.ค.ศ.
ตำมค ำรบัรองกำรปฏบิตัริำชกำร ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564

ผูร้บัผดิชอบตวัชีว้ดั

1. นางสาวอษุารัศม ์นติยิารมย์
2. นายรัฐศักดิ ์วฒุสิงิหช์ยั

หมำยเลขโทรศพัท์

0 2280 2832



ค ำอธบิำย

• ตวัชีว้ดันี ้เป็นตวัชีว้ดัยอ่ยของเกณฑค์ณุภาพการบรหิารจัดการภาครัฐ 4.0 (PMQA 4.0) หมวด 2 : การวางแผนเชงิยทุธศาสตร ์ประเด็นที ่2.3 แผนขบัเคลือ่นในทกุระดบั
และทกุภาคสว่น  เป็นตวัชีว้ดัระดบัพืน้ฐำน (Basic)

• เกณฑค์ณุภาพการบรหิารจัดการภาครัฐ 4.0 (PMQA 4.0) เป็นเครือ่งมอืการประเมนิระบบการบรหิารในเชงิบรูณาการเพือ่เชือ่มโยงยทุธศาสตรข์องสว่นราชการกบัเป้าหมาย
และทศิทางการพัฒนาของประเทศ โดยมวีตัถปุระสงคเ์พือ่เป็นแนวทางใหห้น่วยงานภาครัฐพัฒนาไปสูร่ะบบราชการ 4.0

• หมวด 2 การวางแผนเชงิยทุธศาสตร ์เป้าหมาย เพือ่ใหส้ว่นราชการมกีระบวนการวางแผนยุทธศาสตรท์ีม่ปีระสทิธผิล รองรับการเปลีย่นแปลงและสรา้งขดีความสามารถ
ในการแขง่ขนั ก าหนดเป้าหมายเชงิยทุธศาสตรท์ัง้ระยะสัน้และระยะยาว ทีส่อดคลอ้งกบัพันธกจิของสว่นราชการและเชือ่มโยงกบัยุทธศาสตรช์าต ิมแีผนงานทีข่บัเคลือ่น
ลงไปทกุภาคสว่น มกีารตดิตามผลของการบรรลเุป้าหมายเชงิยทุธศาสตร ์และการรายงานผลอยา่งมปีระสทิธภิาพ เพือ่การแกไ้ขปัญหาไดท้นัทว่งที

• ตวัชีว้ดันี ้ก าหนดเกณฑใ์หเ้หมาะสมกบับรบิทการด าเนนิการของหน่วยงานระดบัส านัก เพือ่ใหเ้กดิการเรยีนรู ้พัฒนาและสง่ผลตอ่การขบัเคลือ่นงานในเรือ่งดงักลา่วของ
ส านักงานปลดักระทรวงศกึษาธกิาร

เกณฑก์ำรประเมนิ

เป้ำหมำยข ัน้ตน้ (50) เป้ำหมำยมำตรฐำน (75) เป้ำหมำยข ัน้สงู (100)

แผนปฏบัิตกิารของหน่วยงาน
มกีารก าหนดขัน้ตอน ระยะเวลา 
และผูรั้บผดิชอบทีช่ดัเจน

แผนปฏบัิตกิารของหน่วยงาน
มคีวามครอบคลมุและสอดคลอ้งกับ
ยทุธศาสตรท์กุดา้น และทกุสว่นงาน

แผนปฏบัิตกิารของหน่วยงานมคีวาม
ชดัเจน และสือ่สารสูก่ารปฏบัิตทิกุระดับ
ไดอ้ยา่งมปีระสทิธผิล

ตวัชีว้ดั ส ำนกังำน ก.ค.ศ.
ตำมค ำรบัรองกำรปฏบิตัริำชกำร ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564

ผูร้บัผดิชอบตวัชีว้ดั

1. นางวัลยา บางนอ้ย
2. นายเอกธนา พลเชยีงขวาง

หมำยเลขโทรศพัท์

0 2280 2832

ตวัชีว้ดัที ่8 PMQA 4.0 หมวด 2 : ประเด็นที ่2.3 : ระดบัพืน้ฐำน (Basic)
ควำมส ำเร็จในกำรขบัเคลือ่นแผนปฏบิตักิำรของหนว่ยงำน

ขอ้มลูพืน้ฐำน 

ปีงบประมำณ 2559 2560 2561 2562 2563

ผลการด าเนนิงาน - - - - -



ค ำอธบิำย

• ตวัชีว้ดันี ้เป็นตวัชีว้ดัยอ่ยของเกณฑค์ณุภาพการบรหิารจัดการภาครัฐ 4.0 (PMQA 4.0) หมวด 3 : การใหค้วามส าคญักบัผูรั้บบรกิารและผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยี ประเด็นที ่3.1 
ระบบขอ้มลูและสารสนเทศทีท่นัสมัยเพือ่น ามาใชป้ระโยชนใ์นการพัฒนาการใหบ้รกิารและการเขา้ถงึ  เป็นตวัชีว้ดัระดบัพืน้ฐำน (Basic)

• เกณฑค์ณุภาพการบรหิารจัดการภาครัฐ 4.0 (PMQA 4.0) เป็นเครือ่งมอืการประเมนิระบบการบรหิารในเชงิบรูณาการเพือ่เชือ่มโยงยทุธศาสตรข์องสว่นราชการกบัเป้าหมาย
และทศิทางการพัฒนาของประเทศ โดยมวีตัถปุระสงคเ์พือ่เป็นแนวทางใหห้น่วยงานภาครัฐพัฒนาไปสูร่ะบบราชการ 4.0

• หมวด 3 การใหค้วามส าคญักบัผูรั้บบรกิารและผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยี เป้าหมาย เพือ่ใหส้ว่นราชการพัฒนาระบบขอ้มลูและสารสนเทศดา้นการบรกิารประชาชนทีท่นัสมัยรวดเร็ว
และเขา้ถงึในทกุระดบั เพือ่น ามาใชป้ระโยชนใ์นการสรา้งนวตักรรมการบรกิารทีส่รา้งความแตกตา่งและตอบสนองความตอ้งการเฉพาะกลุม่ และความตอ้งการเฉพาะบคุคล
ซึง่สามารถออกแบบได ้(Personalized Service) วางแผนเชงิรุกในการตอบสนองความตอ้งการและความคาดหวงัของกลุม่ผูรั้บบรกิารและผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยีทัง้ปัจจบุนั
และอนาคต มกีระบวนการแกไ้ขขอ้รอ้งเรยีนทีร่วดเร็ว และสรา้งสรรค ์โดยปฏบิตังิานบนพืน้ฐานของขอ้มลูความตอ้งการของประชาชน สง่ผลตอ่ความพงึพอใจ สรา้งความ
ร่วมมอืของกลุม่ผูรั้บบรกิารและผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยี

• ตวัชีว้ดันี ้ก าหนดเกณฑใ์หเ้หมาะสมกบับรบิทการด าเนนิการของหน่วยงานระดบัส านัก เพือ่ใหเ้กดิการเรยีนรู ้พัฒนาและสง่ผลตอ่การขบัเคลือ่นงานในเรือ่งดงักลา่วของ
ส านักงานปลดักระทรวงศกึษาธกิาร

เกณฑก์ำรประเมนิ

เป้ำหมำยข ัน้ตน้ (50) เป้ำหมำยมำตรฐำน (75) เป้ำหมำยข ัน้สงู (100)

หน่วยงานมกีารด าเนนิงานคน้หา
รวบรวม ขอ้มลูความตอ้งการ
/ความคาดหวังของผูรั้บบรกิารและ
ผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยี

มผีลการวเิคราะหข์อ้มลูความตอ้งการ/
ความคาดหวังของผูร้ับบรกิารและ
ผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยี และมแีนวทางในการ
จัดการ/ตอบสนองความตอ้งการ/
ความคาดหวังของทกุกลุม่

มกีารใชผ้ลการวเิคราะหแ์ละแนวทางฯ
มาด าเนนิการตอบสนองความตอ้งการ/
ความคาดหวังของผูรั้บบรกิารและผูม้ี
สว่นไดส้ว่นเสยี

ตวัชีว้ดั ส ำนกังำน ก.ค.ศ.
ตำมค ำรบัรองกำรปฏบิตัริำชกำร ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564

ผูร้บัผดิชอบตวัชีว้ดั

1. นางสาวรัตนา นวลจันทร์
2. นางสาวนรนิรัตน ์ชา่งทองใบ
3. นางสาวภทรมณ ฤทธวิงศ์

หมำยเลขโทรศพัท์

0 2280 2826

ตวัชีว้ดัที ่9 PMQA 4.0  หมวด 3 : ประเด็นที ่3.1 : ระดบัพืน้ฐำน (Basic)
ควำมส ำเร็จในกำรใชข้อ้มลูและสำรสนเทศเพือ่ตอบสนองควำมตอ้งกำรทีแ่ตกตำ่ง (Customer centric)

ขอ้มลูพืน้ฐำน 

ปีงบประมำณ 2559 2560 2561 2562 2563

ผลการด าเนนิงาน - - - - -



ค ำอธบิำย

• ตวัชีว้ดันี ้เป็นตวัชีว้ดัยอ่ยของเกณฑค์ณุภาพการบรหิารจัดการภาครัฐ 4.0 (PMQA 4.0) หมวด 4 : การวดั การวเิคราะห ์และการจัดการความรู ้ประเด็นที ่4.2 การวเิคราะห์
ผลจากขอ้มลู และตวัวดั เพือ่น าไปสูก่ารพัฒนาและแกไ้ขปัญหา  เป็นตวัชีว้ดัระดบัพืน้ฐำน (Basic)

• เกณฑค์ณุภาพการบรหิารจัดการภาครัฐ 4.0 (PMQA 4.0) เป็นเครือ่งมอืการประเมนิระบบการบรหิารในเชงิบรูณาการเพือ่เชือ่มโยงยทุธศาสตรข์องสว่นราชการกบัเป้าหมาย
และทศิทางการพัฒนาของประเทศ โดยมวีตัถปุระสงคเ์พือ่เป็นแนวทางใหห้น่วยงานภาครัฐพัฒนาไปสูร่ะบบราชการ 4.0

• หมวด 4 การวดั การวเิคราะห ์และการจัดการความรู ้ เป้าหมาย เพือ่ใหส้ว่นราชการมกีารใชข้อ้มลูและสารสนเทศ มาก าหนดตวัวดัทีส่ามารถใชต้ดิตามงานทัง้ในระดบั
ปฏบิตักิารและระดบัยทุธศาสตรไ์ดอ้ยา่งมปีระสทิธผิลทัว่ทัง้องคก์าร รวมทัง้การสือ่สารและเปิดเผยขอ้มลูสูผู่ใ้ชง้านทัง้ภายในและภายนอก มกีารวเิคราะหผ์ลจากขอ้มลู
และตวัวดั เพือ่การแกปั้ญหาและตอบสนองไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ ทนัเวลา และเชงิรุก มกีารใชค้วามรูแ้ละองคค์วามรูข้องสว่นราชการในการแกปั้ญหา เรยีนรูแ้ละมเีหตผุล
ในเชงิจรยิธรรม มกีารบรหิารจัดการขอ้มลู สารสนเทศ และระบบการท างานทีป่รับเป็นดจิทิลัเต็มรูปแบบ มปีระสทิธภิาพ และใชง้านได ้

• ตวัชีว้ดันี ้ก าหนดเกณฑใ์หเ้หมาะสมกบับรบิทการด าเนนิการของหน่วยงานระดบัส านัก เพือ่ใหเ้กดิการเรยีนรู ้พัฒนาและสง่ผลตอ่การขบัเคลือ่นงานในเรือ่งดงักลา่วของ
ส านักงานปลดักระทรวงศกึษาธกิาร

เกณฑก์ำรประเมนิ

เป้ำหมำยข ัน้ตน้ (50) เป้ำหมำยมำตรฐำน (75) เป้ำหมำยข ัน้สงู (100)

มกีารวเิคราะหผ์ลจากขอ้มลูและ
ตัวชีวั้ดทีร่วบรวมในทกุระดับ
ของหน่วยงาน

- มกีารบรหิารจัดการขอ้มลู เปรยีบเทยีบ
ผลการด าเนนิงานกับคา่เป้าหมาย

- มกีลไกทีใ่ชใ้นการตดิตามงาน 
เพือ่แกไ้ขปัญหาของกระบวนการตา่งๆ
ในหน่วยงาน

มกีารน าขอ้มลูไปแกปั้ญหา ปรับปรงุ
กระบวนการส าคัญ ๆ (Re-active) 
ของหน่วยงาน อยา่งนอ้ย 
2 กระบวนงาน

ตวัชีว้ดั ส ำนกังำน ก.ค.ศ.
ตำมค ำรบัรองกำรปฏบิตัริำชกำร ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564

ผูร้บัผดิชอบตวัชีว้ดั

1. ผูอ้ านวยการภารกจิวจัิยนวัตกรรมการบรหิารงานบคุคล
2. นายภาคภมู ิรัตตะกญุชร

หมำยเลขโทรศพัท์

0 2280 3227

ตวัชีว้ดัที ่10 PMQA 4.0 หมวด 4 : ประเด็นที ่4.2 : ระดบัพืน้ฐำน (Basic)
ควำมส ำเร็จในกำรวเิครำะหข์อ้มลูและตวัชีว้ดัเพือ่แกป้ญัหำในกระบวนกำรปฏบิตังิำน

ขอ้มลูพืน้ฐำน 

ปีงบประมำณ 2559 2560 2561 2562 2563

ผลการด าเนนิงาน - - - - -



ค ำอธบิำย

• ตวัชีว้ดันี ้เป็นตวัชีว้ดัยอ่ยของเกณฑค์ณุภาพการบรหิารจัดการภาครัฐ 4.0 (PMQA 4.0) หมวด 4 : การวดั การวเิคราะห ์และการจัดการความรู ้ประเด็นที ่4.3 การจัดการ
ความรู ้และใชอ้งคค์วามรูเ้พือ่เรยีนรู ้พัฒนาแกปั้ญหา และสรา้งนวตักรรม  เป็นตวัชีว้ดัระดบัพืน้ฐำน (Basic)

• เกณฑค์ณุภาพการบรหิารจัดการภาครัฐ 4.0 (PMQA 4.0) เป็นเครือ่งมอืการประเมนิระบบการบรหิารในเชงิบรูณาการเพือ่เชือ่มโยงยทุธศาสตรข์องสว่นราชการกบัเป้าหมาย
และทศิทางการพัฒนาของประเทศ โดยมวีตัถปุระสงคเ์พือ่เป็นแนวทางใหห้น่วยงานภาครัฐพัฒนาไปสูร่ะบบราชการ 4.0

• หมวด 4 การวดั การวเิคราะห ์และการจัดการความรู ้ เป้าหมาย เพือ่ใหส้ว่นราชการมกีารใชข้อ้มลูและสารสนเทศ มาก าหนดตวัวดัทีส่ามารถใชต้ดิตามงานทัง้ในระดบั
ปฏบิตักิารและระดบัยทุธศาสตรไ์ดอ้ยา่งมปีระสทิธผิลทัว่ทัง้องคก์าร รวมทัง้การสือ่สารและเปิดเผยขอ้มลูสูผู่ใ้ชง้านทัง้ภายในและภายนอก มกีารวเิคราะหผ์ลจากขอ้มลู
และตวัวดั เพือ่การแกปั้ญหาและตอบสนองไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ ทนัเวลา และเชงิรุก มกีารใชค้วามรูแ้ละองคค์วามรูข้องสว่นราชการในการแกปั้ญหา เรยีนรูแ้ละมเีหตผุล
ในเชงิจรยิธรรม มกีารบรหิารจัดการขอ้มลู สารสนเทศ และระบบการท างานทีป่รับเป็นดจิทิลัเต็มรูปแบบ มปีระสทิธภิาพ และใชง้านได ้

• ตวัชีว้ดันี ้ก าหนดเกณฑใ์หเ้หมาะสมกบับรบิทการด าเนนิการของหน่วยงานระดบัส านัก เพือ่ใหเ้กดิการเรยีนรู ้พัฒนาและสง่ผลตอ่การขบัเคลือ่นงานในเรือ่งดงักลา่วของ
ส านักงานปลดักระทรวงศกึษาธกิาร

เกณฑก์ำรประเมนิ

เป้ำหมำยข ัน้ตน้ (50) เป้ำหมำยมำตรฐำน (75) เป้ำหมำยข ัน้สงู (100)

มกีระบวนการจัดการความรู ้
ของหน่วยงานอยา่งเป็นระบบ

มกีระบวนการรวบรวมขอ้มลู สารสนเทศ
และองคค์วามรูท้ีเ่กีย่วขอ้งกับการท างาน
อยา่งเป็นระบบ

น าขอ้มลูสารสนเทศ และองคค์วามรู ้
ไปใชป้ระโยชนต์อ่ยอดการเรยีนรูภ้ายใน
หน่วยงาน

ตวัชีว้ดั ส ำนกังำน ก.ค.ศ.
ตำมค ำรบัรองกำรปฏบิตัริำชกำร ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564

ผูร้บัผดิชอบตวัชีว้ดั

1. นางสาวรัตนา นวลจันทร์
2. นางอัญชนา จันทรก์ิง่ทอง

หมำยเลขโทรศพัท์

0 2280 3237

ตวัชีว้ดัที ่11 PMQA 4.0 หมวด 4 : ประเด็นที ่4.3 : ระดบัพืน้ฐำน (Basic)
ควำมส ำเร็จในกำรรวบรวมขอ้มลู สำรสนเทศ และองคค์วำมรูข้องหนว่ยงำนอยำ่งเป็นระบบ 

ขอ้มลูพืน้ฐำน 

ปีงบประมำณ 2559 2560 2561 2562 2563

ผลการด าเนนิงาน - - - - -



ค ำอธบิำย

• ตวัชีว้ดันี ้เป็นตวัชีว้ดัยอ่ยของเกณฑค์ณุภาพการบรหิารจัดการภาครัฐ 4.0 (PMQA 4.0) หมวด 5 : การมุง่เนน้บคุลากร ประเด็นที ่5.2 ระบบการท างานทีม่ปีระสทิธภิาพ 
คลอ่งตวั มุง่ผลสมัฤทธิ ์ เป็นตวัชีว้ดัระดบัพืน้ฐำน (Basic)

• เกณฑค์ณุภาพการบรหิารจัดการภาครัฐ 4.0 (PMQA 4.0) เป็นเครือ่งมอืการประเมนิระบบการบรหิารในเชงิบรูณาการเพือ่เชือ่มโยงยทุธศาสตรข์องสว่นราชการกบัเป้าหมาย
และทศิทางการพัฒนาของประเทศ โดยมวีตัถปุระสงคเ์พือ่เป็นแนวทางใหห้น่วยงานภาครัฐพัฒนาไปสูร่ะบบราชการ 4.0

• หมวด 5 การมุง่เนน้บคุลากร เป้าหมาย เพือ่ใหส้ว่นราชการมนีโยบายและระบบการบรหิารจัดการดา้นบคุลากรทีม่ปีระสทิธภิาพ ตอบสนองยทุธศาสตรแ์ละสรา้งแรงจงูใจ 
มคีวามคลอ่งตวัและมุง่เนน้ผลสมัฤทธิ ์มกีารสรา้งวฒันธรรมการท างานทีด่ ีกอ่เกดิความร่วมมอื มรีะบบการพัฒนาบคุลากรทนัสมัย พัฒนาบคุลากรในสว่นราชการใหก้า้วทนั
เทคโนโลย ีมทีกัษะในการแกไ้ขปัญหา สรา้งความรอบรู ้และความมจีรยิธรรม มคีวามคดิรเิริม่ทีน่ าไปสูน่วตักรรม มคีวามเป็นผูป้ระกอบการสาธารณะ ปฏบิตังิานโดยเนน้ให ้
ประชาชนเป็นศนูยก์ลาง

• ตวัชีว้ดันี ้ก าหนดเกณฑใ์หเ้หมาะสมกบับรบิทการด าเนนิการของหน่วยงานระดบัส านัก เพือ่ใหเ้กดิการเรยีนรู ้พัฒนาและสง่ผลตอ่การขบัเคลือ่นงานในเรือ่งดงักลา่วของ
ส านักงานปลดักระทรวงศกึษาธกิาร

เกณฑก์ำรประเมนิ

เป้ำหมำยข ัน้ตน้ (50) เป้ำหมำยมำตรฐำน (75) เป้ำหมำยข ัน้สงู (100)

มกีารสรา้งบรรยากาศการท างาน
ทัง้ทางกายภาพและสภาพแวดลอ้ม 
ทีส่นับสนุนการท างานทีด่ี
ในดา้นสขุภาพอนามัยและ
ดา้นความปลอดภัย

มกีารสรา้งบรรยากาศการท างานทัง้ทาง
กายภาพและสภาพแวดลอ้ม ทีส่นับสนุน
การท างานทีค่ลอ่งตัว เกดิประสทิธภิาพ
และเอือ้ใหเ้กดินวัตกรรม

มกีารจัดสรรทรัพยากรหรอื
จัดท าระบบการท างานทีค่ านงึถงึ
คณุภาพชวีติของบคุลากร หรอื
ตามความตอ้งการของแตล่ะกลุม่
บคุลากร

ตวัชีว้ดั ส ำนกังำน ก.ค.ศ.
ตำมค ำรบัรองกำรปฏบิตัริำชกำร ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564

ผูร้บัผดิชอบตวัชีว้ดั

1. นายศรายทุธ มาทัพ
2. ส.ต.ต. (หญงิ) นสิาชล พึง่แกว้

หมำยเลขโทรศพัท์

0 2280 2835

ตวัชีว้ดัที ่12 PMQA 4.0 หมวด 5 : ประเด็นที ่5.2 : ระดบัพืน้ฐำน (Basic)
ควำมส ำเร็จในกำรสรำ้งบรรยำกำศและสภำพแวดลอ้มในกำรท ำงำน

ขอ้มลูพืน้ฐำน 

ปีงบประมำณ 2559 2560 2561 2562 2563

ผลการด าเนนิงาน - - - - -




