
คาํรบัรองการปฏบิตัริาชการ
ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ของ สํานกังาน ก.ค.ศ.



คํารับรองการปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565

สํานักงาน ก.ค.ศ.  สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

1. คํารับรองระหวาง

นายสุภัทร  จําปาทอง ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ และ    รศ.ประวิต เอราวรรณ           เลขาธิการ ก.ค.ศ.             

ผูรับคํารับรอง ผูทําคํารับรอง

2. คํารับรองน้ีเปนคํารับรองฝายเดียว มิใชสัญญาและใชสําหรับระยะเวลา 1 ป เริ่มตั้งแตวันท่ี 1 ตุลาคม 2564 ถึงวันท่ี 30 กันยายน 2565

3. รายละเอียดของคํารับรอง ไดแก  ตัวช้ีวัดผลการปฏิบัติราชการ นํ้าหนัก ขอมูลพ้ืนฐาน  เปาหมาย/เกณฑการใหคะแนนและรายละเอียดอ่ืน ๆ ตามท่ีปรากฏอยูในเอกสาร

ประกอบทายคํารับรองน้ี

4. ขาพเจา นายสุภัทร จําปาทอง ในฐานะผูบังคับบัญชาของ รศ.ประวิต เอราวรรณ ไดพิจารณาและเห็นชอบกับ ตัวช้ีวัดผลการปฏิบัติราชการ นํ้าหนัก ขอมูลพ้ืนฐาน 

เปาหมายเกณฑการใหคะแนนและรายละเอียดอ่ืน ๆ ตามท่ีกําหนดในเอกสารประกอบทายคํารับรองน้ี และขาพเจายินดีจะใหคําแนะนํา กํากับ และตรวจสอบผล

การปฏิบัติราชการของ รศ.ประวิต เอราวรรณ ใหเปนไปตามคํารับรองท่ีจัดทําข้ึนน้ี

5. ขาพเจา รศ.ประวิต เอราวรรณ เลขาธิการ ก.ค.ศ. ไดทําความเขาใจคํารับรองตามขอ 3 แลว ขอใหคํารับรองกับปลัดกระทรวงศึกษาธิการ วาจะมุงมั่นปฏิบัติราชการ

ใหเกิดผลงานท่ีดีตามเปาหมายของตัวช้ีวัดแตละตัวในระดับสูงสุดเพ่ือใหเกิดประโยชนสุขแกประชาชนตามท่ีใหคํารับรองไว

6. ผูรับคํารับรองและผูทําคํารับรองไดเขาใจคํารับรองการปฏิบัติราชการและเห็นพองกันแลว จึงไดลงลายมือช่ือไวเปนสําคัญ

.............................................................                                       .............................................................

(นายสุภัทร  จําปาทอง) (รศ.ประวิต เอราวรรณ)

ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เลขาธิการ ก.ค.ศ.

วันท่ี..…......เดือน...……..........พ.ศ...….........                                                 วันท่ี...….....เดือน.......……...........พ.ศ...............  



ความเชือ่มโยงนโยบาย/ยทุธศาสตร/์แผน กบัตวัชีว้ดัของหนว่ยงาน
ตวัชีว้ดัของ สํานกังาน ก.ค.ศ.

แผนแมบ่ทภายใตย้ทุธศาสตรช์าต ิ นโยบายรฐับาล

ยทุธศาสตรช์าต ิพ.ศ. 2561 – 2580

8. การปฏริปูกระบวนการ
เรยีนรู ้และการพฒันา
ศกัยภาพของคนไทย   
ทกุชว่งวยั

แผนแมบ่ท 11.ดา้นการพัฒนาศักยภาพคนตลอด
ชว่งชวีติ

แผนแมบ่ท 12.ดา้นการพัฒนาการเรยีนรู ้
แผนแมบ่ท 20.ดา้นการบรกิารประชาชนและ

ประสทิธภิาพภาครัฐ
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แผนการปฏริปูประเทศ
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แผนฯ 12 (ปี 60-64)

• ยทุธศาสตรท์ี ่1 การเสรมิสรา้งและ
พัฒนาศักยภาพทนุมนุษย์

• ยทุธศาสตรท์ี ่2 การสรา้งความเป็นธรรม 
ลดความเหลือ่มล้ําในสงัคม

7.การเตรยีมคไทย
สูศ่ตวรรษที ่21

10.การพฒันาระบบ
การใหบ้รกิาร    
ประชาชน

ดา้นการศกึษา กจิกรรมที ่:
1. การป้องกนัเด็ก เยาวชนหลดุออกจากระบบ การศกึษาตัง้แต่

ระดับปฐมวยัเพือ่ลดความเหลือ่มล้ําทางการศกึษา
4. การปฏริปูการจัดการเรยีนรู ้
6. การปฏริปูระบบการบรหิารจัดการขัอมลูสารสนเทศ

เพือ่การศกึษา(Big Data for Education)
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การประเมนิประสทิธผิลการดําเนนิงาน (Performance Base) รอ้ยละ 60

1. ระดับความสําเร็จของการจัดทําหลักเกณฑแ์ละวธิกีารเกีย่วกับการบรหิารงานบุคคลของตําแหน่งบคุลากรทางการศกึษาอืน่ตามมาตรา 38 ค. (2)
2. ระดับความสําเร็จของการจัดทําหลักเกณฑแ์ละวธิกีารสรรหาบุคคลเพือ่บรรจุและแตง่ตัง้เป็นขา้ราชการครูและบคุลากรทางการศกึษา
3.   ระดับความสําเร็จของโครงการขับเคลือ่นประมวลจรยิธรรมขา้ราชการครูและบคุลากรทางการศกึษา
4.   ระดับความสําเร็จในการปรับปรงุร่างกฎหมายลําดับรองทีเ่กีย่วกับการบรหิารงานบคุคลของขา้ราชการครูและบคุลากรทางการศกึษา
5. ระดับความสําเร็จของการเสรมิสรา้งความรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกับการประเมนิวทิยฐานะของขา้ราชการครูและบคุลากรทางการศกึษา
6. ระดับความสําเร็จของการเปิดเผยขอ้มลูสาธารณะ (OIT) ตามคูม่อืการประเมนิคณุธรรมและความโปรง่ใสในการดําเนนิงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)
7. ระดับความสําเร็จในการขับเคลือ่นแผนปฏบัิตกิารดา้นการธํารงรักษาสถาบันหลักของชาต ิพ.ศ. 2564 – 2570
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การประเมนิศกัยภาพในการดําเนนิงาน (Potential Base) รอ้ยละ 40

8.   ระดับความสําเร็จในการสรา้งนวัตกรรมในการปรับปรงุกระบวนงาน/การใหบ้รกิาร (e-Service)
9.  PMQA 4.0 หมวด 1 : ประเด็นที ่1.2 : ระดับพืน้ฐาน (Basic) ความสําเร็จในการสรา้งระบบการนําองคก์ารทีส่รา้งความย่ังยนื
10. PMQA 4.0 หมวด 2 : ประเด็นที ่2.2 : ระดับพืน้ฐาน (Basic) ความสําเร็จในการขับเคลือ่นแผนปฏบัิตกิารของหน่วยงาน
11. PMQA 4.0 หมวด 3 : ประเด็นที ่3.3 : ระดับพืน้ฐาน (Basic) ความสําเร็จในการใชข้อ้มลูและสารสนเทศเพือ่ตอบสนองความตอ้งการทีแ่ตกตา่ง (Customer centric)
12. PMQA 4.0 หมวด 5 : ประเด็นที ่5.1 : ระดับพืน้ฐาน (Basic) ความสําเร็จในการรวบรวมขอ้มลูสารสนเทศ และองคค์วามรูข้องหน่วยงานอยา่งเป็นระบบ 
13. PMQA 4.0 หมวด 5 : ประเด็นที ่5.4 : ระดับพืน้ฐาน (Basic) ความสําเร็จในการสรา้งบรรยากาศและสภาพแวดลอ้มในการทํางาน
14. PMQA 4.0 หมวด 6 : ประเด็นที ่6.1 : ระดับพืน้ฐาน (Basic) ความสําเร็จในการออกแบบกระบวนการทีเ่ชือ่มโยงตัง้แตต่น้จนจบกระบวนการ (end to end process)
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พัฒนาและเสรมิสรา้งศกัยภาพ
ทรัพยากรมนุษยใ์หม้คีณุภาพ

พัฒนาระบบบรหิาร
จัดการใหม้ปีระสทิธภิาพ

-

ผลคะแนนประเมนิคณุธรรมและความโปร่งใส
ในการดําเนนิงานของสาํนักงานปลดั

กระทรวงศกึษาธกิาร อยูใ่นระดบัผา่น ตามเกณฑ์
ITA (Integrity &Transparency Assessment)

ผลการพัฒนาศกัยภาพองคก์าร
สูก่ารเป็นระบบราชการ 4.0 : การพัฒนาองคก์าร

สูด่จิทิลั : การสรา้งนวตักรรมในการปรับปรุง
กระบวนงาน/การใหบ้รกิาร (e-Service)



สรปุตวัชีว้ดั ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
สาํนกังาน ก.ค.ศ.

ตวัชีว้ดั
ความเชือ่มโยงกบั

นโยบาย /
ยทุธศาสตร ์/ ตวัชีว้ดั

กระทรวง/สป.

ประโยชนท์ี่
ประชาชนจะไดร้บั

นํา้หนกั
(รอ้ยละ)

ผลการ
ดําเนนิงาน

ปี  64

เป้าหมาย

ข ัน้ตน้
(50 คะแนน)

มาตรฐาน
(75 คะแนน)

ข ัน้สงู
(100 คะแนน)

การประเมนิประสทิธผิลการดาํเนนิงาน (Performance Base) (รอ้ยละ 60)
1. ระดบัความสําเร็จ
ของการจดัทํา
หลกัเกณฑแ์ละวธิกีาร
เกีย่วกบัการบรหิาร
งานบคุคลของตาํแหนง่
บคุลากร
ทางการศกึษาอืน่
ตามมาตรา 38 ค. (2)

ยทุธศาสตร ์สป. 
พัฒนาระบบบรหิารจัดการ
ใหม้ปีระสทิธภิาพ

หน่วยงานการศกึษาและ
สว่นราชการในสงักดั
กระทรวงศกึษาธกิาร 
มหีลกัเกณฑแ์ละวธิกีารฯ 
ทีเ่ป็นมาตรฐานเดยีวกนั 
มคีวามคลอ่งตวัและเป็นธรรม 
นําไปใชส้รรหาคดัเลอืก
บคุคลทีม่ปีระสบการณ์ 
ความรูค้วามสามารถ 
เหมาะสมกบัตําแหน่ง 
และตรงกบัความตอ้งการ
ของหน่วยงานการศกึษา 
หรอืสว่นราชการมาปฏบิตังิาน 
สง่ผลตอ่คณุภาพการศกึษา

10 - จัดทํา (รา่ง) 
หลักเกณฑแ์ละวธิกีาร
เกีย่วกับการบรหิารงาน
บคุคลของตําแหน่ง
บคุลากรทางการศกึษา
อืน่ตามมาตรา 38 ค. (2) 
แลว้เสร็จ 
อยา่งนอ้ย 2 หลักเกณฑ์
- นํา (รา่ง) หลักเกณฑ์
และวธิกีารฯ เสนอ 
อ.ก.ค.ศ.วสิามัญ
ทีเ่กีย่วขอ้งพจิารณา
อยา่งนอ้ย 2 หลักเกณฑ์
- นํา (รา่ง) หลักเกณฑ์
และวธิกีารฯ เสนอ 
ก.ค.ศ. พจิารณา 
อยา่งนอ้ย 2 หลักเกณฑ์

ก.ค.ศ. มมีตกํิาหนด
หลักเกณฑแ์ละวธิกีาร
เกีย่วกับการบรหิารงาน
บคุคลของตําแหน่ง
บคุลากรทางการศกึษา
อืน่ตามมาตรา 38 ค. (2)

สํานักงาน ก.ค.ศ. แจง้
หน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง
ทราบหลักเกณฑแ์ละ
วธิกีาร เกีย่วกับการ
บรหิารงานบคุคล
อยา่งนอ้ย 2 หลักเกณฑ์
ผา่นชอ่งทางตา่ง ๆ 
ไมน่อ้ยกวา่ 2 ชอ่งทาง 
และครบถว้นทกุสงักัด
ทีเ่กีย่วขอ้ง

2. ระดบัความสําเร็จ
ของการจดัทํา
หลกัเกณฑแ์ละวธิกีาร
สรรหาบคุคลเพือ่บรรจุ
และแตง่ต ัง้
เป็นขา้ราชการครแูละ
บคุลากรทางการศกึษา

ยทุธศาสตร ์สป. 
พัฒนาและเสรมิสรา้ง
ศกัยภาพทรัพยากรมนุษย์
ใหม้คีณุภาพ

ระเบยีบ/หลกัเกณฑแ์ละ
วธิกีารสรรหาขา้ราชการครู
และบคุลากรทางการศกึษา 
สอดคลอ้งกบับรบิทและ
ความตอ้งการของ
สถานศกึษาและมคีวาม
เหมาะสมเป็นไปตามหลัก
ธรรมาภบิาล สามารถ
คดักรองผูท้ีม่คีวามรู ้
ความสามารถ บรรจแุละ
แตง่ตัง้เป็นขา้ราชการครแูละ
บคุลากรทางการศกึษา 
สามารถปฏบิตัหินา้ทีไ่ด ้
ตามลกัษณะงานตาม
มาตรฐานตําแหน่ง และ
ขบัเคลือ่นงานตามนโยบาย
ไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ 
สง่ผลตอ่คณุภาพการศกึษา

10 - รายงาน
ผลการศกึษา
เกีย่วกับ
แนวทาง
การคัดเลอืกฯ
- จัดทํา (รา่ง) 

หลักเกณฑ์
และวธิกีาร
สรรหาบคุคล
เพือ่บรรจแุละ
แตง่ตัง้เป็น
ขา้ราชการครู
และบคุลากร
ทางการศกึษา

- จัดทํา (รา่ง) 
หลักเกณฑแ์ละวธิกีาร
สรรหาบคุคลเพือ่บรรจุ
และแตง่ตัง้เป็น
ขา้ราชการครแูละ
บคุลากรทางการศกึษา 
แลว้เสร็จ อยา่งนอ้ย 
2 หลักเกณฑ์
- นํา (รา่ง) หลักเกณฑ์
และวธิกีารฯ เสนอ 
อ.ก.ค.ศ.วสิามัญที่
เกีย่วขอ้งพจิารณา 
อยา่งนอ้ย 2 หลักเกณฑ์
- นํา (รา่ง) หลักเกณฑ์
และวธิกีารฯ เสนอ 
ก.ค.ศ. พจิารณา 
อยา่งนอ้ย 2 หลักเกณฑ์

ก.ค.ศ. มมีตกํิาหนด
หลักเกณฑแ์ละวธิกีาร
สรรหาบคุคลเพือ่บรรจุ
และแตง่ตัง้เป็น
ขา้ราชการครแูละ
บคุลากรทางการศกึษา

สํานักงาน ก.ค.ศ. แจง้
หน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง
ทราบหลักเกณฑแ์ละ
วธิกีารสรรหาบคุคล
เพือ่บรรจแุละแตง่ตัง้
เป็นขา้ราชการครแูละ
บคุลากรทางการศกึษา
อยา่งนอ้ย 2
หลักเกณฑ์
ผา่นชอ่งทางตา่ง ๆ 
ไมน่อ้ยกวา่ 2 ชอ่งทาง 
และครบถว้นทกุสงักัด
ทีเ่กีย่วขอ้ง



สรปุตวัชีว้ดั ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
สาํนกังาน ก.ค.ศ.

ตวัชีว้ดั
ความเชือ่มโยงกบั

นโยบาย /
ยทุธศาสตร ์/ ตวัชีว้ดั

กระทรวง/สป.

ประโยชนท์ี่
ประชาชนจะไดร้บั

นํา้หนกั
(รอ้ยละ)

ผลการ
ดําเนนิงาน

ปี  64

เป้าหมาย

ข ัน้ตน้
(50 คะแนน)

มาตรฐาน
(75 คะแนน)

ข ัน้สงู
(100 คะแนน)

การประเมนิประสทิธผิลการดาํเนนิงาน (Performance Base) (รอ้ยละ 60)
3. ระดบัความสําเร็จ
ของโครงการขบัเคลือ่น
ประมวลจรยิธรรม
ขา้ราชการครแูละ
บคุลากรทางการศกึษา

ยทุธศาสตร ์สป. 
พัฒนาและเสรมิสรา้ง
ศกัยภาพทรัพยากรมนุษย์
ใหม้คีณุภาพ

ขา้ราชการครูและบคุลากร
ทางการศกึษามแีนวทาง 
การปฏบิตัตินตามประมวล
จรยิธรรมขา้ราชการครูและ
บคุลากรทางการศกึษา 
เพือ่เสรมิสรา้งจติสาํนกึและ 
ความตระหนักในการเป็น
ขา้ราชการทีด่ขีองประชาชน
สว่นราชการมแีนวทาง
การทํากจิกรรม การรณรงค์
ตามประมวลจรยิธรรมฯ

10 ประมวล
จรยิธรรม
ขา้ราชการครู
และบคุลากร
ทางการศกึษา

- จัดทํา (รา่ง) แนวทาง
การปฏบิัตตินของ
ขา้ราชการครแูละ
บคุลากรทางการศกึษา
ตามประมวลจรยิธรรม
ขา้ราชการครแูละ
บคุลากรทางการศกึษา
- เสนอ (รา่ง) แนวทาง 
การปฏบิัตตินของ
ขา้ราชการครแูละ
บคุลากรทางการศกึษา ฯ
ตอ่ อ.ก.ค.ศ. วสิามัญ
เกีย่วกับกฎหมายและ
ระเบยีบขา้ราชการครู
และบคุลากร
ทางการศกึษา

เสนอ (รา่ง) แนวทาง 
การปฏบิัตติน
ขา้ราชการครแูละ
บคุลากรทางการศกึษา ฯ 
ตอ่ ก.ค.ศ.

- ประกาศใชแ้นวทางฯ 
- แจง้เวยีนขา้ราชการครู
และบคุลากร
ทางการศกึษา 
ในสถานศกึษา 
ใหส้ว่นราชการ
ทีเ่กีย่วขอ้งทราบ
และถอืปฏบิัติ

4. ระดบัความสําเร็จ
ในการปรบัปรงุรา่ง
กฎหมายลําดบัรอง
ทีเ่ก ีย่วกบัการบรหิาร
งานบคุคลของ
ขา้ราชการครแูละ
บคุลากรทางการศกึษา

ยทุธศาสตร ์สป. 
พัฒนาระบบบรหิารจัดการ
ใหม้ปีระสทิธภิาพ

กฎหมายลําดบัรอง
ทีอ่อกบงัคบัใช ้
มคีวามเหมาะสม 
เป็นธรรม สอดคลอ้ง
กบักฎหมายวา่ดว้ยระเบยีบ
ขา้ราชการครูและบคุลากร
ทางการศกึษา
ทีเ่ปลีย่นแปลงไป 
และไมเ่ป็นภาระ
แกข่า้ราชการครูและบคุลากร
ทางการศกึษา
ซึง่เป็นผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยี
ทีจ่ะตอ้งอยูภ่ายใตบ้งัคบั
ของกฎหมายลําดบัรอง
เกนิสมควร

10 - แตง่ตัง้คณะทํางาน
ทบทวน รวบรวม
กฎหมายลําดับรอง 
และปรับปรงุหรอืแกไ้ข
กฎหมายลําดับรอง
- ไดช้ือ่กฎหมายลําดับ
รองทีเ่ห็นวา่ สมควรจะ
ไดร้ับการปรับปรงุแกไ้ข
- จัดประชมุ
เชงิปฏบิัตกิารทบทวน                   
และรวบรวมกฎหมาย
ลําดับรอง
อันเนือ่งมาจาก
การทบทวน
ความเหมาะสม
ของกฎหมาย                        
หรอืทีไ่ดร้ับผลกระทบ
จากการปรับปรงุ
กฎหมายวา่ดว้ย
ระเบยีบขา้ราชการครู
และบคุลากร
ทาง การศกึษา 
จํานวนไมน่อ้ยกวา่ 
1 ครัง้

- เสนอ อ.ก.ค.ศ. 
วสิามัญทีเ่กีย่วขอ้ง 
เพือ่ใหค้วามเห็นชอบ
(รา่ง) กฎหมาย
ลําดับรองฯ
- ได ้(รา่ง) 
กฎหมายลําดับรอง
ทีเ่กีย่วกับ
การบรหิารงานบคุคล
ของขา้ราชการครแูละ
บคุลากรทางการศกึษา 
จํานวนไมน่อ้ยกวา่ 
1 เรือ่ง

เสนอ (รา่ง) กฎหมาย
ลําดับรอง ตอ่ ก.ค.ศ. 
หรอื ครม. ตามแตก่รณี
ทีกํ่าหนด
ตามกฎหมายหลัก



สรปุตวัชีว้ดั ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
สาํนกังาน ก.ค.ศ.

ตวัชีว้ดั
ความเชือ่มโยงกบั

นโยบาย /
ยทุธศาสตร ์/ ตวัชีว้ดั

กระทรวง/สป.

ประโยชนท์ี่
ประชาชนจะไดร้บั

นํา้หนกั
(รอ้ยละ)

ผลการ
ดําเนนิงาน

ปี  64

เป้าหมาย

ข ัน้ตน้
(50 คะแนน)

มาตรฐาน
(75 คะแนน)

ข ัน้สงู
(100 คะแนน)

การประเมนิประสทิธผิลการดาํเนนิงาน (Performance Base) (รอ้ยละ 60)
5. ระดบัความสําเร็จ
ของการเสรมิสรา้ง
ความรูค้วามเขา้ใจ
เกีย่วกบั
การประเมนิวทิยฐานะ
ของขา้ราชการครแูละ
บคุลากรทางการศกึษา

ยทุธศาสตร ์สป. 
พัฒนาระบบบรหิารจัดการ
ใหม้ปีระสทิธภิาพ

- ขา้ราชการครูและบคุลากร
ทางการศกึษากรรมการ
ผูป้ระเมนิ เจา้หนา้ที่
ทีเ่กีย่วขอ้งไดรั้บการเสรมิสรา้ง
ความรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบั
การดําเนนิการตามหลกัเกณฑ์
และวธิกีารฯ ที ่ก.ค.ศ. กําหนด
- การประเมนิขา้ราชการครู
และบคุลากรทางการศกึษา
เป็นไปตามตวัชีว้ดัที ่ก.ค.ศ. 
กําหนด สอดคลอ้งกบับรบิท
และสภาพการปฏบิตังิานจรงิ
ของขา้ราชการครูและ
บคุลากรทางการศกึษา 
โดยใหค้วามสาํคัญกับผลลพัธ ์
การเรยีนรูข้องผูเ้รยีน 
และผลลพัธท์ีเ่กดิขึน้
จากการปฏบิตังิาน
ตามมาตรฐานตําแหน่ง
- นําระบบเทคโนโลยดีจิทิลั
มาใช ้ลดการใชก้ระดาษ 
ประหยัดงบประมาณ
ในการประเมนิ และระบบ
การประเมนิโดยรวม
มคีวามโปร่งใส มปีระสทิธภิาพ
และคลอ่งตวัยิง่ขึน้ 
- เป็นไปตามนโยบาย
ของกระทรวงศกึษาธกิาร
ในการยกระดบัคณุภาพ
การศกึษาทัง้ระบบ

10 - มาตรฐาน
ตําแหน่งและ
มาตรฐาน
วทิยฐานะ 
(ว 3/2564) 
/ลดระยะเวลา
ตามเงือ่นไข
คณุสมบัติ
(ว 4/2564)
- หลักเกณฑ์
และวธิกีาร
ประเมนิ
ตําแหน่งและ
วทิยฐานะ
ขา้ราชการคร ู 
และบคุลากร
ทางการศกึษา 
4 ตําแหน่ง 
(ว9 - ว12/2564)
- ภาระงานของ
ขา้ราชการครู
และบคุลากร
ทางการศกึษา 
4 ตําแหน่ง 
(ว 21/2564)
- ตัวชีว้ดั 
รายละเอยีด
ประกอบ
หลักเกณฑ ์
และคูม่อื
การดําเนนิการ 
ตามหลักเกณฑฯ์ 
4 ตําแหน่ง 
(ว 22/2564)

- จัดทําคูม่อืการ
ประเมนิตําแหน่งและ
วทิยฐานะขา้ราชการครู
และบคุลากร
ทางการศกึษา 
สําหรับกรรมการ
ประเมนิ ไมน่อ้ยกวา่ 
3 ตําแหน่ง
- จัดทําหลักสตูรการ
พัฒนาผูท้รงคณุวฒุิ
เพือ่แตง่ตัง้เป็น
คณะกรรมการประเมนิ
- จัดประชมุชีแ้จง
เสรมิสรา้งความรู ้
ความเขา้ใจ
แกข่า้ราชการครแูละ
บคุลากรทางการศกึษา 
กรรมการประเมนิ 
และเจา้หนา้ที่
ผูเ้กีย่วขอ้ง 
จํานวน 1 ครัง้

- มหีลกัสตูรการพัฒนา
ผูท้รงคณุวฒุิ
เพือ่แตง่ตัง้เป็น
กรรมการประเมนิ 
อยา่งนอ้ย 3 หลักสตูร 
- มคีูม่อืการประเมนิ
ตําแหน่งและวทิยฐานะ
ขา้ราชการครแูละ
บคุลากรทางการศกึษา 
สําหรับกรรมการประเมนิ
ไมน่อ้ยกวา่ 3 ตําแหน่ง
- มคีูม่อืการใชง้าน
ระบบ DPA
- มขีอ้มลูผูท้รงคณุวฒุิ
ไปเชือ่มโยงกับ
ระบบ DPA 

- สรา้งการรับรูเ้กีย่วกับ
การประเมนิตําแหน่ง
และวทิยฐานะ
ขา้ราชการครแูละ
บคุลากรทางการศกึษา 
ผา่นชอ่งทางตา่ง ๆ 
ไมน่อ้ยกวา่ 2 ชอ่งทาง 
เชน่ การประชมุ online, 
onsite, การนําเสนอ
ผา่นสือ่ออนไลน ์ฯลฯ
- กลุม่เป้าหมายเขา้มา
รับรูเ้กีย่วกับการประเมนิ
วทิยฐานะฯ 
จํานวนไมน่อ้ยกวา่ 
10,000 ราย



สรปุตวัชีว้ดั ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
สาํนกังาน ก.ค.ศ.

ตวัชีว้ดั
ความเชือ่มโยงกบั

นโยบาย /
ยทุธศาสตร ์/ ตวัชีว้ดั

กระทรวง/สป.

ประโยชนท์ี่
ประชาชนจะไดร้บั

นํา้หนกั
(รอ้ยละ)

ผลการ
ดําเนนิงาน

ปี  64

เป้าหมาย

ข ัน้ตน้
(50 คะแนน)

มาตรฐาน
(75

คะแนน)
ข ัน้สงู

(100 คะแนน)

การประเมนิประสทิธผิลการดาํเนนิงาน (Performance Base) (รอ้ยละ 60)
6. ระดบัความสําเร็จ
ของการประเมนิ
คณุธรรมและ
ความโปรง่ใส
ในการดาํเนนิงาน
ของหนว่ยงานภาครฐั
ดา้นการเปิดเผยขอ้มลู
สาธารณะ (Open Data 
Integrity and 
Transparency : OIT) 
สําหรบัหนว่ยงาน
ในสงักดัสํานกังานปลดั 
กระทรวงศกึษาธกิาร

ยทุธศาสตร ์สป. 
พัฒนาระบบบรหิารจัดการ
ใหม้ปีระสทิธภิาพ

ประชาชนสามารถเขา้ถงึ
ขอ้มลูภาครัฐ และเป็นการ
ป้องกนัการทจุรติ

5 มคีะแนน
ผลการดําเนนิงาน
ในระดบั D 
หรอืระดบั E 

มคีะแนน
ผลการดําเนนิงาน
ในระดบั B 
หรอืระดบั C

มคีะแนน
ผลการดําเนนิงาน
ในระดบั AA 
หรอืระดบั A

7. ระดบัความสําเร็จ
ในการขบัเคลือ่น
แผนปฏบิตักิาร
ดา้นการธํารงรกัษา
สถาบนัหลกัของชาต ิ
พ.ศ. 2564 - 2570

ยทุธศาสตรช์าต ิ
(พ.ศ. 2561 – 2580) 
และนโยบายระดบัชาติ
อืน่ ๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง 

ประชาชนมคีวามรูค้วาม
เขา้ใจเกีย่วกบัสถาบนั
พระมหากษัตรยิ ์ทกุภาคสว่น
มสีว่นร่วมในการธํารงรักษา
ไวซ้ึง่ความมั่นคงย่ังยนื
ของสถาบนัพระมหากษัตรยิ์
และกลไกในการธํารงรักษา
สถาบนัพระมหากษัตรยิ ์
มคีวามเขม้แข็ง

5 - ดําเนนิการ
ตามกรอบแนว
ทางการดําเนนิงาน 
ในการขบัเคลือ่น
แผนปฏบิตักิาร
ดา้นการธํารงรักษา
สถาบนัหลกัของชาต ิ
ทีส่ํานักบรูณาการ
กจิการการศกึษา
กําหนดไดค้รบถว้น
ทกุกจิกรรม
2. รายงานผล
การดําเนนิงาน
ตามรปูแบบที่
สํานักบรูณาการ
กจิการการศกึษา
กําหนดไดภ้ายใน
วนัที ่20 ของทกุเดอืน
ตัง้แตเ่ดอืน
มกราคม – กนัยายน 
2565

ดําเนนิการ
ไดต้ามคา่เป้าหมาย
ตวัชีว้ดัผลสมัฤทธิ ์
ตามกรอบแนวทาง
การดําเนนิงาน
ในการขบัเคลือ่น
แผนปฏบิตักิาร
ดา้นการธํารงรักษา
สถาบนัหลกั
ของชาตทิี ่  
สํานักบรูณาการ
กจิการการศกึษา
กําหนดทกุตวัชีว้ดั

สรปุผล
การขบัเคลือ่น
แผนปฏบิตักิาร
ดา้นการธํารงรักษา
สถาบนัหลกั
ของชาต ิ
ประจําปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2565
ของหน่วยงานสง่ให ้
สํานักบรูณาการ
กจิการการศกึษา
ไดภ้ายในวนัที ่
10 กนัยายน 2565



สรปุตวัชีว้ดั ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
สาํนกังาน ก.ค.ศ.

ตวัชีว้ดั
ความเชือ่มโยงกบั

นโยบาย /
ยทุธศาสตร ์/ ตวัชีว้ดั

กระทรวง/สป.

ประโยชนท์ี่
ประชาชนจะไดร้บั

นํา้หนกั
(รอ้ยละ)

ผลการ
ดําเนนิงาน

ปี  64

เป้าหมาย

ข ัน้ตน้
(50 คะแนน)

มาตรฐาน
(75

คะแนน)
ข ัน้สงู

(100 คะแนน)

การประเมนิศกัยภาพในการดาํเนนิงาน (Potential Base) (รอ้ยละ 40)

8. ระดบัความสําเร็จ
ในการสรา้งนวตักรรม
ในการปรบัปรงุ
กระบวนงาน/
การใหบ้รกิาร 
(e-Service)

การสรา้งนวตักรรม
ในการปรับปรุง
กระบวนงาน/
การใหบ้รกิาร 
(e-Service)

ผูใ้ชบ้รกิารรับความสะดวก
ในการตรวจสอบ
ความครบถว้นของเอกสาร 
สามารถตดิตามสถานะของ
เอกสารในการดําเนนิการ 
และทราบผลการตรวจสอบ
คําสัง่ไดร้วดเร็วยิง่ขึน้ 

10 ยืน่เรือ่ง/ยืน่คําขอ
และเอกสาร
ประกอบเป็นกระดาษ 
โดยประชาชน
ไมต่อ้งเดนิทาง
มาตดิตอ่ ณ 
สํานักงาน เชน่ 
จัดสง่ทางไปรษณีย ์
อเีมล ์เป็นตน้

ยืน่เรือ่ง/ยืน่คําขอ
ทางอออนไลน ์
(e-form) 
แตย่งัไมส่ามารถ
แนบเอกสาร
มาพรอ้มกนั
ผา่นระบบได ้
โดยใหป้ระชาชน
จัดสง่แยกมา
ในรปูแบบ scan file 

มรีะบบยืน่เรือ่ง/
ยืน่คําขอทาง
ออนไลน ์
(e-form) และแนบ
เอกสารประกอบ
การพจิารณาได ้

9. PMQA 4.0 หมวด 1
: ประเด็นที ่1.2
: ระดบัพืน้ฐาน (Basic)
ความสําเร็จ
ในการป้องกนัการทจุรติ
และสรา้งความโปรง่ใส 

การประเมนิสถานะของ
หน่วยงานในการเป็นระบบ
ราชการ 4.0 (PMQA 4.0)

- 5 ผูบ้รหิารสรา้ง
สภาพแวดลอ้ม
เพือ่ใหห้น่วยงาน
เป็นองคก์ารทีม่ี
ความโปรง่ใส โดย
กําหนดนโยบาย
ดา้นความโปรง่ใส 
กําหนดมาตรการ/
แนวทาง
ในการสรา้ง
ความโปรง่ใส
ของหน่วยงาน 
และมมีาตรการ
ในการถา่ยทอด
สูก่ารปฏบิตั ิ
ไปยังบคุลากร
และหน่วยงาน
ทีเ่กีย่วขอ้ง

ผูบ้รหิารสรา้ง
สภาพแวดลอ้ม 
เพือ่ใหเ้กดิการ
มุง่เนน้พนัธกจิ 
การปรับปรงุผล
การดําเนนิการ
การเรยีนรู ้
ระดบัองคก์าร
และระดบับคุคล

ผูบ้รหิารสือ่สาร
ถา่ยทอดวสิยัทศัน ์
นโยบาย เป้าหมาย 
สูท่กุกลุม่
ทีเ่กีย่วขอ้งทัง้
ภายในและภายนอก
หน่วยงาน
เพือ่ใหเ้กดิการรบัรู ้
เขา้ใจ และรว่มมอื
กนัในการดําเนนิการ
จนเกดิผลสําเร็จ



สรปุตวัชีว้ดั ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
สาํนกังาน ก.ค.ศ.

ตวัชีว้ดั
ความเชือ่มโยงกบั

นโยบาย /
ยทุธศาสตร ์/ ตวัชีว้ดั

กระทรวง/สป.

ประโยชนท์ี่
ประชาชนจะไดร้บั

นํา้หนกั
(รอ้ยละ)

ผลการ
ดําเนนิงาน

ปี  63

เป้าหมาย

ข ัน้ตน้
(50 คะแนน)

มาตรฐาน
(75

คะแนน)
ข ัน้สงู

(100 คะแนน)

การประเมนิศกัยภาพในการดาํเนนิงาน (Potential Base) (รอ้ยละ 40)
10. PMQA 4.0 หมวด 2 
: ประเด็นที ่2.2 
: ระดบัพืน้ฐาน (Basic)
ความสําเร็จ
ในการกําหนด
เป้าประสงคแ์ละตวัชีว้ดั
เชงิยทุธศาสตร์
ทีต่อบสนองตอ่พนัธกจิ

การประเมนิสถานะของ
หน่วยงานในการเป็นระบบ
ราชการ 4.0 (PMQA 4.0)

- 5 มแีผนที่
ทางกลยทุธ ์
(Strategy Map) 
แผนระยะสัน้และ
แผนระยาวทีส่ง่ผล
ตอ่ยทุธศาสตร์
ของสํานักงาน
ปลดักระทรวง
ศกึษาธกิาร 

มแีผนในการนํา
ระบบดจิทิลัมาใช ้
ปรับเปลีย่น
การทํางาน
และรองรับ
การเปลีย่นแปลง
ของหน่วยงาน

มกีารกําหนด
ตวัชีว้ดัและ
เป้าประสงค์
ทีต่อบสนอง
พนัธกจิและ
การเปลีย่นแปลง 
ของหน่วยงาน

11. PMQA 4.0 หมวด 3 
: ประเด็นที ่3.3 
: ระดบัพืน้ฐาน (Basic)
ความสําเร็จ
ในการสรา้งนวตักรรม
การบรกิารทีส่รา้ง
ความแตกตา่งและ
ตอบสนองความตอ้งการ

การประเมนิสถานะของ
หน่วยงานในการเป็นระบบ
ราชการ 4.0 (PMQA 4.0)

- 5 มกีารตอบสนอง
ความตอ้งการและ
ความคาดหวงั
ของกลุม่
ผูร้ับบรกิารและ
ผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยี
หลกัโดยมี
การทบทวนและ
การปรับปรงุ
การบรกิารอยา่ง
ตอ่เนือ่ง

มชีอ่งทาง
การสือ่สาร
ทีส่ามารถเขา้ถงึ
ผูร้ับบรกิาร และ
ผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยี
หลกัทกุกลุม่
ของหน่วยงาน

มผีลการถา่ยทอด
การปรับปรงุ
การบรกิาร
ไปยังผูร้ับผดิชอบ
ทีเ่กีย่วขอ้งใหเ้กดิ
การปฏบิตัิ
อยา่งจรงิจัง

12. PMQA 4.0 หมวด 5
: ประเด็นที ่5.1
: ระดบัพืน้ฐาน (Basic)
ความสําเร็จ
ในการวางแผนกําลงัคน
เพือ่สนองตอ่ยทุธศาสตร์
ของหนว่ยงาน

การประเมนิสถานะของ
หน่วยงานในการเป็นระบบ
ราชการ 4.0 (PMQA 4.0)

- 5 มกีารวเิคราะห์
ความเชือ่มโยง
สอดคลอ้งระหวา่ง
แผนยทุธศาสตร์
ของหน่วยงานและ
แผน/กจิกรรม
ในการพฒันา
บคุลากรของ
หน่วยงาน

มกีารทบทวน/
ประเมนิขดี
ความสามารถ
และอตัรากําลงั
ดา้นบคุลากร
ทีห่น่วยงาน
จําเป็นตอ้งมี
ในแตล่ะระดบั
เพือ่ตอบสนอง
ตอ่บทบาท ภารกจิ
ยทุธศาสตร ์และ
การเปลีย่นแปลง 
ทัง้ในปัจจบุนั
และอนาคต

มกีารวางแผน
กําลงัคน
เพือ่ใหส้ามารถ
ตอบสนอง
ตอ่บทบาทภารกจิ
และยทุธศาสตร์
ทีม่ใีนปัจจบุนั



สรปุตวัชีว้ดั ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
สาํนกังาน ก.ค.ศ.

ตวัชีว้ดั
ความเชือ่มโยงกบั

นโยบาย /
ยทุธศาสตร ์/ ตวัชีว้ดั

กระทรวง/สป.

ประโยชนท์ี่
ประชาชนจะไดร้บั

นํา้หนกั
(รอ้ยละ)

ผลการ
ดําเนนิงาน

ปี  64

เป้าหมาย

ข ัน้ตน้
(50 คะแนน)

มาตรฐาน
(75

คะแนน)
ข ัน้สงู

(100 คะแนน)

การประเมนิศกัยภาพในการดาํเนนิงาน (Potential Base) (รอ้ยละ 40)
13. PMQA 4.0 หมวด 5
: ประเด็นที ่5.4
: ระดบัพืน้ฐาน (Basic)
ความสําเร็จ
ในการพฒันาบคุลากร 

การประเมนิสถานะของ
หน่วยงานในการเป็นระบบ
ราชการ 4.0 (PMQA 4.0)

- 5 มกีารสนับสนุนให ้
บคุลากรทกุระดบั
เกดิการเรยีนรู ้
แบบมเีป้าหมาย 
การเรยีนรูด้ว้ย
วธิกีารที่
หลากหลาย 
ไมจํ่ากดัเฉพาะ
การฝึกอบรม 
เกดิการเรยีนรู ้
เพือ่ใหส้ามารถ
ปฏบิตัไิดจ้รงิ
ในดา้นความรู ้
ความสามารถ
ในการทํางาน
ทีส่อดคลอ้งกบั
พนัธกจิหลกัและ
ยทุธศาสตร์
ของหน่วยงาน
และคณุธรรม 
จรยิธรรม

มกีารสนับสนุนให ้
บคุลากรทกุระดบั
เกดิการเรยีนรู ้
แบบมเีป้าหมาย 
การเรยีนรูด้ว้ย
วธิกีารที่
หลากหลาย 
ไมจํ่ากดัเฉพาะ
การฝึกอบรม 
เกดิการเรยีนรู ้
เพือ่ใหส้ามารถ
ปฏบิตัไิดจ้รงิ
ในดา้นความรู ้
และทกัษะ
ในการแกปั้ญหา
ความสามารถ
ในการตดัสนิใจ 
ภาวะผูนํ้า
การทํางาน
รว่มกบัผูอ้ ืน่

มกีารสนับสนุนให ้
บคุลากรทกุระดบั
เกดิการเรยีนรู ้
แบบมเีป้าหมาย 
การเรยีนรูด้ว้ย
วธิกีารที่
หลากหลาย 
ไมจํ่ากดัเฉพาะ
การฝึกอบรม 
เกดิการเรยีนรู ้
เพือ่ใหส้ามารถ
ปฏบิตัไิดจ้รงิ
ในดา้นทกัษะ
ดา้นดจิทิลั และ
ความรอบรู ้
ใหท้นัตอ่
การเปลีย่นแปลง

14. PMQA 4.0 หมวด 6 
: ประเด็นที ่6.1 : 
ระดบัพืน้ฐาน (Basic) 
ความสําเร็จ
ในการออกแบบ
กระบวนการทีเ่ชือ่มโยง
ต ัง้แตต่น้
จนจบกระบวนการ 
(end to end process) 

การประเมนิสถานะของ
หน่วยงานในการเป็นระบบ
ราชการ 4.0 (PMQA 4.0)

- 5 หน่วยงานมี
การทบทวน 
ออกแบบ
กระบวนการหลกั
และกระบวนการ
สนับสนุนได ้
ครบถว้นตาม
อํานาจหนา้ที่
ทีก่ฎหมายกําหนด

มกีารออกแบบ
กระบวนการทาํงาน
บนแนวคดิ
ทีเ่ชือ่มโยง
ตัง้แตต่น้จนจบ 
(End to End 
Process) เพือ่ให ้
เกดิผลลพัธ์
ทีม่คีณุคา่
แกป่ระชาชน

มกีารกําหนด
แนวทาง
การปฏบิตังิาน
รว่มกนัระหวา่ง
หน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง
ในกระบวนการของ
หน่วยงาน เชน่
จัดทําขอ้ตกลงใน
การปฏบิตัริว่มกนั
ระหวา่งหน่วยงาน
ทีเ่กีย่วขอ้ง จัดทํา
มาตรฐานการ
ปฏบิตังิานรว่มกนั
ระหวา่งหน่วยงาน
ทีเ่กีย่วขอ้ง 

รวม 100



ตวัชีว้ดัการประเมนิประสทิธผิลการดําเนนิงาน (Performance Base)



ตวัชีว้ดัสาํนกังาน ก.ค.ศ. 
ตามคาํรบัรองการปฏบิตัริาชการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ตวัชีว้ดัที ่1 ระดบัความสําเร็จของการจดัทาํหลกัเกณฑแ์ละวธิกีารเกีย่วกบัการบรหิารงานบคุคล
ของตาํแหนง่บคุลากรทางการศกึษาอืน่ตามมาตรา 38 ค. (2)

คาํอธบิาย

เกณฑก์ารประเมนิ :

เป้าหมายข ัน้ตน้ (50) เป้าหมายมาตรฐาน (75) เป้าหมายข ัน้สงู (100)

- จัดทํา (ร่าง) หลกัเกณฑแ์ละวธิกีาร
เกีย่วกบัการบรหิารงานบคุคลของ
ตําแหน่งบคุลากรทางการศกึษาอืน่
ตามมาตรา 38 ค. (2) แลว้เสร็จ 
อยา่งนอ้ย 2 หลกัเกณฑ์
- นํา (ร่าง) หลกัเกณฑแ์ละวธิกีารฯ 
เสนอ อ.ก.ค.ศ.วสิามัญทีเ่กีย่วขอ้ง
พจิารณา อยา่งนอ้ย 2 หลกัเกณฑ ์
- นํา (ร่าง) หลกัเกณฑแ์ละวธิกีารฯ
เสนอ ก.ค.ศ. พจิารณา 
อยา่งนอ้ย 2 หลกัเกณฑ ์

ก.ค.ศ. มมีตกํิาหนดหลกัเกณฑแ์ละ
วธิกีารเกีย่วกบัการบรหิารงานบคุคล
ของตําแหน่งบคุลากรทางการศกึษาอืน่
ตามมาตรา 38 ค. (2)

สาํนักงาน ก.ค.ศ. แจง้หน่วยงานที่
เกีย่วขอ้งทราบหลกัเกณฑแ์ละวธิกีาร 
เกีย่วกบัการบรหิารงานบคุคลอย่าง
นอ้ย 2 หลกัเกณฑ ์ผา่นชอ่งทางตา่ง ๆ 
ไมน่อ้ยกวา่ 2 ชอ่งทาง และครบถว้น
ทกุสงักดัทีเ่กีย่วขอ้ง

ประโยชนท์ีสํ่านกังานปลดักระทรวง
ศกึษาธกิาร หรอืประชาชนจะไดร้บั

- เพือ่ใหห้น่วยงานการศกึษาและสว่นราชการในสังกดั 
กระทรวงศกึษาธกิาร มหีลักเกณฑแ์ละวธิกีารฯ 
ทีเ่ป็นมาตรฐานเดยีวกัน มคีวามคลอ่งตัวและเป็นธรรม 

- เพือ่ใหก้ารบรหิารงานบคุคลในหน่วยงานการศกึษาและ
สว่นราชการสังกัดกระทรวงศกึษาธกิาร เป็นไป
ตามหลักธรรมาภบิาลและหลักการกระจายอํานาจ

- นําไปใชส้รรหาคัดเลอืกบคุคลทีม่ปีระสบการณ์ 
ความรูค้วามสามารถ เหมาะสมกับตําแหน่ง 
และตรงกับความตอ้งการของหน่วยงานการศกึษา 
หรอืสว่นราชการมาปฏบัิตงิาน 

- วางแผนกําลังคนไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ

ผูร้บัผดิชอบตวัชีว้ดั
1. ผูอํ้านวยการภารกจินโยบายและระบบตําแหน่ง

บคุลากรทางการศกึษา
2. นางสาวอภชิญา อนิทรสภุา
3. นางสาวณัฐวด ีอยูป่ระเสรฐิ

หมายเลขโทรศพัท์

0 2280 2825

• ตัวชีวั้ดนีส้อดคลอ้งกับยทุธศาสตรช์าตดิา้นการพัฒนาและเสรมิสรา้งศักยภาพทรัพยากรมนุษย ์มเีป้าหมายการพัฒนาทีสํ่าคัญเพือ่พัฒนาคนในทกุมติแิละในทกุชว่งวัยใหเ้ป็นคนด ีเกง่ 
และมคีณุภาพ มทีักษะทีจํ่าเป็นในศตวรรษที ่21 เป็นไปตามนโยบายกระทรวงศกึษาธกิาร และสอดคลอ้งกับ สํานักงาน ก.ค.ศ. ไดม้นีโยบายเรง่ดว่น (5 คานงัด) ในการขับเคลือ่น
การบรหิารงานบคุคลของขา้ราชการครแูละบคุลากรทางการศกึษา

• การบรหิารบคุคลของตําแหน่งบคุลากรทางการศกึษาอืน่ตามมาตรา 38 ค. (2) เป็นการดําเนนิการเกีย่วกับการกําหนดตําแหน่ง การปรับปรงุการกําหนดตําแหน่ง การสรรหา การบรรจุและแตง่ตัง้ 
การทดลองปฏบัิตริาชการ การเลือ่นตําแหน่ง การเลือ่นเงนิเดอืน การยา้ย การโอน การบรรจุบคุลากรทางการศกึษา หรอืขา้ราชการตามกฎหมายอืน่ ซึง่ออกจากราชการไปแลว้กลับเขา้รับ
ราชการเป็นบคุลากรทางการศกึษา ซึง่บางหลักเกณฑเ์ป็นการนําหลักเกณฑข์องขา้ราชการพลเรอืนมาใชบั้งคับใชโ้ดยอนุโลม จงึมคีวามจําเป็นตอ้งกําหนดหลักเกณฑเ์พือ่สอดคลอ้งกับบรบิท
ของตําแหน่งบคุลากรทางการศกึษาอืน่ตามมาตรา 38 ค. (2)

• กลุม่เป้าหมาย คอื บคุคลทั่วไป/ขา้ราชการครแูละบคุลากรทางการศกึษา ตําแหน่งบคุลากรทางการศกึษาอืน่ตามมาตรา 38 ค. (2) สังกัดกระทรวงศกึษาธกิาร
• หลักเกณฑท์ีจ่ะดําเนนิการจัดทํา 1. หลักเกณฑแ์ละวธิกีารสอบแขง่ขันเพือ่บรรจุและแตง่ตัง้บคุคลเขา้รับราชการเป็นขา้ราชการครแูละบคุลากรทางการศกึษา ตําแหน่งบคุลากรทางการศกึษา

อืน่ตามมาตรา 38 ค (2) ในโรงเรยีนวทิยาศาสตรจ์ุฬาภรณราชวทิยาลัย สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน (จํานวน 12 แหง่) และ 2. หลักเกณฑต์ามทีผู่บ้รหิารกําหนด

ขอ้มลูพืน้ฐาน 

ปีงบประมาณ 2560 2561 2562 2563 2564

ผลการดําเนนิงาน - - - - -



ขอ้มลูพืน้ฐาน 

ตวัชีว้ดัสาํนกังาน ก.ค.ศ. 
ตามคาํรบัรองการปฏบิตัริาชการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ตวัชีว้ดัที ่2 ระดบัความสําเร็จของการจดัทาํหลกัเกณฑแ์ละวธิกีารสรรหาบคุคลเพือ่บรรจแุละแตง่ต ัง้
เป็นขา้ราชการครแูละบคุลากรทางการศกึษา

คาํอธบิาย

เกณฑก์ารประเมนิ :

เป้าหมายข ัน้ตน้ (50) เป้าหมายมาตรฐาน (75) เป้าหมายข ัน้สงู (100)

- จัดทํา (ร่าง) หลกัเกณฑแ์ละวธิกีาร
สรรหาบคุคลเพือ่บรรจแุละแตง่ตัง้เป็น
ขา้ราชการครูและบคุลากรทางการศกึษา 
แลว้เสร็จ อยา่งนอ้ย 2 หลกัเกณฑ์
- นํา (ร่าง) หลกัเกณฑแ์ละวธิกีารฯ
เสนอ อ.ก.ค.ศ.วสิามัญทีเ่กีย่วขอ้ง
พจิารณา อยา่งนอ้ย 2 หลกัเกณฑ ์
- นํา (ร่าง) หลกัเกณฑแ์ละวธิกีารฯ
เสนอ ก.ค.ศ. พจิารณา 
อยา่งนอ้ย 2 หลกัเกณฑ ์

ก.ค.ศ. มมีตกํิาหนดหลกัเกณฑแ์ละ
วธิกีารสรรหาบคุคลเพือ่บรรจแุละ
แตง่ตัง้เป็นขา้ราชการครูและ
บคุลากรทางการศกึษา

สาํนักงาน ก.ค.ศ. แจง้หน่วยงาน
ทีเ่กีย่วขอ้งทราบหลกัเกณฑแ์ละ
วธิกีารสรรหาบคุคลเพือ่บรรจแุละ
แตง่ตัง้เป็นขา้ราชการครูและบคุลากร
ทางการศกึษาอยา่งนอ้ย 2
หลกัเกณฑผ์า่นชอ่งทางตา่ง ๆ 
ไมน่อ้ยกวา่ 2 ชอ่งทาง และครบถว้น
ทกุสงักดัทีเ่กีย่วขอ้ง

ประโยชนท์ีสํ่านกังานปลดักระทรวง
ศกึษาธกิาร หรอืประชาชนจะไดร้บั

- ระเบยีบ/หลักเกณฑแ์ละวธิกีารสรรหาขา้ราชการครู
และบคุลากรทางการศกึษา (ยกเวน้ตําแหน่ง
ตามมาตรา 38 ค (2)) สอดคลอ้งกับบรบิทและ
ความตอ้งการของสถานศกึษาและมคีวามเหมาะสม
เป็นไปตามหลักธรรมาภบิาล 

- สามารถคัดกรองผูท้ีม่คีวามรู ้ความสามารถ และ
ศักยภาพ บรรจุและแตง่ตัง้เป็นขา้ราชการครแูละ
บคุลากรทางการศกึษา สามารถปฏบัิตหินา้ทีไ่ด ้
ตามลักษณะงานตามมาตรฐานตําแหน่ง และ
ขับเคลือ่นงานตามนโยบายไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ 
สง่ผลตอ่คณุภาพการศกึษา

ผูร้บัผดิชอบตวัชีว้ดั
1. ผูอํ้านวยการภารกจินโยบายและระบบบรหิาร

งานบคุคล
2. นางพมิพพ์ศิา เปินสมทุร
3. นางศริพิร ชโูชติ

หมายเลขโทรศพัท์

0 2280 2840

• ตัวชีวั้ดนีส้อดคลอ้งกับยทุธศาสตรช์าต ิระยะ 20 ปี พ.ศ. 2561–2580 กําหนดวา่ บคุลากรภาครัฐเป็นคนดแีละเกง่ ยดึหลักคณุธรรม จรยิธรรม มจีติสํานกึ มคีวามสามารถสงู มุง่มั่น 
และเป็นมอือาชพี 

• หลักเกณฑแ์ละวธิกีารสรรหาบคุคลเพือ่บรรจุและแตง่ตัง้เป็นขา้ราชการครแูละบคุลากรทางการศกึษา (ยกเวน้ตําแหน่งตามมาตรา 38 ค. (2)) กําหนดขึน้เพือ่ใชใ้นการสอบแขง่ขัน/คัดเลอืก
บคุคลทีม่คีวามรูค้วามสามารถตรงตามลักษณะงานตามมาตรฐานตําแหน่ง และสอดคลอ้งกับบรบิทของสว่นราชการ

• กลุม่เป้าหมาย คอื บคุคลทั่วไป/ขา้ราชการครแูละบคุลากรทางการศกึษา สังกัดกระทรวงศกึษาธกิาร
• เป้าหมายทีจ่ะดําเนนิการประกอบดว้ย 1. หลักเกณฑแ์ละวธิกีารคัดเลอืกบคุคลเพือ่บรรจุและแตง่ตัง้ใหดํ้ารงตําแหน่งศกึษานเิทศกส์ังกัดกระทรวงศกึษาธกิาร และ 2 หลักเกณฑต์ามทีผู่บ้รหิาร

กําหนด (ถา้กอ่นลงนามมชีือ่หลักเกณฑแ์ลว้ใหใ้สม่าเลย)

เง ือ่นไข

(รา่ง) หลักเกณฑแ์ละวธิกีารสรรหาบคุคลเพือ่บรรจุและแตง่ตัง้เป็นขา้ราชการครแูละบคุลากรทางการศกึษา ประกาศใช ้

ปีงบประมาณ 2562 2563 2564

ผลการดําเนนิงาน - -
- รายงานผลการศกึษาเกีย่วกบัแนวทางการคดัเลอืกฯ
- จัดทํา (ร่าง) หลกัเกณฑแ์ละวธิกีารสรรหาบคุคลเพือ่บรรจแุละ

แตง่ตัง้เป็นขา้ราชการครูและบคุลากรทางการศกึษา



ตวัชีว้ดัสาํนกังาน ก.ค.ศ. 
ตามคาํรบัรองการปฏบิตัริาชการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ตวัชีว้ดัที ่3 ระดบัความสําเร็จของโครงการขบัเคลือ่นประมวลจรยิธรรมขา้ราชการครู
และบคุลากรทางการศกึษา

ผูร้บัผดิชอบตวัชีว้ดั
1. ผูอํ้านวยการภารกจิเสรมิสรา้งและมาตรฐานวนัิย
2. นายธรีศกัดิ ์อบุลรัตน์
3. นางสาววจิติรา ศรคีณุ
4. นางสาวกานตพ์ชิชา กจิแสวงศกัดิ ์

หมายเลขโทรศพัท์

0 2280 2831

ตามมาตรา 20 แหง่พระราชบัญญัตมิาตรฐานทางจรยิธรรม พ.ศ. 2562 ประกอบ ขอ้ 13 ของระเบยีบคณะกรรมการมาตรฐานทางจรยิธรรมวา่ดว้ยหลักเกณฑก์ารจัดทําประมวลจรยิธรรม
ขอ้กําหนดจรยิธรรมและกระบวนการรักษาจรยิธรรมของหน่วยงานและเจา้หนา้ทีข่องรัฐ พ.ศ. 2563 กําหนดใหอ้งคก์รกลางบรหิารงานบคุคลแตล่ะประเภท ซึง่ ก.ค.ศ. ในฐานะองคก์รกลาง
บรหิารงานบคุคลขา้ราชการครแูละบคุลากรทางการศกึษา มหีนา้ทีกํ่ากับ ดแูล การดําเนนิกระบวนการรักษาจรยิธรรม รวมทัง้ใหม้หีนา้ทีแ่ละอํานาจ จัดหลักสตูรการฝึกอบรม การเผยแพร่
ความเขา้ใจ ตลอดจนการกําหนดมาตรการจูงใจเพือ่พัฒนาและสง่เสรมิใหเ้จา้หนา้ทีข่องรัฐในหน่วยงานของรัฐมพีฤตกิรรมทางจรยิธรรมเป็นแบบอยา่งทีด่ ีเพือ่ใหส้ว่นราชการและหน่วยงาน
ทางการศกึษาของรัฐใชเ้ป็นหลักในการดําเนนิการ ตามประมวลจรยิธรรมขา้ราชการครแูละบคุลากรทางการศกึษา พ.ศ. 2564 และเพือ่ใหก้ารขับเคลือ่นตามประมวลจรยิธรรม
เป็นไปดว้ยความเรยีบรอ้ยและมมีาตรฐานเดยีวกัน 

คาํอธบิาย

ประโยชนท์ีสํ่านกังานปลดักระทรวง
ศกึษาธกิาร หรอืประชาชนจะไดร้บั

- ขา้ราชการครแูละบคุลากรทางการศกึษามแีนวทาง 
การปฏบัิตตินตามประมวลจรยิธรรมขา้ราชการครแูละ
บคุลากรทางการศกึษา เพือ่เสรมิสรา้งจติสํานกึและ 
ความตระหนักในการเป็นขา้ราชการทีด่ขีองประชาชน

- สว่นราชการมแีนวทางการทํากจิกรรม การรณรงค์
ตามประมวลจรยิธรรมฯ

ปีงบประมาณ 2562 2563 2564

ผลการดําเนนิงาน -
ไดร้่างฯประมวล ประมวลจรยิธรรมขา้ราชการครู

และบคุลากรทางการศกึษา

ขอ้มลูพืน้ฐาน 

เป้าหมายข ัน้ตน้ (50) เป้าหมายมาตรฐาน (75) เป้าหมายข ัน้สงู (100)

- จัดทํา (ร่าง) แนวทางการปฏบิตัติน
ของขา้ราชการครูและบคุลากร
ทางการศกึษาตามประมวลจรยิธรรม
ขา้ราชการครูและบคุลากรทางการศกึษา
- เสนอ (ร่าง) แนวทางการปฏบิตัติน
ของขา้ราชการครูและบคุลากร
ทางการศกึษา ฯ ตอ่ อ.ก.ค.ศ. วสิามัญ
เกีย่วกบักฎหมายและระเบยีบขา้ราชการครู
และบคุลากรทางการศกึษา

เสนอ (ร่าง) แนวทางการปฏบิตัติน
ขา้ราชการครูและบคุลากร
ทางการศกึษาฯ ตอ่ ก.ค.ศ.

- ประกาศใชแ้นวทางฯ 
- แจง้เวยีนขา้ราชการครูและบคุลากร
ทางการศกึษาในสถานศกึษา 
ใหส้ว่นราชการทีเ่กีย่วขอ้งทราบ
และถอืปฏบิตั ิ

เกณฑก์ารประเมนิ :



ตวัชีว้ดัสาํนกังาน ก.ค.ศ. 
ตามคาํรบัรองการปฏบิตัริาชการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ตวัชีว้ดัที ่4 ระดบัความสําเร็จในการปรบัปรงุรา่งกฎหมายลําดบัรองทีเ่ก ีย่วกบัการบรหิารงานบคุคล                 
ของขา้ราชการครแูละบคุลากรทางการศกึษา

คาํอธบิาย
• กฎหมายลําดับรอง คอื กฎ ก.ค.ศ. ระเบยีบ ขอ้บังคับ หลักเกณฑ ์วธิกีาร และเงือ่นไข ทีเ่กีย่วกับการบรหิารงานบคุคลของขา้ราชการครแูละบคุลากรทางการศกึษา
• กลุม่เป้าหมาย คอื หน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งและเจา้หนา้ทีผู่บั้งคับใชก้ฎหมายลําดับรอง และขา้ราชการครแูละบคุลากรทางการศกึษาทีม่สีว่นไดเ้สยีทีจ่ะตอ้งอยูภ่ายใตบั้งคับ

ของกฎหมายลําดับรอง
• เพือ่เตรยีมความพรอ้มรองรับพระราชบัญญัตริะเบยีบขา้ราชการครแูละบคุลากรทางการศกึษา และพระราชบัญญัตแิกไ้ขเพิม่เตมิคําสั่งหัวหนา้คณะรักษาความสงบแหง่ชาต ิ(คสช.)

ที ่19/2560 เรือ่งการปฏริปูการศกึษาในภมูภิาคของกระทรวงศกึษาธกิาร ลงวันที ่3 เมษายน 2560 ทีไ่ดป้รับปรงุแกไ้ข

เกณฑก์ารประเมนิ :

เป้าหมายข ัน้ตน้ (50) เป้าหมายมาตรฐาน (75) เป้าหมายข ัน้สงู (100)
- แตง่ตัง้คณะทํางานทบทวน รวบรวม
กฎหมายลําดบัรอง และปรับปรุงหรอื
แกไ้ขกฎหมายลําดบัรอง
- ไดช้ือ่กฎหมายลําดบัรองทีเ่ห็นวา่ 
สมควรจะไดรั้บการปรับปรุงแกไ้ข
- จัดประชมุเชงิปฏบิตักิารทบทวน
และรวบรวมกฎหมายลําดบัรอง                    
อนัเนือ่งมาจากการทบทวน
ความเหมาะสมของกฎหมาย                        
หรอืทีไ่ดรั้บผลกระทบจาก
การปรับปรุงกฎหมายวา่ดว้ยระเบยีบ
ขา้ราชการครูและบคุลากรทาง 
การศกึษา จํานวนไมน่อ้ยกวา่ 1 ครัง้

- เสนอ อ.ก.ค.ศ. วสิามัญทีเ่กีย่วขอ้ง 
เพือ่ใหค้วามเห็นชอบ (ร่าง) 
กฎหมายลําดบัรองฯ
- ได ้(ร่าง) กฎหมายลําดบัรอง
ทีเ่กีย่วกบัการบรหิารงานบคุคล
ของขา้ราชการครูและบคุลากร
ทางการศกึษา จํานวนไมน่อ้ยกวา่ 
1 เรือ่ง

- เสนอ (ร่าง) กฎหมายลําดบัรอง                   
ตอ่ ก.ค.ศ. หรอื ครม. ตามแตก่รณี
ทีกํ่าหนดตามกฎหมายหลัก

ประโยชนท์ีสํ่านกังานปลดักระทรวง
ศกึษาธกิาร หรอืประชาชนจะไดร้บั
กฎหมายลําดบัรองทีอ่อกบงัคบัใชม้คีวามเหมาะสม 
เป็นธรรม สอดคลอ้งกบักฎหมายวา่ดว้ยระเบยีบ
ขา้ราชการครูและบคุลากรทางการศกึษา
ทีเ่ปลีย่นแปลงไป และไมเ่ป็นภาระแกข่า้ราชการครู
และบคุลากรทางการศกึษาซึง่เป็นผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยี
ทีจ่ะตอ้งอยูภ่ายใตบ้งัคบัของกฎหมายลําดบัรอง
เกนิสมควร

ผูร้บัผดิชอบตวัชีว้ดั
1. ผูอํ้านวยการภารกจิกฎหมาย อทุธรณ์ และรอ้งทกุข์
2. นางปาณสิรา  กระตา่ยทอง
3. นายจณิณ์ทพัพ์ สงิหท์น

หมายเลขโทรศพัท์

0 2280 2824

ขอ้มลูพืน้ฐาน 

ปีงบประมาณ 2560 2561 2562 2563 2564

ผลการดําเนนิงาน - - - - -



ตวัชีว้ดัสาํนกังาน ก.ค.ศ. 
ตามคาํรบัรองการปฏบิตัริาชการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

เกณฑก์ารประเมนิ :

ตวัชีว้ดัที ่5 ระดบัความสําเร็จของการเสรมิสรา้งความรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบัการประเมนิวทิยฐานะ
ของขา้ราชการครแูละบคุลากรทางการศกึษา

คาํอธบิาย

เป้าหมายข ัน้ตน้ (50) เป้าหมายมาตรฐาน (75) เป้าหมายข ัน้สงู (100)
- จัดทําคูม่อืการประเมนิตําแหน่งและ
วทิยฐานะขา้ราชการครแูละบคุลากร
ทางการศกึษา สําหรับกรรมการประเมนิ 
ไมน่อ้ยกวา่ 3 ตําแหน่ง
- จัดทําหลกัสตูรการพฒันาผูท้รงคณุวฒุิ
เพือ่แตง่ตัง้เป็นคณะกรรมการประเมนิ
- จัดประชมุชีแ้จงเสรมิสรา้งความรูค้วามเขา้ใจ
แกข่า้ราชการครแูละบคุลากรทางการศกึษา 
กรรมการประเมนิ และเจา้หนา้ทีผู่เ้กีย่วขอ้ง 
จํานวน 1 ครัง้

- มหีลกัสตูรการพฒันาผูท้รงคณุวฒุเิพือ่แตง่ตัง้
เป็นกรรมการประเมนิ อยา่งนอ้ย 3 หลกัสตูร 
- มคีูม่อืการประเมนิตําแหนง่และวทิยฐานะ
ขา้ราชการครแูละบคุลากรทางการศกึษา 
สําหรับกรรมการประเมนิ ไมน่อ้ยกวา่ 3 ตําแหน่ง
- มคีูม่อืการใชง้านระบบ DPA
- มขีอ้มลูผูท้รงคณุวฒุไิปเชือ่มโยงกบั
ระบบ DPA 

- สรา้งการรบัรูเ้กีย่วกบัการประเมนิตําแหน่งและ
วทิยฐานะขา้ราชการครแูละบคุลากรทางการศกึษา 
ผา่นชอ่งทางตา่ง ๆ ไมน่อ้ยกวา่ 2 ชอ่งทาง
เชน่ การประชมุ online, onsite, การนําเสนอ
ผา่นสือ่ออนไลน ์ฯลฯ
- กลุม่เป้าหมายเขา้มารบัรูเ้กีย่วกบัการประเมนิ
วทิยฐานะฯ จํานวนไมน่อ้ยกวา่ 10,000 ราย

ประโยชนท์ีสํ่านกังานปลดักระทรวง
ศกึษาธกิาร หรอืประชาชนจะไดร้บั
- ขา้ราชการครูและบคุลากรทางการศกึษากรรมการผูป้ระเมนิ เจา้หนา้ที่

ทีเ่กีย่วขอ้งไดรั้บการเสรมิสรา้งความรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกับการดําเนินการ
ตามหลักเกณฑแ์ละวธิกีารฯ ที ่ก.ค.ศ. กําหนด

- การประเมนิขา้ราชการครูและบคุลากรทางการศกึษาเป็นไปตามตัวชีวั้ด
ที ่ก.ค.ศ. กําหนด สอดคลอ้งกับบรบิทและสภาพการปฏบัิตงิานจรงิ
ของขา้ราชการครูและบคุลากรทางการศกึษา โดยใหค้วามสําคัญ
กับผลลัพธก์ารเรยีนรูข้องผูเ้รยีน และผลลัพธท์ีเ่กดิขึน้จากการปฏบัิตงิาน
ตามมาตรฐานตําแหน่ง

- นําระบบเทคโนโลยดีจิทัิลมาใช ้ลดการใชก้ระดาษ ประหยัดงบประมาณ
ในการประเมนิ และระบบการประเมนิโดยรวมมคีวามโปร่งใส มปีระสทิธภิาพ
และคลอ่งตัวยิง่ขึน้ 

- ม ีBig data ในการบรหิารงานบคุคลในหลายมติ ิและสามารถนําไปใชเ้ป็น
ขอ้มลูสําคัญในการวางแผนกําลังคนไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ

- ขา้ราชการครูและบคุลากรทางการศกึษา มคีวามกา้วหนา้
ในวชิาชพีตามความสามารถจรงิ บรูณาการระบบการประเมนิวทิยฐานะ 
การประเมนิ การเลือ่นเงนิเดอืน และการประเมนิเพือ่คงวทิยฐานะ 
โดยใชตั้วชีวั้ดเดยีวกัน ลดความซ้ําซอ้น และงบประมาณในการประเมนิ

- เป็นไปตามนโยบายของกระทรวงศกึษาธกิารในการยกระดับคณุภาพ
การศกึษาทัง้ระบบ

ผูร้บัผดิชอบตวัชีว้ดั
1. ผูอํ้านวยการภารกจิระบบตําแหน่งและวทิยฐานะที่ 1
2. นางสาวมณีเราะ มรรษทวี
3. นางสาวธารกีาญจน ์แสงฉาย

หมายเลขโทรศพัท์

0 2280 2831

เง ือ่นไข
สํานักงาน ก.ค.ศ. ดําเนนิการประชาสมัพนัธใ์หก้ลุม่เป้าหมายทราบถงึชอ่งทางในการเขา้ถงึขอ้มลูการสรา้งความรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบัการประเมนิ
วทิยฐานะฯ ใหก้ลุม่เป้าหมายทราบครบทกุกลุม่

ขอ้มลูพืน้ฐาน 

• ตัวชีว้ดันีส้อดคลอ้งกับยทุธศาสตรช์าตดิา้นการพัฒนาและเสรมิสรา้งศักยภาพทรัพยากรมนุษยใ์หค้วามสําคัญกับการปฏริปูกระบวนการเรยีนรู ้โดยมุง่เนน้การพัฒนาใหผู้เ้รยีนมทีักษะทีจํ่าเป็น ในศตวรรษที ่21
และเปลีย่นโฉมบทบาทครใูหเ้ป็นครยูคุใหม ่ปรับระบบการบรหิารงานบคุคลของคร ูเสน้ทางสายอาชพี รวมถงึการพัฒนาครทูีม่คีวามเชีย่วชาญดา้นการสอนมาเป็นผูส้รา้งครรูุน่ใหมอ่ยา่งเป็นระบบ และวดัผลงาน
จากการพัฒนาผูเ้รยีนโดยตรง และสอดคลอ้งกับนโยบายกระทรวงศกึษาธกิาร การประเมนิวทิยฐานะตอ้งสง่ผลไปถงึผูเ้รยีน มกีารประเมนิ ไมยุ่ง่ยาก ไมซ่บัซอ้นและเป็นธรรม นําระบบดจิทิัลมาใชใ้นการประเมนิวทิยฐานะ

• หลักเกณฑแ์ละวธิกีารประเมนิตําแหน่งและวทิยฐานะขา้ราชการครแูละบคุลากรทางการศกึษา ตาม ว 9-ว 12/2564 เป็นเสน้ทางความกา้วหนาในวชิาชพีของขา้ราชการครแูละบคุลากรทางการศกึษา ของผูดํ้ารงตําแหน่งคร ู
ตําแหน่งผูบ้รหิารสถานศกึษา ตําแหน่งศกึษานเิทศก ์และตําแหน่งผูบ้รหิารการศกึษา โดยมุง่เนน้ผลลัพธก์ารเรยีนรูข้องผูเ้รยีน และมรีปูแบบวธิกีารประเมนิทีต่า่งจากหลักเกณฑเ์ดมิ โดยประเมนิผา่นระบบการประเมนิวทิยฐานะดจิทิลั ( Digital 
Performance Appraisal : DPA )ทําใหเ้กดิการเปลีย่นแปลงเชงิระบบอยา่งมนัียสําคัญ จงึจําเป็นตอ้งมกีารเสรมิสรา้งความรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกับการประเมนิเพือ่ใหม้วีทิยฐานะและเลือ่นวทิยฐานะ ตามหลักเกณฑแ์ละวธิกีารประเมนิตําแหน่งและ
วทิยฐานะขา้ราชการครแูละบคุลากรทางการศกึษา ผา่นระบบ DPA  แกผู่ท้ีเ่กีย่วขอ้ง ไดแ้ก ่กรรมการผูป้ระเมนิ เจา้หนา้ทีท่ีเ่กีย่วขอ้ง ตัง้แตร่ะดับสว่นราชการ จังหวดั และเขตพืน้ทีก่ารศกึษา ใหส้ามารถนําหลักเกณฑไ์ปปฏบิัตไิดอ้ยา่งถกูตอ้ง 
และเป็นมาตรฐานเดยีวกัน เพือ่สรา้งความเปลีย่นแปลงและยกระดับคณุภาพผูเ้รยีนและคณุภาพการศกึษาไดอ้ยา่งเป็นรปูธรรม 

• กลุม่เป้าหมาย คอื ขา้ราชการครแูละบคุลากรทางการศกึษา สงักัดกระทรวงศกึษาธกิาร กรรมการผูป้ระเมนิ เจา้หนา้ทีท่ีเ่กีย่วขอ้ง ตัง้แตร่ะดับสว่นราชการ จังหวดั และเขตพืน้ทีก่ารศกึษา 

ปีงบประมาณ 2562 2563 2564

ผลการดําเนนิงาน - -

- มาตรฐานตําแหน่งและมาตรฐานวทิยฐานะ (ว 3/2564) 
/ลดระยะเวลาตามเงือ่นไขคณุสมบตั ิ(ว 4/2564)

- หลกัเกณฑแ์ละวธิกีารประเมนิตําแหน่งและวทิยฐานะขา้ราชการคร ู 
และบคุลากรทางการศกึษา 4 ตําแหน่ง (ว 9 - ว 12/2564)

- ภาระงานของขา้ราชการครแูละบคุลากรทางการศกึษา 4 ตําแหน่ง (ว 21/2564)
- ตวัชีว้ดั รายละเอยีดประกอบหลกัเกณฑ ์และคูม่อืการดําเนนิการ 
ตามหลกัเกณฑฯ์ 4 ตําแหน่ง (ว 22/2564)



ตวัชีว้ดัสาํนกังาน ก.ค.ศ.
ตามคาํรบัรองการปฏบิตัริาชการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ตวัชีว้ดัที ่6 ระดบัความสาํเร็จของการเปิดเผยขอ้มลูสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency : OIT) 
ตามคูม่อืการประเมนิคณุธรรมและความโปรง่ใสในการดาํเนนิงานของหนว่ยงานภาครฐั (Integrity &Transparency 
Assessment: ITA) 

คาํอธบิาย
• สํานักงาน ป.ป.ช. ไดพั้ฒนาเครือ่งมอืการประเมนิเชงิบวกเพือ่เป็นมาตรการป้องกันการทจุรติ และเป็นกลไกในการสรา้งความตระหนักใหห้น่วยงานภาครัฐมกีารดําเนนิงานอยา่งโปรง่ใส

และมคีณุธรรม โดยใชช้ือ่วา่ “การประเมนิคณุธรรมและความโปรง่ใสในการดําเนนิงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) ไดเ้ริม่ดําเนนิการ
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 เป็นตน้มาจนถงึปัจจุบัน

• เกณฑก์ารประเมนิ ITA จําแนกออกเป็น 10 ตัวชีวั้ด ไดแ้ก ่1) การปฏบัิตหินา้ที ่2) การใชง้บประมาณ 3) การใชอํ้านาจ 4) การใชท้รัพยส์นิของราชการ 5) การแกไ้ขปัญหาการทจุรติ 
6) คณุภาพการดําเนนิงาน 7) ประสทิธภิาพการสือ่สาร 8) การปรับปรงุระบบการทํางาน 9) การเปิดเผยขอ้มลู 10) การป้องกันการทจุรติ 

• สํานักงานปลัดกระทรวงศกึษาธกิาร โดยศนูยป์ฏบัิตกิารตอ่ตา้นการทจุรติ ไดนํ้าเกณฑก์ารประเมนิ ITA เฉพาะตัวชีวั้ดที ่9 การเปิดเผยขอ้มลู และตัวชีวั้ดที ่10 การป้องกันการทจุรติ ซึง่เป็น
การประเมนิคณุธรรมและความโปรง่ใสในการดําเนนิงานของหน่วยงานภาครัฐดา้นการเปิดเผยขอ้มลูสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency : OIT) โดยมวัีตถปุระสงค์
เพือ่ประเมนิระดับการเผยแพรข่อ้มลูตา่ง ๆ ทีเ่ป็นปัจจุบันบนเว็บไซตข์องหน่วยงาน ใหส้าธารณชนไดรั้บทราบ มาเป็นกรอบสําหรับการประเมนิคณุธรรมและความโปรง่ใสในการดําเนนิงาน
ของหน่วยงานในสังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงศกึษาธกิาร

• ตัวชีวั้ดนีเ้ป็นการวัดผลสัมฤทธิจ์ากความสามารถของหน่วยงานในการเผยแพรข่อ้มลูตา่ง ๆ ทีเ่ป็นปัจจุบันบนเว็บไซตข์องหน่วยงานตามเกณฑก์ารประเมนิ ITA ในประเด็นยอ่ยของตัวชีวั้ดที ่9
และ ตัวชีวั้ดที ่10 ใหส้าธารณชนไดรั้บทราบ 

• ผลคะแนนการประเมนิคณุธรรมและความโปรง่ใสในการดําเนนิงานของหน่วยงานภาครัฐดา้นการเปิดเผยขอ้มลูสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency : OIT) 
สําหรับหน่วยงาน ใหใ้ชผ้ลการประเมนิของคณะกรรมการจัดทําเกณฑแ์ละตรวจสรปุผลการประเมนิคณุธรรมและความโปรง่ใสในการดําเนนิงานของหน่วยงานภาครัฐ  

• เกณฑค์ะแนนผลการดําเนนิงานแบง่เป็น 7 ระดับ ประกอบดว้ย ระดับ AA คะแนน 95 – 100  ระดับ A คะแนน 85 – 94.99  ระดับ B คะแนน 75 – 84.99  ระดับ C คะแนน 65 – 74.99
ระดับ D คะแนน 55 – 64.99  ระดับ E คะแนน 50 – 54.99  ระดับ F คะแนน 0 – 49.99 

ขอ้มลูพืน้ฐาน

เกณฑก์ารประเมนิ :

เป้าหมายข ัน้ตน้ (50) เป้าหมายมาตรฐาน (75) เป้าหมายข ัน้สงู (100)
มคีะแนนผลการดําเนนิงาน
ในระดบั D หรอืระดบั E 

มคีะแนนผลการดําเนนิงาน
ในระดบั B หรอืระดบั C

มคีะแนนผลการดําเนนิงาน
ในระดบั AA หรอืระดบั A

ขอ้มลูพืน้ฐาน 2562 2563 2564

ผลคะแนนการประเมนิคณุธรรมและ
ความโปร่งใสในการดําเนนิงานของ
หน่วยงานภาครัฐดา้นการเปิดเผยขอ้มลู
สาธารณะ (Open Data Integrity and 
Transparency : OIT)

- - -

ประโยชนท์ีสํ่านกังานปลดักระทรวง
ศกึษาธกิาร หรอืประชาชนจะไดร้บั
ประชาชนสามารถเขา้ถงึขอ้มลูขา่วสารของภาครัฐ 
และมสีว่นร่วม ตดิตาม ตรวจสอบการทํางานของ
ภาครัฐได ้

ผูร้บัผดิชอบตวัชีว้ดั
1. ผูอํ้านวยการภารกจิบรหิารการเปลีย่นแปลงภาครัฐ

และนโยบายพเิศษ
2. นายจักรพงศ ์เอมโอช
3. นางสาวมนญญ์พัชญ์ ทพิยว์งศา

หมายเลขโทรศพัท์

0 2280 3237



ตวัชีว้ดัสาํนกังาน ก.ค.ศ.
ตามคาํรบัรองการปฏบิตัริาชการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ตวัชีว้ดัที ่7 ระดบัความสําเร็จในการขบัเคลือ่นแผนปฏบิตักิารดา้นการธํารงรกัษาสถาบนัหลกัของชาติ
พ.ศ. 2564 - 2570

คาํอธบิาย
• คณะรัฐมนตรใีนคราวประชมุเมือ่วนัที ่18 กมุภาพนัธ ์2558 ไดม้มีตเิห็นชอบแนวทางการรกัษาความมัน่คงสถาบนัหลกัของชาต ิภายใตก้ารปกครองระบอบประชาธปิไตยอนัมพีระมหากษัตรยิท์รงเป็นประมขุ ตามที ่

สภาความมัน่คงแหง่ชาตเิสนอ เพือ่เป็นกรอบทศิทางการดําเนนิงานของสว่นราชการทีเ่กีย่วขอ้งเพือ่เสรมิสรา้งความมัน่คงของสถาบนัหลกัของชาติ ซึง่ตอ่มาสํานักงานสภาความมัน่คงแหง่ชาตไิดดํ้าเนนิการทบทวน
แนวทางดงักลา่วใหส้อดคลอ้งกบัยทุธศาสตรช์าต ิ(พ.ศ. 2561 – 2580) และนโยบายระดบัชาตอิืน่ ๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง เป็น “แผนปฏบิตักิารดา้นการธํารงรกัษาสถาบนัหลกัของชาต ิพ.ศ. 2564 – 2570” 

• แผนปฏบิตักิารดา้นการธํารงรกัษาสถาบนัหลกัของชาต ิพ.ศ. 2564 – 2570 มเีป้าหมายเพือ่ให ้ประชาชนมคีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบัสถาบนัพระมหากษัตรยิ ์ทกุภาคสว่นมสีว่นรว่มในการนําแนวพระราชดํารมิา
ประยกุตใ์ชใ้นชวีติประจําวนั การเทดิพระเกยีรตอิงคพ์ระมหากษัตรยิแ์ละพระบรมราชวงศเ์ป็นไปอยา่งถกูตอ้งเหมาะสม ทกุภาคสว่นมสีว่นรว่มในการธํารงรักษาไวซ้ ึง่ความมัน่คงยั่งยนืของสถาบนัพระมหากษัตรยิ ์และ
กลไกในการธํารงรกัษาสถาบนัพระมหากษัตรยิ ์มคีวามเขม้แข็ง 

• แนวทางดําเนนิการ ประกอบดว้ย 4 แนวทาง ไดแ้ก ่1) การเสรมิสรา้งความรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบับทบาทและความสําคญัของสถาบนัพระมหากษัตรยิต์อ่สงัคมไทย 2) การนอ้มนําแนวพระราชดําร ิและผลสําเร็จของ
โครงการอนัเนือ่งมาจากพระราชดํารไิปขบัเคลือ่นและขยายผลสูป่ระชาชนในทกุภาคสว่น 3) เสรมิสรา้งประสทิธภิาพการดําเนนิงานและกลไกการธํารงรกัษาสถาบนัพระมหากษัตรยิ ์และ 4) การเสรมิสรา้งการบรหิาร
จัดการทีม่ปีระสทิธภิาพ

• กระทรวงศกึษาธกิารเป็นหน่วยงานรบัผดิชอบหลกัการขบัเคลือ่นแผนปฏบิตักิารฯ ตามแนวทางที ่1 โดยดําเนนิการในเรือ่งทีเ่กีย่วขอ้ง เชน่ การปรับปรงุหลกัสตูรการจัดการเรยีนการสอน การปรับปรงุคูม่อืครใูนสว่นของ
สาระการเรยีนรูท้ ีม่เีนือ้หาเกีย่วขอ้งกบัสถาบนัพระมหากษัตรยิ ์การขบัเคลือ่นการดําเนนิโครงการอนัเนือ่งมาจากพระราชดํารหิลกัปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีง โครงการจติอาสาพฒันาคณุภาพชวีติเพือ่ความสขุของ
ประชาชน เป็นตน้ และเป็นหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งในแนวทางดําเนนิการที ่2 - 4

• ตวัชีว้ดันีเ้ป็นการวดัผลสมัฤทธิจ์ากความสามารถของหน่วยงานในสงักดัสํานักงานปลดักระทรวงศกึษาธกิารทีต่ัง้ในสว่นกลางและศนูยป์ระสานงานและบรหิารการศกึษาจังหวดัชายแดนภาคใตก้ารในการดําเนนิการ
สง่เสรมิ สนับสนุน กํากบั ตดิตามและรายงานผลการดําเนนิงานการขบัเคลือ่นแผนปฏบิตักิารดา้นการธํารงรักษาสถาบนัหลกัของชาต ิพ.ศ. 2564 – 2570 ทีเ่กีย่วขอ้งในระดบัพืน้ที ่โดยมสีํานักบรูณาการกจิการ
การศกึษาเป็นหน่วยงานหลกัในการสง่เสรมิ สนับสนุน กํากบัและตดิตามการดําเนนิงานในเรือ่งดงักลา่ว

ขอ้มลูพืน้ฐาน

เกณฑก์ารประเมนิ :

ขอ้มลูพืน้ฐาน 2562 2563 2564
ระดบัความสาํเร็จในการขบัเคลือ่น
แผนปฏบิตักิารดา้นการธํารงรักษา
สถาบนัหลกัของชาต ิ
พ.ศ. 2564 - 2570

- - -

ประโยชนท์ีสํ่านกังานปลดักระทรวง
ศกึษาธกิาร หรอืประชาชนจะไดร้บั
ประชาชนมคีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกับสถาบัน
พระมหากษัตรยิ ์ทกุภาคสว่นมสีว่นรว่มในการนําแนว
พระราชดํารมิาประยกุตใ์ชใ้นชวีติประจําวัน 

ผูร้บัผดิชอบตวัชีว้ดั

1. ผูอํ้านวยการสํานักงานเลขาธกิาร
2. นายศรายทุธ มาทัพ
3. นางสาวจุฑาภรณ์ แซฮ่อ่ง

หมายเลขโทรศพัท์

0 2280 2835

เป้าหมายข ัน้ตน้ (50) เป้าหมายมาตรฐาน (75) เป้าหมายข ัน้สงู (100)
- ดําเนนิการตามกรอบแนวทาง
การดําเนนิงานในการขับเคลือ่นแผน 
ปฏบัิตกิารดา้นการธํารงรักษาสถาบันหลัก
ของชาต ิทีสํ่านักบรูณาการกจิการ
การศกึษากําหนดไดค้รบถว้นทกุกจิกรรม
- รายงานผลการดําเนนิงานตามรปูแบบ
ทีสํ่านักบรูณาการกจิการการศกึษากําหนด
ไดภ้ายในวันที ่20 ของทกุเดอืน 
ตัง้แตเ่ดอืนมกราคม – กันยายน 2565

ดําเนนิการไดต้ามคา่เป้าหมายตัวชีวั้ด
ผลสัมฤทธิ ์ตามกรอบแนวทางการ
ดําเนนิงานในการขับเคลือ่นแผนปฏบัิติ
การดา้นการธํารงรักษาสถาบันหลัก
ของชาตทิี ่  สํานักบรูณาการกจิการ
การศกึษากําหนด
ทกุตัวชีวั้ด

สรปุผลการขับเคลือ่นแผนปฏบัิตกิารดา้น
การธํารงรักษาสถาบันหลักของชาต ิ
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของ
หน่วยงาน สง่ใหสํ้านักบรูณาการกจิการ
การศกึษาไดภ้ายในวันที ่10 กันยายน
2565



ตวัชีว้ดัการประเมนิศกัยภาพในการดําเนนิงาน (Potential Base) 



ตวัชีว้ดั สาํนกังาน ก.ค.ศ. 
ตามคาํรบัรองการปฏบิตัริาชการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ตวัชีว้ดัที ่8 ระดบัความสําเร็จในการสรา้งนวตักรรมในการปรบัปรงุกระบวนงาน/การใหบ้รกิาร 
(e-Service)

ขอ้มลูพืน้ฐาน (ถา้ม)ี

ปีงบประมาณ 2562 2563 2564

ผลการดําเนนิงาน - - -

เกณฑก์ารประเมนิ ระดับ 1 (Level 1) การยืน่คําขอ*

เป้าหมายข ัน้ตน้ (50) เป้าหมายมาตรฐาน (75) เป้าหมายข ัน้สงู (100)
ยืน่เรือ่ง/ยืน่คําขอและเอกสาร
ประกอบเป็นกระดาษ 
โดยประชาชนไมต่อ้งเดนิทาง
มาตดิตอ่ ณ สํานักงาน เชน่ จัดสง่
ทางไปรษณีย ์อเีมล ์เป็นตน้

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

มรีะบบยืน่เรือ่ง/ยืน่คําขอทางออนไลน ์
(e-form) และแนบเอกสารประกอบการ
พจิารณาได ้

ประโยชนท์ีป่ระชาชนจะไดร้บั
ยกระดับงานบรกิารของสว่นราชการไปสูก่ารใหบ้รกิารแบบออนไลนเ์พือ่ลดภาระการเดนิทางมาตดิตอ่ราชการของประชาชน 

หมายเหต:ุ *
- e-form หรอื แบบฟอรม์อเิล็กทรอนกิส ์คอื การกรอก
ขอ้มลูบนหนา้จอผา่นอปุกรณ์ computer ทัง้ แบบ
PC และ Mobile เพือ่ทดแทนแบบฟอรม์ทีเ่ป็นกระดาษ

ประโยชนท์ ีส่ํานกังานปลดักระทรวงศกึษาธกิาร หรอืประชาชนจะไดร้บั

1. เพือ่ใหค้ร ูผูบ้รหิารสถานศกึษา และศกึษานเิทศก ์ไดพั้ฒนาตนเองใหม้ศัีกภาพสงูขึน้ตามระดับวทิยฐานะ  เขา้ถงึหอ้งเรยีนมากขึน้ 
2. การนําระบบเทคโนโลยมีาใช ้เป็นการลดภาระการจัดทําเอกสาร ประหยัดงบประมาณ การประเมนิมคีวามโปรง่ใส มปีระสทิธภิาพ
และคลอ่งตัวมากขึน้ ม ีBig data สําหรับการบรหิารงานบคุคล นําไปใชใ้นการวางแผนกําลังคนอย่างมปีระสทิธภิาพ

ผูร้บัผดิชอบตวัชีว้ดั
1. ผูอํ้านวยการภารกจิระบบตําแหน่งและวทิยฐานะที่ 1
2. นางสาวมณีเราะ  มรรษทวี
3. นางสาวาธารกีาญจน ์ แสงฉาย

หมายเลขโทรศพัท์

0 2280 2831

คาํอธบิาย
• e-Service หมายถงึ การใหบ้รกิารขอ้มลูและการทําธุรกรรมของภาครัฐผา่นเครอืขา่ยอนิเตอรเ์น็ต เพือ่ชว่ยอํานวยความสะดวกใหแ้กผู่ข้อรับบรกิาร โดยเกณฑใ์นการพจิารณาวา่ระบบ

สารสนเทศของหน่วยงานจัดวา่เป็นระบบบรกิารอเิล็กทรอนกิส ์ตอ้งเป็นการใหบ้รกิารกับกลุม่เป้าหมายทีเ่ป็นบคุคลภายนอก โดยกลุม่เป้าหมายดังกลา่วอาจเป็นไดท้ัง้ประชาชน หน่วยราชการ 
ภาคธุรกจิ และองคก์ร รวมถงึระบบดังกลา่วมกีารใหข้อ้มลู สนับสนุน หรอืใหบ้รกิารทีส่อดคลอ้งกับภารกจิของหน่วยงาน  

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

เชือ่มขอ้มลูหรอืมธีุรกรรมกบัหน่วยงานอืน่ / เป็นงานบรกิารทีม่จํีานวนผูใ้ชบ้รกิารมากเป็นลําดับตน้ ๆ ของงานบรกิารทัง้หมดของหน่วยงาน / เป็นงานบรกิารทีไ่มม่ขีอ้จํากัดทางกฎหมาย)
• งานบรกิารทีเ่ลอืกดําเนนิการ คอื การประเมนิตําแหนง่และวทิยฐานะขา้ราชการครแูละบคุลากรทางการศกึษา ตําแหนง่คร ูตําแหนง่ผูบ้รหิารสถานศกึษา 

และตําแหนง่ศกึษานเิทศก ์โดยผา่นระบบการประเมนิวทิยฐานะดจิทิลั (DPA)
สถานการณด์ําเนนิงานปจัจบุนั : อยูใ่นระยะเร ิม่ดําเนนิการ   จาํนวนผูร้บับรกิาร : ต ัง้แต ่100 คนขึน้ไป 
เป้าหมายการดําเนนิงาน : มรีะบบยืน่เร ือ่ง/ยืน่คําขอทางออนไลน ์ (e-form) และแนบเอกสารประกอบการพจิารณาได้



คาํอธบิาย
• ตวัชีว้ดันี ้เป็นตวัชีว้ดัยอ่ยของเกณฑค์ณุภาพการบรหิารจัดการภาครัฐ 4.0 (PMQA 4.0) หมวด 1 การนําองคก์าร

ประเด็นที ่1.2 การป้องกนัการทจุรติและสรา้งความโปร่งใส เป็นตวัชีว้ดัระดบัพืน้ฐาน (Basic)
• เกณฑค์ณุภาพการบรหิารจัดการภาครัฐ 4.0 (PMQA 4.0) เป็นเครือ่งมอืการประเมนิระบบการบรหิารในเชงิบรูณาการเพือ่เชือ่มโยงยทุธศาสตรข์องสว่นราชการกบัเป้าหมาย

และทศิทางการพัฒนาของประเทศ โดยมวีตัถปุระสงคเ์พือ่เป็นแนวทางใหห้น่วยงานภาครัฐพัฒนาไปสูร่ะบบราชการ 4.0
• หมวด 1 การนําองคก์าร เป้าหมาย เพือ่ใหร้ะบบการนําองคก์ารของสว่นราชการมุง่เนน้สมัฤทธผิลและสรา้งความย่ังยนืใหก้บัองคก์าร โดยสว่นราชการกําหนดวสิยัทศันแ์ละ

แผนยทุธศาสตรท์ีนํ่าไปสูก่ารบรรลพัุนธกจิและสอดรับกบัยุทธศาสตรช์าต ิกําหนดนโยบายในการกํากบัดแูลทีม่ปีระสทิธผิลในเรือ่งการป้องกนัทจุรติและการสรา้ง
ความโปร่งใส สรา้งสภาพแวดลอ้มภายในทีมุ่ง่เนน้การบรรลผุลสมัฤทธิข์องสว่นราชการสง่เสรมิใหเ้กดินวตักรรมและการแกไ้ขปัญหาร่วมกบัเครอืขา่ย ตดิตามประเมนิผล
การดําเนนิการของสว่นราชการและผลกระทบทีเ่กดิขึน้ทัง้ระยะสัน้และระยะยาวอยา่งตอ่เนื่องและทันการณ์ (ดว้ยกลไกของเทคโนโลยดีจิทิลั) โดยคํานงึถงึผลกระทบ
ตอ่สงัคมและมุง่เนน้ใหเ้กดิผลลพัธท์ีนํ่าไปสูก่ารพัฒนาประเทศตามทศิทางยทุธศาสตร์

• ตวัชีว้ดันี ้กําหนดเกณฑใ์หเ้หมาะสมกบับรบิทการดําเนนิการของหน่วยงานระดบัสํานัก เพือ่ใหเ้กดิการเรยีนรู ้พัฒนาและสง่ผลตอ่การขบัเคลือ่นงานในเรือ่งดงักลา่ว
ของสาํนักงานปลดักระทรวงศกึษาธกิาร

ขอ้มลูพืน้ฐาน 

ปีงบประมาณ 2560 2561 2562 2563 2564

ผลการดําเนนิงาน - - - - -

เกณฑก์ารประเมนิ

เป้าหมายข ัน้ตน้ (50) เป้าหมายมาตรฐาน (75) เป้าหมายข ัน้สงู (100)

ผูบ้รหิารสรา้งสภาพแวดลอ้ม
เพือ่ใหห้น่วยงานเป็นองคก์ารทีม่ี
ความโปรง่ใส โดยกําหนดนโยบาย
ดา้นความโปรง่ใส กําหนด
มาตรการ/แนวทางในการสรา้ง
ความโปรง่ใสของหน่วยงาน 
และมมีาตรการในการถา่ยทอด
สูก่ารปฏบัิตไิปยังบคุลากรและ
หน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง

มกีารกําหนดตัวชีวั้ดในการตดิตาม
ดา้นการป้องกันการทจุรติ 
และความโปรง่ใสในการปฏบัิตงิาน

หน่วยงานมขีอ้รอ้งเรยีน/การทักทว้ง
จากสาธารณะและสามารถตอบสนอง
กลับ/ชีแ้จงไดท้ันทว่งที

นํา้หนกั
5

ตวัชีว้ดั สาํนกังาน ก.ค.ศ. 
ตามคาํรบัรองการปฏบิตัริาชการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ผูร้บัผดิชอบตวัชีว้ดั

1. ผูอํ้านวยการภารกจิบรหิารการเปลีย่นแปลงภาครัฐ
และนโยบายพเิศษ

2. นางสาวรัตนา นวลจันทร์
3. นายจักรพงศ ์เอมโอช

หมายเลขโทรศพัท์

0 2280 3237

ตวัชีว้ดัที ่9 PMQA 4.0 หมวด 1 : ประเด็นที ่1.2 : ระดบัพืน้ฐาน (Basic) ความสําเร็จในการป้องกนั
การทจุรติและสรา้งความโปรง่ใส 



คาํอธบิาย
• ตวัชีว้ดันี ้เป็นตวัชีว้ดัยอ่ยของเกณฑค์ณุภาพการบรหิารจัดการภาครัฐ 4.0 (PMQA 4.0) หมวด 2 : การวางแผนเชงิยทุธศาสตร์

ประเด็นที ่2.2 เป้าหมายเชงิยทุธศาสตรท์ัง้ระยะสัน้และระยะยาวสอดคลอ้งพันธกจิและยทุธศาสตรช์าต ิ เป็นตวัชีว้ดัระดบัพืน้ฐาน (Basic)
• เกณฑค์ณุภาพการบรหิารจัดการภาครัฐ 4.0 (PMQA 4.0) เป็นเครือ่งมอืการประเมนิระบบการบรหิารในเชงิบรูณาการเพือ่เชือ่มโยงยทุธศาสตรข์องสว่นราชการกบัเป้าหมาย

และทศิทางการพัฒนาของประเทศ โดยมวีตัถปุระสงคเ์พือ่เป็นแนวทางใหห้น่วยงานภาครัฐพัฒนาไปสูร่ะบบราชการ 4.0
• หมวด 2 การวางแผนเชงิยทุธศาสตร ์เป้าหมาย เพือ่ใหส้ว่นราชการมกีระบวนการวางแผนยุทธศาสตรท์ีม่ปีระสทิธผิล รองรับการเปลีย่นแปลงและสรา้งขดีความสามารถ

ในการแขง่ขนั กําหนดเป้าหมายเชงิยทุธศาสตรท์ัง้ระยะสัน้และระยะยาว ทีส่อดคลอ้งกบัพันธกจิของสว่นราชการและเชือ่มโยงกบัยุทธศาสตรช์าต ิมแีผนงานทีข่บัเคลือ่น
ลงไปทกุภาคสว่น มกีารตดิตามผลของการบรรลเุป้าหมายเชงิยทุธศาสตร ์และการรายงานผลอยา่งมปีระสทิธภิาพ เพือ่การแกไ้ขปัญหาไดท้นัทว่งที

• ตวัชีว้ดันี ้กําหนดเกณฑใ์หเ้หมาะสมกบับรบิทการดําเนนิการของหน่วยงานระดบัสํานัก เพือ่ใหเ้กดิการเรยีนรู ้พัฒนาและสง่ผลตอ่การขบัเคลือ่นงานในเรือ่งดงักลา่ว
ของสาํนักงานปลดักระทรวงศกึษาธกิาร

เกณฑก์ารประเมนิ

เป้าหมายข ัน้ตน้ (50) เป้าหมายมาตรฐาน (75) เป้าหมายข ัน้สงู (100)

มแีผนทีท่างกลยทุธ ์
(Strategy Map) แผนระยะสัน้
และแผนระยาวทีส่ง่ผล
ตอ่ยทุธศาสตรข์องสํานักงานปลัด 
กระทรวงศกึษาธกิาร 

มแีผนในการนําระบบดจิทิัลมาใช ้
ปรับเปลีย่นการทํางานและรองรับ
การเปลีย่นแปลงของหน่วยงาน

มกีารกําหนดตัวชีวั้ดและเป้าประสงค์
ทีต่อบสนองพันธกจิและการเปลีย่นแปลง 
ของหน่วยงาน

นํา้หนกั
5

ตวัชีว้ดั สาํนกังาน ก.ค.ศ.
ตามคาํรบัรองการปฏบิตัริาชการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ผูร้บัผดิชอบตวัชีว้ดั

1. ผูอํ้านวยการสํานักงานเลขาธกิาร
2. นางสาวอษุารัศม ์นติยิารมณ์
3. นางวัลลยา บางนอ้ย

หมายเลขโทรศพัท์

0 2280 2832

ตวัชีว้ดัที ่10 PMQA 4.0 หมวด 2 : ประเด็นที ่2.2 : ระดบัพืน้ฐาน (Basic) ความสําเร็จในการกําหนด
เป้าประสงคแ์ละตวัชีว้ดัเชงิยทุธศาสตรท์ ีต่อบสนองตอ่พนัธกจิ

ขอ้มลูพืน้ฐาน 

ปีงบประมาณ 2560 2561 2562 2563 2564

ผลการดําเนนิงาน - - - - -



คาํอธบิาย
• ตวัชีว้ดันี ้เป็นตวัชีว้ดัยอ่ยของเกณฑค์ณุภาพการบรหิารจัดการภาครัฐ 4.0 (PMQA 4.0) หมวด 3 : การใหค้วามสาํคญักบัผูรั้บบรกิารและผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยี

ประเด็นที ่3.3 การสรา้งนวตักรรมการบรกิารทีส่รา้งความแตกตา่งและสามารถตอบสนองความตอ้งการเฉพาะ  เป็นตวัชีว้ดัระดบัพืน้ฐาน (Basic)
• เกณฑค์ณุภาพการบรหิารจัดการภาครัฐ 4.0 (PMQA 4.0) เป็นเครือ่งมอืการประเมนิระบบการบรหิารในเชงิบรูณาการเพือ่เชือ่มโยงยทุธศาสตรข์องสว่นราชการกบัเป้าหมาย

และทศิทางการพัฒนาของประเทศ โดยมวีตัถปุระสงคเ์พือ่เป็นแนวทางใหห้น่วยงานภาครัฐพัฒนาไปสูร่ะบบราชการ 4.0
• หมวด 3 การใหค้วามสาํคญักบัผูรั้บบรกิารและผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยี เป้าหมาย เพือ่ใหส้ว่นราชการพัฒนาระบบขอ้มลูและสารสนเทศดา้นการบรกิารประชาชนทีท่นัสมัยรวดเร็ว

และเขา้ถงึในทกุระดบั เพือ่นํามาใชป้ระโยชนใ์นการสรา้งนวตักรรมการบรกิารทีส่รา้งความแตกตา่งและตอบสนองความตอ้งการเฉพาะกลุม่ และความตอ้งการเฉพาะบคุคล
ซึง่สามารถออกแบบได ้(Personalized Service) วางแผนเชงิรุกในการตอบสนองความตอ้งการและความคาดหวงัของกลุม่ผูรั้บบรกิารและผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยีทัง้ปัจจบุนั
และอนาคต มกีระบวนการแกไ้ขขอ้รอ้งเรยีนทีร่วดเร็ว และสรา้งสรรค ์โดยปฏบิตังิานบนพืน้ฐานของขอ้มลูความตอ้งการของประชาชน สง่ผลตอ่ความพงึพอใจ 
สรา้งความร่วมมอืของกลุม่ผูรั้บบรกิารและผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยี

• ตวัชีว้ดันี ้กําหนดเกณฑใ์หเ้หมาะสมกบับรบิทการดําเนนิการของหน่วยงานระดบัสํานัก เพือ่ใหเ้กดิการเรยีนรู ้พัฒนาและสง่ผลตอ่การขบัเคลือ่นงานในเรือ่งดงักลา่ว
ของสาํนักงานปลดักระทรวงศกึษาธกิาร

เกณฑก์ารประเมนิ

เป้าหมายข ัน้ตน้ (50) เป้าหมายมาตรฐาน (75) เป้าหมายข ัน้สงู (100)

มกีารตอบสนองความตอ้งการและ
ความคาดหวังของกลุม่ผูรั้บบรกิาร
และผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยีหลัก
โดยมกีารทบทวนและการปรับปรงุ
การบรกิารอยา่งตอ่เนือ่ง

มชีอ่งทางการสือ่สารทีส่ามารถเขา้ถงึ
ผูรั้บบรกิาร และผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยีหลัก
ทกุกลุม่ของหน่วยงาน

มผีลการถา่ยทอดการปรับปรงุการบรกิาร
ไปยังผูรั้บผดิชอบทีเ่กีย่วขอ้งใหเ้กดิการ
ปฏบัิตอิยา่งจรงิจัง

นํา้หนกั
5

ตวัชีว้ดั สาํนกังาน ก.ค.ศ.
ตามคาํรบัรองการปฏบิตัริาชการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ผูร้บัผดิชอบตวัชีว้ดั

1. นายคณัส แวดระเว
2. นางสาวปิยรัตน ์กาฬศโิรจน์
3. นางสาวปิยดา เทยีมวัน

หมายเลขโทรศพัท์

0 2280 2823

ตวัชีว้ดัที ่11 PMQA 4.0 หมวด 3 : ประเด็นที ่3.3 : ระดบัพืน้ฐาน (Basic) ความสําเร็จในการสรา้ง
นวตักรรมการบรกิารทีส่รา้งความแตกตา่งและตอบสนองความตอ้งการ

ขอ้มลูพืน้ฐาน 

ปีงบประมาณ 2560 2561 2562 2563 2564

ผลการดําเนนิงาน - - - - -



คาํอธบิาย
• ตวัชีว้ดันี ้เป็นตวัชีว้ดัยอ่ยของเกณฑค์ณุภาพการบรหิารจัดการภาครัฐ 4.0 (PMQA 4.0) หมวด 5 : การมุง่เนน้บคุลากร

ประเด็นที ่5.1 ระบบการจัดการบคุลากรทีต่อบสนองตอ่ยทุธศาสตรแ์ละสรา้งแรงจงูใจ  เป็นตวัชีว้ดัระดบัพืน้ฐาน (Basic)
• เกณฑค์ณุภาพการบรหิารจัดการภาครัฐ 4.0 (PMQA 4.0) เป็นเครือ่งมอืการประเมนิระบบการบรหิารในเชงิบรูณาการเพือ่เชือ่มโยงยทุธศาสตรข์องสว่นราชการกบัเป้าหมาย

และทศิทางการพัฒนาของประเทศ โดยมวีตัถปุระสงคเ์พือ่เป็นแนวทางใหห้น่วยงานภาครัฐพัฒนาไปสูร่ะบบราชการ 4.0
• หมวด 5 การมุง่เนน้บคุลากร เป้าหมาย เพือ่ใหส้ว่นราชการมนีโยบายและระบบการบรหิารจัดการดา้นบคุลากรทีม่ปีระสทิธภิาพ ตอบสนองยทุธศาสตรแ์ละสรา้งแรงจงูใจ 

มคีวามคลอ่งตวัและมุง่เนน้ผลสมัฤทธิ ์มกีารสรา้งวฒันธรรมการทํางานทีด่ ีกอ่เกดิความร่วมมอื มรีะบบการพัฒนาบคุลากรทนัสมัย พัฒนาบคุลากรในสว่นราชการใหก้า้วทนั
เทคโนโลย ีมทีกัษะในการแกไ้ขปัญหา สรา้งความรอบรู ้และความมจีรยิธรรม มคีวามคดิรเิริม่ทีนํ่าไปสูน่วตักรรม มคีวามเป็นผูป้ระกอบการสาธารณะ ปฏบิตังิาน
โดยเนน้ใหป้ระชาชนเป็นศนูยก์ลาง

• ตวัชีว้ดันี ้กําหนดเกณฑใ์หเ้หมาะสมกบับรบิทการดําเนนิการของหน่วยงานระดบัสํานัก เพือ่ใหเ้กดิการเรยีนรู ้พัฒนาและสง่ผลตอ่การขบัเคลือ่นงานในเรือ่งดงักลา่วของ
สาํนักงานปลดักระทรวงศกึษาธกิาร

เกณฑก์ารประเมนิ

เป้าหมายข ัน้ตน้ (50) เป้าหมายมาตรฐาน (75) เป้าหมายข ัน้สงู (100)

มกีารวเิคราะหค์วามเชือ่มโยง
สอดคลอ้งระหวา่งแผนยทุธศาสตร์
ของหน่วยงานและแผน/กจิกรรม
ในการพัฒนาบคุลากรของ
หน่วยงาน

มกีารทบทวน/ประเมนิขดีความสามารถ
และอัตรากําลังดา้นบคุลากรทีห่น่วยงาน
จําเป็นตอ้งมใีนแตล่ะระดับเพือ่ตอบสนอง
ตอ่บทบาท ภารกจิ ยทุธศาสตร ์และการ
เปลีย่นแปลง ทัง้ในปัจจุบันและอนาคต

มกีารวางแผนกําลังคน
เพือ่ใหส้ามารถตอบสนองตอ่
บทบาทภารกจิและ
ยทุธศาสตรท์ีม่ใีนปัจจุบัน

นํา้หนกั
5

ตวัชีว้ดั สาํนกังาน ก.ค.ศ.
ตามคาํรบัรองการปฏบิตัริาชการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ผูร้บัผดิชอบตวัชีว้ดั

1. ผูอํ้านวยการสํานักงานเลขาธกิาร
2. นางศริ ิศริรัิตน์
3. นางสาวปารฉัิตร หอมจําปา

หมายเลขโทรศพัท์

0 2280 2837

ตวัชีว้ดัที ่12 PMQA 4.0 หมวด 5 : ประเด็นที ่5.1 : ระดบัพืน้ฐาน (Basic) ความสําเร็จในการวางแผน
กําลงัคนเพือ่สนองตอ่ยทุธศาสตรข์องหนว่ยงาน 

ขอ้มลูพืน้ฐาน 
ปีงบประมาณ 2560 2561 2562 2563 2564

ผลการดําเนนิงาน - - - - -



คาํอธบิาย
• ตวัชีว้ดันี ้เป็นตวัชีว้ดัยอ่ยของเกณฑค์ณุภาพการบรหิารจัดการภาครัฐ 4.0 (PMQA 4.0) หมวด 5 : การมุง่เนน้บคุลากร

ประเด็นที ่5.4 ระบบการพัฒนาบคุลากรเป็นตวัชีว้ดัระดบัพืน้ฐาน (Basic)
• เกณฑค์ณุภาพการบรหิารจัดการภาครัฐ 4.0 (PMQA 4.0) เป็นเครือ่งมอืการประเมนิระบบการบรหิารในเชงิบรูณาการเพือ่เชือ่มโยงยทุธศาสตรข์องสว่นราชการกบัเป้าหมาย

และทศิทางการพัฒนาของประเทศ โดยมวีตัถปุระสงคเ์พือ่เป็นแนวทางใหห้น่วยงานภาครัฐพัฒนาไปสูร่ะบบราชการ 4.0
• หมวด 5 การมุง่เนน้บคุลากร เป้าหมาย เพือ่ใหส้ว่นราชการมนีโยบายและระบบการบรหิารจัดการดา้นบคุลากรทีม่ปีระสทิธภิาพ ตอบสนองยทุธศาสตรแ์ละสรา้งแรงจงูใจ 

มคีวามคลอ่งตวัและมุง่เนน้ผลสมัฤทธิ ์มกีารสรา้งวฒันธรรมการทํางานทีด่ ีกอ่เกดิความร่วมมอื มรีะบบการพัฒนาบคุลากรทนัสมัย พัฒนาบคุลากรในสว่นราชการใหก้า้วทนั
เทคโนโลย ีมทีกัษะในการแกไ้ขปัญหา สรา้งความรอบรู ้และความมจีรยิธรรม มคีวามคดิรเิริม่ทีนํ่าไปสูน่วตักรรม มคีวามเป็นผูป้ระกอบการสาธารณะ ปฏบิตังิาน
โดยเนน้ใหป้ระชาชนเป็นศนูยก์ลาง

• ตวัชีว้ดันี ้กําหนดเกณฑใ์หเ้หมาะสมกบับรบิทการดําเนนิการของหน่วยงานระดบัสํานัก เพือ่ใหเ้กดิการเรยีนรู ้พัฒนาและสง่ผลตอ่การขบัเคลือ่นงานในเรือ่งดงักลา่ว
ของสาํนักงานปลดักระทรวงศกึษาธกิาร

เกณฑก์ารประเมนิ

เป้าหมายข ัน้ตน้ (50) เป้าหมายมาตรฐาน (75) เป้าหมายข ัน้สงู (100)

มกีารสนับสนุนใหบ้คุลากร
ทกุระดับเกดิการเรยีนรูแ้บบมี
เป้าหมาย การเรยีนรูด้ว้ยวธิกีาร
ทีห่ลากหลาย ไมจํ่ากัดเฉพาะ
การฝึกอบรม เกดิการเรยีนรู ้
เพือ่ใหส้ามารถปฏบัิตไิดจ้รงิในดา้น
ความรูค้วามสามารถในการทํางาน
ทีส่อดคลอ้งกับพันธกจิหลักและ
ยทุธศาสตรข์องหน่วยงาน
และคณุธรรม จรยิธรรม

มกีารสนับสนุนใหบ้คุลากร
ทกุระดับเกดิการเรยีนรูแ้บบมี
เป้าหมาย การเรยีนรูด้ว้ยวธิกีาร
ทีห่ลากหลาย ไมจํ่ากัดเฉพาะ
การฝึกอบรม เกดิการเรยีนรู ้
เพือ่ใหส้ามารถปฏบัิตไิดจ้รงิ
ในดา้นความรูแ้ละทักษะในการแกปั้ญหา
ความสามารถในการตัดสนิใจ ภาวะผูนํ้า
การทํางานรว่มกับผูอ้ ืน่

มกีารสนับสนุนใหบ้คุลากร
ทกุระดับเกดิการเรยีนรูแ้บบมี
เป้าหมาย การเรยีนรูด้ว้ยวธิกีาร
ทีห่ลากหลาย ไมจํ่ากัดเฉพาะ
การฝึกอบรม เกดิการเรยีนรู ้
เพือ่ใหส้ามารถปฏบัิตไิดจ้รงิ
ในดา้นทักษะดา้นดจิทิัล และความรอบรู ้
ใหท้ันตอ่การเปลีย่นแปลง

นํา้หนกั
5

ตวัชีว้ดั สาํนกังาน ก.ค.ศ.
ตามคาํรบัรองการปฏบิตัริาชการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ผูร้บัผดิชอบตวัชีว้ดั

1. ผูอํ้านวยการสํานักงานเลขาธกิาร
2. นางศริ ิศริรัิตน์
3. นางสาวจุฑาภรณ์ แซฮ่อ่ง

หมายเลขโทรศพัท์

0 2280 2837

ตวัชีว้ดัที ่13 PMQA 4.0 หมวด 5 : ประเด็นที ่5.4 : ระดบัพืน้ฐาน (Basic)
ความสําเร็จในการพฒันาบคุลากร 

ขอ้มลูพืน้ฐาน 
ปีงบประมาณ 2560 2561 2562 2563 2564

ผลการดําเนนิงาน - - - - -



คาํอธบิาย
• ตวัชีว้ดันี ้เป็นตวัชีว้ดัยอ่ยของเกณฑค์ณุภาพการบรหิารจัดการภาครัฐ 4.0 (PMQA 4.0) หมวด 6 : การมุง่เนน้ระบบการปฏบิตักิาร ประเด็นที ่6.1 กระบวนการทํางานที่

เชือ่มโยงตัง้แตต่น้จนจบสูผ่ลลพัธท์ีต่อ้งการ  เป็นตวัชีว้ดัระดบัพืน้ฐาน (Basic)
• เกณฑค์ณุภาพการบรหิารจัดการภาครัฐ 4.0 (PMQA 4.0) เป็นเครือ่งมอืการประเมนิระบบการบรหิารในเชงิบรูณาการเพือ่เชือ่มโยงยทุธศาสตรข์องสว่นราชการกบัเป้าหมาย

และทศิทางการพัฒนาของประเทศ โดยมวีตัถปุระสงคเ์พือ่เป็นแนวทางใหห้น่วยงานภาครัฐพัฒนาไปสูร่ะบบราชการ 4.0
• หมวด 6 การมุง่เนน้ระบบการปฏบิตักิาร เป้าหมาย เพือ่ใหส้ว่นราชการมกีารบรหิารจัดการกระบวนการทีม่ปีระสทิธภิาพ เกดิประสทิธผิล เชือ่มโยงตัง้แตต่น้จนจบ

และนําไปสูผ่ลลพัธท์ีต่อ้งการ มกีารสรา้งนวตักรรมในการปรับปรุงผลผลติ กระบวนการ และการใหบ้รกิาร มกีารลดตน้ทนุและการใชท้รัพยากรอยา่งมปีระสทิธภิาพ มกีารนํา
เทคโนโลยมีาใชเ้พือ่ใหม้ขีดีสมรรถนะสงูขึน้ บรูณาการกระบวนการเพือ่สรา้งคณุคา่ในการใหบ้รกิารแกป่ระชาชนและเพิม่ขดีความสามารถในการแขง่ขนั

• ตวัชีว้ดันี ้กําหนดเกณฑใ์หเ้หมาะสมกบับรบิทการดําเนนิการของหน่วยงานระดบัสํานัก เพือ่ใหเ้กดิการเรยีนรู ้พัฒนาและสง่ผลตอ่การขบัเคลือ่นงานในเรือ่งดงักลา่วของ
สาํนักงานปลดักระทรวงศกึษาธกิาร

นํา้หนกั
5

ตวัชีว้ดั สาํนกังาน ก.ค.ศ.
ตามคาํรบัรองการปฏบิตัริาชการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ตวัชีว้ดัที ่14 PMQA 4.0 หมวด 6 : ประเด็นที ่6.1 : ระดบัพืน้ฐาน (Basic) ความสําเร็จในการออกแบบ
กระบวนการทีเ่ชือ่มโยงต ัง้แตต่น้จนจบกระบวนการ (end to end process)

ผูร้บัผดิชอบตวัชีว้ดั

1. ผูอํ้านวยการภารกจิบรหิารการเปลีย่นแปลงภาครัฐ
และนโยบายพเิศษ

2. นางสาวรัตนา นวลจันทร์
3. นายจักรพงศ ์เอมโอช

หมายเลขโทรศพัท์

0 2280 3237

ขอ้มลูพืน้ฐาน 
ปีงบประมาณ 2560 2561 2562 2563 2564

ผลการดําเนนิงาน - - - - -

เกณฑก์ารประเมนิ

เป้าหมายข ัน้ตน้ (50) เป้าหมายมาตรฐาน (75) เป้าหมายข ัน้สงู (100)

หน่วยงานมกีารทบทวน ออกแบบ
กระบวนการหลักและกระบวนการ
สนับสนุนไดค้รบถว้นตามอํานาจ
หนา้ทีท่ีก่ฎหมายกําหนด

มกีารออกแบบกระบวนการทํางาน
บนแนวคดิทีเ่ชือ่มโยงตัง้แตต่น้จนจบ 
(End to End Process) เพือ่ใหเ้กดิ
ผลลัพธท์ีม่คีณุคา่แกป่ระชาชน

มกีารกําหนดแนวทางการปฏบัิตงิาน
รว่มกันระหวา่งหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง
ในกระบวนการของหน่วยงาน เชน่
จัดทําขอ้ตกลงในการปฏบัิตริว่มกัน
ระหวา่งหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง จัดทํา
มาตรฐานการปฏบัิตงิานรว่มกันระหวา่ง
หน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง 
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