
ค ำรบัรองกำรปฏบิตัริำชกำร

ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565

ของ ส ำนกังำนศกึษำธกิำรจงัหวดัสตลู



ค ำรับรองกำรปฏิบัติรำชกำร ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565

ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดสตูล  ส ำนักงำนปลัดกระทรวงศึกษำธิกำร

1. ค ำรับรองระหว่ำง
นำยชูสิน  วรเดช ศึกษำธิกำรภำค 6 และ   นำยสุริยำ  หมำดทิ้ง รองศึกษำธิกำรจังหวัดสตูล รักษำกำรในต ำแหน่ง ศึกษำธิกำรจังหวัดสตูล

ผู้รับค ำรับรอง ผู้ท ำค ำรับรอง
2. ค ำรับรองนี้เป็นค ำรับรองฝ่ำยเดียว มิใช่สัญญำและใช้ส ำหรับระยะเวลำ 1 ปี เริ่มตั้งแต่วันท่ี 1 ตุลำคม 2564 ถึงวันท่ี 30 กันยำยน 2565
3. รำยละเอียดของค ำรับรอง ได้แก่  ตัวช้ีวัดผลกำรปฏิบัติรำชกำร น้ ำหนัก ข้อมูลพื้นฐำน  เป้ำหมำย/เกณฑ์กำรให้คะแนนและรำยละเอียดอื่น ๆ  ตำมที่ปรำกฏอยู่ในเอกสำร

ประกอบท้ำยค ำรับรองนี้
4. ข้ำพเจ้ำ นำยชูสิน  วรเดช ศึกษำธิกำรภำค 6   ในฐำนะผู้บังคับบัญชำของ นำยสุริยำ  หมำดทิ้ง ได้พิจำรณำและเห็นชอบกับ ตัวช้ีวัดผลกำรปฏิบัติรำชกำร น้ ำหนัก ข้อมูล
พื้นฐำน  เป้ำหมำยเกณฑ์กำรให้คะแนนและรำยละเอียดอื่นๆ ตำมที่ก ำหนดในเอกสำรประกอบท้ำยค ำรับรองนี้  และข้ำพเจ้ำยินดีจะให้ค ำแนะน ำ ก ำกับ และตรวจสอบผลกำร
ปฏิบัติรำชกำรของ นำยสุริยำ หมำดทิ้ง ให้เป็นไปตำมค ำรับรองที่จัดท ำข้ึนนี้ 
5. ข้ำพเจ้ำ นำยสุริยำ  หมำดทิ้ง รองศึกษำธิกำรจังหวัดสตูล รักษำกำรในต ำแหน่ง ศึกษำธิกำรจังหวัดสตูล ได้ท ำควำมเข้ำใจค ำรับรองตำมข้อ 3 แล้ว ขอให้ค ำรับรองกับ
ปลัดกระทรวงศึกษำธิกำรว่ำจะมุ่งมั่นปฏิบัติรำชกำรให้เกิดผลงำนที่ดีตำมเป้ำหมำยของตัวช้ีวัดแต่ละตัวในระดับสูงสุดเพ่ือให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประชำชนตำมท่ีให้ค ำรับรองไว้
6. ผู้รับค ำรับรองและผู้ท ำค ำรับรองได้เข้ำใจค ำรับรองกำรปฏิบัติรำชกำรและเห็นพ้องกันแล้ว จึงได้ลงลำยมือช่ือไว้เป็นส ำคัญ

...........................................................                                                              .............................................................
(นำยชูสิน  วรเดช) (นำยสุริยำ  หมำดทิ้ง)

ศึกษำธิกำรภำค 6                                                               รองศึกษำธิกำรจังหวัดสตูล รักษำกำรในต ำแหน่ง
ศึกษำธิกำรจังหวัดสตูล

วันท่ี..5..เดือน มกรำคม พ.ศ.2565                                                            วันท่ี 5 เดือนมกรำคม พ.ศ.2565  



ควำมเชือ่มโยงนโยบำย/ยทุธศำสตร/์แผน กบัตวัชีว้ดัของหนว่ยงำน
ตวัชีว้ดัของ ส ำนกังำนศกึษำธกิำรจงัหวดั..........

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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ระดบัความส าเร็จในการขบัเลือ่น

แผนปฏบิตักิารดา้นการธ ารง

รักษาสถาบนัหลกัของชาติ

พ.ศ.2564 - 2570

ระดบัความส าเร็จของการเปิดเผยขอ้มลู

สาธารณะ (open DataIntegrity and 

tranaparency : OIT) ตามคูม่อืการ

ประเมนิคณุธรรมและความโปรง่ใสใน

การด าเนนิงานของหน่วยงานภาครฐั 

(Transparency Assessment : ITA)
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11 22 33 44

พัฒนาการจัดการศกึษา
เพือ่ความมั่นคง

แผนกำรปฏริปูประเทศ

55 66
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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.การปฏริปูระบบการบรหิารจัดการขัอมลูสารสนเทศ
เพือ่การศกึษา(Big Data for Education)

7.การเตรยีมคนไทย
สูศ่ตวรรษที ่21

10.การพฒันาระบบ
การใหบ้รกิาร

ประชาชน

ต
วั
ช
ี ว้
ดั
ระ
ด
บั

ก
ระ
ท
รว
ง

กำรประเมนิประสทิธผิลกำรด ำเนนิงำน (Performance Base) รอ้ยละ 60

1. ระดบัความส าเร็จในการขบัเคลือ่นแผนงาน/โครงการทีส่ง่ผลตอ่ระดบัคะแนนเฉลีย่ผลการทดสอบทางการศกึษาระดบัชาตขิัน้พืน้ฐาน(O- NET)
2. ระดบัความส าเร็จในการสง่เสรมิผูเ้รยีนใหม้คีณุลกัษณะและทกัษะการเรยีนรูใ้นศตวรรษที ่21
3. รอ้ยละของเด็กปฐมวยัทีไ่ดรั้บการศกึษาระดบัปฐมวยั
4. ระดบัความส าเร็จของการเปิดเผยขอ้มลูสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency : OIT) ตามคูม่อืการประเมนิคณุธรรมและความโปร่งใสในการ
ด าเนนิงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment: ITA) 
5. ระดบัความส าเร็จในการขบัเคลือ่นแผนปฏบิตักิารดา้นการธ ารงรักษาสถาบนัหลกัของชาติ พ.ศ. 2564 - 2570
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12
12
12
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กำรประเมนิศกัยภำพในกำรด ำเนนิงำน (Potential Base) รอ้ยละ 40

6. หมวด 3 : ประเด็นที ่3.1 : ระดบัพืน้ฐาน (Basic)
ความส าเร็จในการใชข้อ้มลูและสารสนเทศเพือ่ตอบสนองความตอ้งการทีแ่ตกตา่ง (Customer centric)

5

7. หมวด 3 : ประเด็นที ่3.2 : ระดบัพืน้ฐาน (Basic)
ความส าเร็จในการประเมนิความพงึพอใจและความผูกพัน ของกลุม่ผูรั้บบรกิารและผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยี 

5
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พัฒนาก าลงัคน การวจิัย 
เพือ่สรา้งความสามารถ
ในการแขง่ขนัของ

ประเทศ

พัฒนาและเสรมิสรา้ง
ศกัยภาพทรัพยากร
มนุษยใ์หม้คีณุภาพ

สรา้งโอกาสและความ
เสมอภาคทางการศกึษา 

พัฒนาระบบบรหิาร
จัดการใหม้ปีระสทิธภิาพ

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

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

ระดบัคะแนนเฉลีย่ผล

การทดสอบทาง

การศกึษาระดบัชาตขิัน้

พืน้ฐาน (O-NET)

ระดบัคะแนนเฉลีย่ผล

การทดสอบทาง

การศกึษาระดบัชาตดิา้น

การศกึษานอกระบบ (N-

NET)

ความส าเร็จในการ

พัฒนาระบบขอ้มลู

สารสนเทศเพือ่

การศกึษา (Big Data 

for Education)



กำรประเมนิศกัยภำพในกำรด ำเนนิงำน (Potential Base) รอ้ยละ 40

8. หมวด 3 : ประเด็นที ่3.3 : ระดบัพืน้ฐาน (Basic) 
ความส าเร็จในการสรา้งนวตักรรมการบรกิารทีส่รา้งความแตกตา่งและตอบสนองความตอ้งการ

5

9. หมวด 3 : ประเด็นที ่3.4 : ระดบัพืน้ฐาน (Basic)
ความส าเร็จในการแกไ้ขขอ้รอ้งเรยีนทีร่วดเร็วและสรา้งสรรค ์เพือ่ตอบสนองไดท้นัความตอ้งการ

5

10. หมวด 4 : ประเด็นที ่4.1 : ระดบัพืน้ฐาน (Basic)
ความส าเร็จในการจัดท าฐานขอ้มลูผลการด าเนนิงานตวัชีว้ดัตามยทุธศาสตรข์องหน่วยงาน

5

11. หมวด 4 : ประเด็นที ่4.2 : ระดบัพืน้ฐาน (Basic)
ความส าเร็จในการวเิคราะหข์อ้มลูและตัวชีว้ดัเพือ่แกปั้ญหาในกระบวนการปฏบิตังิาน

5

12. หมวด 4 : ประเด็นที ่4.3 : ระดบัพืน้ฐาน (Basic) 
ความส าเร็จในการรวบรวมขอ้มลู สารสนเทศ และองคค์วามรูข้องหน่วยงานอยา่งเป็นระบบ 

5

13. หมวด 6 : ประเด็นที ่6.1 : ระดบัพืน้ฐาน (Basic) 
ความส าเร็จในการออกแบบกระบวนการทีเ่ชือ่มโยงตัง้แตต่น้จนจบกระบวนการ (end to end process) 

5
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แบบฟอรม์สรปุตวัชีว้ดั ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565
ส ำนกังำนศกึษำธกิำรจงัหวดัสตลู

ตวัชีว้ดั

ควำมเชือ่มโยงกบั
นโยบำย /

ยทุธศำสตร ์/ ตวัชีว้ดั
กระทรวง/สป.

ประโยชนท์ี่
ประชำชนจะไดร้บั

น ำ้หนกั
(รอ้ยละ)

ผลกำร
ด ำเนนิงำน
ปี  64

เป้ำหมำย

ข ัน้ตน้
(50 คะแนน)

มำตรฐำน
(75

คะแนน)

ข ัน้สงู
(100 
คะแนน)

กำรประเมนิประสทิธผิลกำรด ำเนนิงำน (Performance Base) (รอ้ยละ 60)

1. ระดับความส าเร็จ
ในการขบัเคลือ่น
แผนงาน/โครงการ
ทีส่ง่ผลตอ่ระดับ
คะแนนเฉลีย่ผล
การทดสอบทาง
การศกึษา
ระดับชาติ
ขัน้พืน้ฐาน 
(O- NET)

12 - มแีผนงาน/โครงการที่

สง่ผลตอ่การขับเคลือ่น

ผลการทดสอบทาง

การศกึษาขัน้พืน้ฐาน (O 

– NET)

กรณีส านักงาน

ศกึษาธกิารภาค

- จัดสง่แผนงาน/

โครงการฯ ให ้กลุม่

พัฒนาระบบบรหิาร 

ภายในกมุภาพันธ ์2565

กรณีส านักงาน

ศกึษาธกิารจังหวัด

- จัดสง่แผนงาน/

โครงการฯ ใหส้ านักงาน

ศกึษาธกิารภาค ภายใน

กมุภาพันธ ์2565

ด าเนนิกจิกรรม

ตามแผนงาน/

โครงการฯ ได ้

บรรลเุป้าหมาย

ทกุกจิกรรม 

คะแนนเฉลีย่

ผลการทดสอบ

ทางการศกึษา

ระดับชาตขิัน้

พืน้ฐาน 

(O- NET) 

41.33 ขึน้ไป

(เกณฑ์

เป้าหมายขัน้สงู

ของส านักงาน

ปลัดกระทรวง

ศกึษาธกิาร ปี

2565)

2. ระดับความส าเร็จ
ในการสง่เสรมิ
ผูเ้รยีนใหม้ี
คณุลักษณะและ
ทักษะการเรยีนรู ้
ในศตวรรษที ่21

12 - จัดท าแผนงาน 

โครงการ หรอืกจิกรรม 

ในการสง่เสรมิผูเ้รยีนให ้

มคีณุลักษณะ   และ

ทักษะการเรยีนรูใ้น

ศตวรรษที ่21

- มรีายงานผลการ

ด าเนนิงานตาม 

แผนงาน โครงการ หรอื

กจิกรรมในการ สง่เสรมิ

ผูเ้รยีนใหม้คีณุลักษณะ

และ ทักษะการเรยีนรูใ้น

ศตวรรษที ่21

มผีลการ

ด าเนนิงานตาม

แผนงาน

โครงการ หรอื

กจิกรรมในการ

สง่เสรมิผูเ้รยีนให ้

มคีณุลักษณะ

และทักษะการ

เรยีนรูใ้นศตวรรษ

ที ่21 เป็นตาม

เป้าหมายที่

ก าหนด รอ้ยละ 

80

มผีลการ

ด าเนนิงานตาม

แผนงาน 

โครงการ หรอื

กจิกรรมในการ

สง่เสรมิผูเ้รยีน

ใหม้ี

คณุลักษณะ

และทักษะการ

เรยีนรูใ้น

ศตวรรษที ่21

เป็นตาม

เป้าหมายที่

ก าหนด รอ้ยละ

100



แบบฟอรม์สรปุตวัชีว้ดั ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565
ส ำนกังำนศกึษำธกิำรจงัหวดัสตลู

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. รอ้ยละของเด็กปฐมวัย
ทีไ่ดรั้บ
การศกึษาระดับ
ปฐมวัย

12 มแีผนงาน/โครงการที่

สง่ผลตอ่การไดรั้บ

การศกึษาระดับ

ปฐมวัย

กรณีส านักงาน

ศกึษาธกิารภาค

- จัดสง่แผนงาน/

โครงการฯ ให ้กลุม่

พัฒนาระบบบรหิาร 

ภายในกมุภาพันธ ์

2565

กรณีส านักงาน

ศกึษาธกิารจังหวัด

- จัดสง่แผนงาน/

โครงการฯ ให ้

ส านักงานศกึษาธกิาร

ภายในกมุภาพันธ ์

2565

ด าเนนิกจิกรรมตาม

แผนงาน/

โครงการฯ ไดบ้รรลุ

เป้าหมาย

ทกุกจิกรรม 

จ านวนเด็ก

ปฐมวัยทัง้ใน

และนอกระบบ

ทีไ่ดร้ับ

การศกึษาระดับ

ปฐมวัยคดิเป็น

รอ้ยละ 85 

เทยีบกับ

จ านวนเด็ก

ปฐมวัยของ

ประเทศ

4. ระดับความส าเร็จของ
การเปิดเผยขอ้มลู
สาธารณะ (Open Data 
Integrity and 
Transparency : OIT) 
ตามคูม่อืการประเมนิ
คณุธรรมและความ
โปรง่ใสในการด าเนนิงาน
ของหน่วยงานภาครัฐ 
(Integrity &     
Transparency 
Assessment: ITA)

12 มคีะแนนผลการ

ด าเนนิงานในระดับ D

หรอืระดับ E 

มคีะแนนผลการ

ด าเนนิงานในระดับ

B หรอืระดับ C

มคีะแนนผล

การด าเนนิงาน

ในระดับ AA 

หรอืระดับ A
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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)

5. ระดับความส าเร็จในการ
ขับเคลือ่นแผนปฏบิตั ิการ
ดา้นการธ ารงรักษาสถาบนั
หลักของชาต ิพ.ศ. 2564 -
2570

12 1. ด าเนนิการตาม

กรอบแนวทางการ

ด าเนนิงาน 

ในการขับเคลือ่น

แผนปฏบัิตกิารดา้นการ   

ธ ารงรักษาสถาบันหลัก

ของชาตทิีส่ านักบรูณา

การ กจิการการศกึษา

ก าหนดไดค้รบถว้นทกุ

กจิกรรม

2. รายงานผลการ

ด าเนนิงานตามรปูแบบ

ทีส่ านักบรูณาการ

กจิการการศกึษา

ก าหนดไดภ้ายในวันที่

20 ของทกุเดอืน ตัง้แต่

เดอืนมกราคม –

กันยายน 2565

ด าเนนิการไดต้าม
คา่เป้าหมายตัวชีวั้ด
ผลสัมฤทธิ ์ตาม
กรอบแนวทางการ
ด าเนนิงานในการ
ขับเคลือ่น
แผนปฏบัิตกิารดา้น
การธ ารงรักษา
สถาบันหลักของ
ชาตทิี ่  ส านัก
บรูณาการกจิการ
การศกึษาก าหนด
ทกุตัวชีวั้ด

สรปุผลการ
ขับเคลือ่น
แผนปฏบัิตกิาร
ดา้นการธ ารง
รักษาสถาบัน
หลักของชาต ิ
ประจ าปี
งบประมาณ 
พ.ศ. 2565 ของ
หน่วยงาน สง่ให ้
ส านักบรูณาการ
กจิการ
การศกึษาได ้
ภายในวันที ่10
กันยายน 2565

กำรประเมนิศกัยภำพในกำรด ำเนนิงำน (Potential Base) (รอ้ยละ 40)

6. หมวด 3 : ประเด็นที ่3.1
: ระดบัพืน้ฐาน (Basic)
ความส าเร็จในการใชข้อ้มลู
และสารสนเทศเพือ่
ตอบสนองความตอ้งการที่
แตกตา่ง (Customer 
centric)

5 หน่วยงานมกีารด าเนนิงาน
คน้หา รวบรวม ขอ้มลู
ความตอ้งการ
/ความคาดหวงัของ
ผูร้ับบรกิารและผูม้สีว่นได ้
สว่นเสยี

มผีลการวเิคราะห์
ขอ้มลูความตอ้งการ/
ความคาดหวงัของ
ผูร้ับบรกิารและ
ผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยี 
และมแีนวทางในการ
จัดการ/ตอบสนอง
ความตอ้งการ/
ความคาดหวงัของทกุ
กลุม่

มกีารใชผ้ลการ
วเิคราะหแ์ละ
แนวทางฯมา
ด าเนนิการ
ตอบสนองความ
ตอ้งการ/ความ
คาดหวงัของ
ผูร้ับบรกิารและผูม้ี
สว่นไดส้ว่นเสยี



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)

กำรประเมนิศกัยภำพในกำรด ำเนนิงำน (Potential Base) (รอ้ยละ 40)

7. หมวด 3 : ประเด็นที ่3.2 : 
ระดบัพืน้ฐาน (Basic)
ความส าเร็จในการประเมนิความพงึ
พอใจและความผกูพนั ของกลุม่
ผูร้ับบรกิารและผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยี 

5 หน่วยงานมกีารออกแบบ
การประเมนิความพงึพอใจ
และความผกูพนัของกลุม่
ผูร้ับบรกิารและผูม้สีว่นได ้
สว่นเสยีในรปูแบบที่
เหมาะสม เพือ่ใหไ้ดข้อ้มลู
ทีส่ามารถน ามาใช ้

ประโยชนใ์นการวเิคราะห์
และปรับปรงุกระบวนการ
ท างาน เชน่ การใหบ้รกิาร
ทีท่นัการณ์ พฤตกิรรมที่
ตอบสนองตอ่นโยบายการ
บรกิารตา่ง ๆ เป็นตน้

หน่วยงานมกีารประเมนิ
ความพงึพอใจของ
กลุม่ผูร้ับบรกิารและผูม้ี
สว่นไดส้ว่นเสยี จาก
กระบวนการปฏบิตังิาน
หลกั/งานบรกิาร 
อยา่งนอ้ย 2
กระบวนการ/งาน
บรกิาร

หน่วยงานมกีาร
ประเมนิความ
ผกูพนัของกลุม่
ผูร้ับบรกิารและผูม้ี
สว่นไดส้ว่นเสยี มี
ตอ่หน่วยงามใน
ภาพรวม ครบทกุ
กลุม่

8. หมวด 3 : ประเด็นที ่3.3 : 
ระดับพืน้ฐาน (Basic) 
ความส าเร็จในการสรา้ง
นวัตกรรมการบรกิารทีส่รา้ง
ความแตกตา่งและตอบสนอง
ความตอ้งการ

5 มกีารตอบสนองความ
ตอ้งการและความ
คาดหวงัของกลุม่
ผูร้ับบรกิารและผูม้สีว่นได ้
สว่นเสยีหลกัโดยมกีาร
ทบทวนและการปรับปรงุ
การบรกิารอยา่งตอ่เนือ่ง

มชีอ่งทางการสือ่สารที่
สามารถเขา้ถงึ
ผูร้ับบรกิาร และผูม้ี
สว่นไดส้ว่นเสยีหลกั
ทกุกลุม่ของหน่วยงาน

มผีลการถา่ยทอด
การปรับปรงุการ
บรกิาร
ไปยังผูร้ับผดิชอบ
ทีเ่กีย่วขอ้งใหเ้กดิ
การปฏบิตัอิยา่ง
จรงิจัง

9. หมวด 3 : ประเด็นที ่3.4 : 
ระดับพืน้ฐาน (Basic)
ความส าเร็จในการแกไ้ขขอ้
รอ้งเรยีนทีร่วดเร็วและ
สรา้งสรรค ์เพือ่ตอบสนองได ้
ทันความตอ้งการ

5 มชีอ่งทางรับเรือ่งรอ้งเรยีน
ทีเ่ขา้ถงึงา่ยและ
หลากหลายตอ่ผูร้อ้งเรยีน
อยา่งนอ้ย 3 ชอ่งทาง

มกีระบวนการรบั/
จัดการขอ้รอ้งเรยีน
ทีช่ดัเจนและใหค้วาม
สะดวกในการรอ้งเรยีน
ของผูร้ับบรกิารและผูม้ี
สว่นไดส้ว่นเสยี

มกีารเผยแพร่
กระบวนการรับ/
จัดการ
ขอ้รอ้งเรยีนให ้
สาธารณะทราบ

10. หมวด 4 : ประเด็นที ่4.1 :
ระดับพืน้ฐาน (Basic)
ความส าเร็จในการจัดท า
ฐานขอ้มลูผลการด าเนนิงาน
ตัวชีวั้ดตามยทุธศาสตรข์อง
หน่วยงาน 

5 มกีารรวบรวมขอ้มลูตวัชีว้ดั
ในระดบัยทุธศาสตรข์อง
หน่วยงาน พรอ้มดว้ย
เกณฑก์ารใหค้ะแนน 
คา่เป้าหมาย ขอ้มลู
พืน้ฐาน ขอบเขตการ
ด าเนนิการหรอืการวดัผล
และนยิามศพัทส์ าคญัที่
เกีย่วขอ้งของทกุตวัชีว้ดั 

น าขอ้มลูตวัชีว้ดัมาใช ้

ในการตดิตามรายงาน
และประเมนิผลตาม
ยทุธศาสตรข์อง
หน่วยงาน

มกีารจัดท า
ฐานขอ้มลูผลการ
ด าเนนิงานตวัชีว้ดั
ตามยทุธศาสตร์
ของหน่วยงาน
ในรปูแบบ
อเิล็กทรอนกิส์
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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)

กำรประเมนิศกัยภำพในกำรด ำเนนิงำน (Potential Base) (รอ้ยละ 40)

11. หมวด 4 : ประเด็นที ่4.2 : 
ระดบัพืน้ฐาน (Basic) ความส าเร็จ
ในการวเิคราะหข์อ้มลูและตวัชีว้ดั
เพือ่แกปั้ญหาในกระบวนการ
ปฏบิตังิาน

5 มกีารวเิคราะหผ์ลจาก
ขอ้มลูและ
ตวัชีว้ดัทีร่วบรวมในทกุ
ระดบั
ของหน่วยงาน

- มกีารบรหิารจัดการ
ขอ้มลู เปรยีบเทยีบ 
ผลการด าเนนิงานกบั
คา่เป้าหมาย
- มกีลไกทีใ่ชใ้นการ
ตดิตามงาน เพือ่แกไ้ข
ปัญหาของกระบวนการ
ตา่งๆ ในหน่วยงาน

มกีารน าขอ้มลูไป
แกปั้ญหา ปรับปรงุ
กระบวนการส าคญั
ๆ (Re-active) 
ของหน่วยงาน 
อยา่งนอ้ย 
2 กระบวนงาน

12. หมวด 4 : ประเด็นที ่4.3 : 
ระดบัพืน้ฐาน (Basic) 
ความส าเร็จในการรวบรวมขอ้มลู 
สารสนเทศ และองคค์วามรูข้อง
หน่วยงานอยา่งเป็นระบบ 

5 มกีระบวนการจัดการ
ความรู ้
ของหน่วยงานอยา่งเป็น
ระบบ

มกีระบวนการรวบรวม
ขอ้มลู สารสนเทศและ
องคค์วามรูท้ีเ่กีย่วขอ้ง
กบัการท างานอยา่ง
เป็นระบบ

น าขอ้มลู
สารสนเทศ และ
องคค์วามรู ้
ไปใชป้ระโยชนต์อ่
ยอดการเรยีนรู ้
ภายในหน่วยงาน

13. หมวด 6 : ประเด็นที ่6.1 : 
ระดบัพืน้ฐาน (Basic) 
ความส าเร็จในการออกแบบ
กระบวนการทีเ่ชือ่มโยงตัง้แตต่น้จน
จบกระบวนการ (end to end 
process) 

หน่วยงานมกีารทบทวน 
ออกแบบกระบวนการหลกั
และกระบวนการสนับสนุน
ไดค้รบถว้นตามอ านาจ
หนา้ทีท่ีก่ฎหมายก าหนด

มกีารออกแบบ
กระบวนการท างาน
บนแนวคดิทีเ่ชือ่มโยง
ตัง้แตต่น้จนจบ (End
to End Process) 
เพือ่ใหเ้กดิผลลพัธท์ีม่ ี
คณุคา่แกป่ระชาชน

มกีารก าหนดแนว
ทางการปฏบิตังิาน
รว่มกนัระหวา่ง
หน่วยงานที่
เกีย่วขอ้ง
ในกระบวนการ
ของหน่วยงาน 
เชน่ จัดท า
ขอ้ตกลงในการ
ปฏบิตัริว่มกนั
ระหวา่งหน่วยงาน
ทีเ่กีย่วขอ้ง จัดท า
มาตรฐานการ
ปฏบิตังิานรว่มกนั
ระหวา่งหน่วยงาน
ทีเ่กีย่วขอ้ง 

รวม 100



ตวัชีว้ดักำรประเมนิประสทิธผิลกำรด ำเนนิงำน (Performance Base)



ตวัชีว้ดัส ำนกังำนศกึษำธกิำรสตลู
ตำมค ำรบัรองกำรปฏบิตัริำชกำร ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565

1. ระดบัควำมส ำเร็จในกำรขบัเคลือ่นแผนงำน/โครงกำรทีส่ง่ผลตอ่ระดบัคะแนนเฉลีย่ผลกำรทดสอบ
ทำงกำรศกึษำระดบัชำตขิ ัน้พืน้ฐำน  (O- NET)

ค ำอธบิำย

เกณฑก์ำรประเมนิ :

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

- มแีผนงำน/โครงกำรทีส่ง่ผลตอ่

กำรขบัเคลือ่นผลกำรทดสอบทำง

กำรศกึษำข ัน้พืน้ฐำน (O – NET)

กรณีส ำนกังำนศกึษำธกิำรภำค

- จดัสง่แผนงำน/โครงกำรฯ ให้

กลุม่พฒันำระบบบรหิำร ภำยใน

กมุภำพนัธ ์2565

กรณีส ำนกังำนศกึษำธกิำรจงัหวดั

- จดัสง่แผนงำน/โครงกำรฯ ให้

ส ำนกังำนศกึษำธกิำรภำค ภำยใน

กมุภำพนัธ ์2565

ด ำเนนิกจิกรรมตำมแผนงำน/

โครงกำรฯ ไดบ้รรลเุป้ำหมำยทกุ

กจิกรรม 

คะแนนเฉลีย่ผลกำรทดสอบ

ทำงกำรศกึษำระดบัชำตขิ ัน้พืน้ฐำน 

(O- NET) 41.33 ขึน้ไป

(เกณฑเ์ป้ำหมำยข ัน้สงูของ

ส ำนกังำนปลดักระทรวงศกึษำธกิำร

ปี 2565)

ประโยชนท์ีส่ ำนกังำนปลดักระทรวงศกึษำธกิำร 
หรอืประชำชนจะไดร้บั

- พัฒนาคณุภาพและมาตรฐานการศกึษาขัน้พืน้ฐาน 
ทัง้ระดับประถมศกึษา และมัธยมศกึษาตอนตน้
และตอนปลาย

ผูร้บัผดิชอบตวัชีว้ดั

1. นางสาวอภษิฎา ทองเนือ้แข็ง
2. นายวัชรพงศ์ ละอองรัตน์

หมำยเลขโทรศพัท์

074 772165

• ตัวชีวั้ดนีเ้ป็นการถา่ยทอดตัวชีวั้ดของส านักงานปลัดกระทรวงศกึษาธกิารลงสูก่ารปฏบัิตใินระดับพืน้ที ่โดยมุง่หมายให ้
ส านักงานศกึษาธกิารภาคและส านักงานศกึษาธกิารจังหวัดด าเนนิแผนงาน/โครงการ/กจิกรรมเพือ่สง่เสรมิหรอืสนับสนุน
หรอืด าเนนิการขับเคลือ่นการจัดการศกึษาในระดับพืน้ทีใ่หห้น่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งเพือ่ใหผ้ลสัมฤทธิท์างการศกึษาจากการ
ทดสอบทางการศกึษาระดับชาตขิัน้พืน้ฐาน (O- NET) ในภาพรวมดยีิง่ขึน้

• เกณฑก์ารประเมนิคะแนน O-NET : Ordinary National Education Test ใชผ้ลคะแนนการทดสอบจากสถาบันทดสอบ
ทางการศกึษาแหง่ชาต ิ(องคก์ารมหาชน) โดยใชค้า่เฉลีย่ของคะแนนทีนั่กเรยีนสอบไดท้กุชว่งชัน้และทกุวชิาในระดับชัน้ 
ป.6 ม.3 จ านวน 4 วชิา ไดแ้ก ่ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ คณติศาสตร ์ และวทิยาศาสตร ์ และ ม.6 จ านวน 5 รายวชิา 
ไดแ้ก ่ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ คณติศาสตร ์ วทิยาศาสตร ์และสังคมศาสตร์

• ใชข้อ้ขอ้มลูจากนักเรยีนในสังกัดกระทรวงศกึษาธกิารและนอกสังกัดกระทรวงศกึษาธกิาร
• รวบรวมผลคะแนนจากผูเ้รยีนในสถานศกึษาทัง้ของรัฐและเอกชน โดยกลุม่เป้าหมายของสว่นราชการสังกัด 

กระทรวงศกึษาธกิาร ไดแ้ก ่ผูเ้รยีนในสถานศกึษาทัง้ของรัฐ (ส านักงานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน) และผูเ้รยีน
ในสถานศกึษาของเอกชน (ส านักงานคณะกรรมการสง่เสรมิการศกึษาเอกชน สป.ศธ.)

• ไมนั่บรวมผลการทดสอบของเด็กพเิศษ ไดแ้ก ่นักเรยีนทีม่คีวามบกพรอ่งทางดา้นตา่งๆ และนักเรยีนพกิารซ ้าซอ้น

เงือ่นไข

1. เกณฑก์ารประเมนิ เป้าหมายขัน้สงู ใชต้าม
เป้าหมายขัน้สงูของส านักงานปลัดกระทรวง
ศกึษาธกิาร

2. คะแนนเฉลีย่ผลการทดสอบทางการศกึษา
ระดับชาตขิัน้พืน้ฐาน  (O- NET) ใชค้ะแนน
ผลการด าเนนิงานภาพรวมของส านักงานปลัด
กระทรวงศกึษาธกิาร

3. กรณีสง่เอกสารแผนงาน/โครงการ ไมเ่ป็นไปตาม
ระยะเวลาทีก่ าหนด หักคะแนน 2 คะแนน 
จากคะแนนเฉลีย่ถว่งน ้าหนักของตัวชีวั้ดนี้

ขอ้มลูพืน้ฐำน

ปีงบประมำณ 2559 2560 2561 2562 2563 2564

ผลกำรด ำเนนิงำน
(O-NET สป) 37.92 37.24

35.59
(-1.65)

38.28
(+2.69)

35.30
(-2.98)

37.31
(+2.01)



ตวัชีว้ดัส ำนกังำนศกึษำธกิำรสตลู
ตำมค ำรบัรองกำรปฏบิตัริำชกำร ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565

2. ระดบัควำมส ำเร็จในกำรสง่เสรมิผูเ้รยีนใหม้คีณุลกัษณะและทกัษะกำรเรยีนรูใ้นศตวรรษที ่21

ค ำอธบิำย

• คณุลกัษณะและทกัษะการเรยีนรูใ้นศตวรรษที ่21 (ทกัษะของเด็กในศตวรรษที ่21) : 3R และ 8C ประกอบดว้ย
3R คอื  Reading - สามารถอา่นออก, (W)Riting - สามารถเขยีนได,้ (A)Rithmatic - มทีกัษะในการค านวณ
8C คอื  Critical Thinking and Problem Solving : มทีกัษะในการคดิวเิคราะห ์การคดิอยา่งมวีจิารณญาณ และแกไ้ขปัญหาได ้ Creativity and Innovation : คดิอยา่งสรา้งสรรค ์คดิเชงินวตักรรม

Collaboration Teamwork and Leadership : ความรว่มมอื การท างานเป็นทมี และภาวะผูน้ า  Communication Information and Media Literacy : ทกัษะในการสือ่สาร และการรูเ้ทา่ทนัสือ่
Cross-cultural Understanding : ความเขา้ใจความแตกตา่งทางวฒันธรรม กระบวนการคดิขา้มวฒันธรรม Computing and ICT Literacy : ทกัษะการใชค้อมพวิเตอร ์และการรูเ้ทา่ทนัเทคโนโลย ี
Career and Learning Skills : ทกัษะทางอาชพี และการเรยีนรู ้ Compassion : มคีณุธรรม มเีมตตา กรณุา มรีะเบยีบวนัิย ซึง่เป็นคณุลกัษณะพืน้ฐานส าคญัของทกัษะขัน้ตน้ทัง้หมด 

• ระดบัความส าเร็จในการสง่เสรมิผูเ้รยีนใหม้คีณุลกัษณะและทกัษะการเรยีนรูใ้นศตวรรษที ่21 พจิารณาจากการจัดท าแผนงาน โครงการ หรอืกจิกรรมทีป่ระกอบดว้ย กจิกรรมอยา่งนอ้ย 2 กจิกรรมจาก 4 กจิกรรม 
ดงัตอ่ไปนี้
กจิกรรมที ่1 สง่เสรมิหรอืสนับสนุนใหม้กีารพฒันาเทคนคิ/วธิกีารการจัดการเรยีนรู ้ทีส่อดคลอ้งกบัทกัษะแหง่ศตวรรษที ่21 สูร่ะดบัหอ้งเรยีน ของหน่วยงานทางการศกึษาหรอืสถานศกึษาในสงักดั             
กระทรวงศกึษาธกิาร
กจิกรรมที ่2 สง่เสรมิหรอืสนับสนุนใหม้กีารพฒันาสือ่ นวตักรรม เทคนคิ/วธิารจัดการเรยีนรูท้ ีค่รอบคลมุดา้นทกัษะ คณุลกัษณะ ความสามารถดา้นทกัษะการเรยีนรู ้และนวตักรรม (Learning and Innovation Skills)

ตามบรบิทของหน่วยงานทางการศกึษาหรอืสถานศกึษาในกระทรวงศกึษาธกิาร
กจิกรรมที ่3 สง่เสรมิหรอืสนับสนุนใหม้กีารพฒันาศกัยภาพคร ูดา้นการจัดการเรยีนรูท้ ีส่อดคลอ้งกบัทกัษะแหง่ศตวรรษที ่21 ดา้นทกัษะการเรยีนรูแ้ละนวตักรรม (Learning and Innovation Skills) ของหน่วยงาน

ทางการศกึษาหรอืสถานศกึษาในสงักดักระทรวงศกึษาธกิาร
กจิกรรมที ่4 สง่เสรมิ สนับสนุน หรอืจัดการประกวด/แขง่ขนั/จัดคา่ย/แลกเปลีย่นเรยีนรู ้เพือ่พฒันาทกัษะแหง่ศตวรรษที ่21 ดา้นทกัษะการเรยีนรูแ้ละนวตักรรม (Learning and Innovation Skills) ส าหรับครแูละ

นักเรยีน ของหน่วยงานทางการศกึษาหรอืสถานศกึษาในสงักดักระทรวงศกึษาธกิาร 

ขอ้มลูพืน้ฐำน

เกณฑก์ำรประเมนิ :

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

- จดัท ำแผนงำน โครงกำร หรอืกจิกรรม

ในกำรสง่เสรมิผูเ้รยีนใหม้คีณุลกัษณะ

และทกัษะกำรเรยีนรูใ้นศตวรรษที ่21

- มรีำยงำนผลกำรด ำเนนิงำนตำม

แผนงำน โครงกำร หรอืกจิกรรมในกำร

สง่เสรมิผูเ้รยีนใหม้คีณุลกัษณะและ

ทกัษะกำรเรยีนรูใ้นศตวรรษที ่21

มผีลกำรด ำเนนิงำนตำมแผนงำน

โครงกำร หรอืกจิกรรมในกำรสง่เสรมิ

ผูเ้รยีนใหม้คีณุลกัษณะและทกัษะกำร

เรยีนรูใ้นศตวรรษที ่21 เป็นตำมเป้ำหมำย

ทีก่ ำหนด รอ้ยละ 80

มผีลกำรด ำเนนิงำนตำมแผนงำน 

โครงกำร หรอืกจิกรรมในกำรสง่เสรมิ

ผูเ้รยีนใหม้คีณุลกัษณะและทกัษะกำร

เรยีนรูใ้นศตวรรษที ่21 เป็นตำมเป้ำหมำย

ทีก่ ำหนด รอ้ยละ 100

ขอ้มลูพืน้ฐำน 2562 2563 2564

ระดบัควำมส ำเร็จในกำรสง่เสรมิผูเ้รยีนใหม้ ี
คณุลกัษณะและทกัษะกำรเรยีนรูใ้นศตวรรษ
ที ่21 ........... ........... .............

ประโยชนท์ีส่ ำนกังำนปลดักระทรวงศกึษำธกิำร 
หรอืประชำชนจะไดร้บั

- ......................

ผูร้บัผดิชอบตวัชีว้ดั

1. นายวัชรพงศ์ ละอองรัตน์
2. นางสาวพธิพร  นโิกบ

หมำยเลขโทรศพัท์

074 772165



ตวัชีว้ดัส ำนกังำนศกึษำธกิำรสตลู
ตำมค ำรบัรองกำรปฏบิตัริำชกำร ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565

3. รอ้ยละของเด็กปฐมวยัทีไ่ดร้บักำรศกึษำระดบัปฐมวยั

ค ำอธบิำย

• เด็กปฐมวยั หมายความวา่ เด็กซึง่มอีายตุ า่กวา่หกปีบรบิรูณ์ และใหห้มายความรวมถงึเด็กซึง่ตอ้งไดร้บัการพฒันากอ่นเขา้รับการศกึษา
ในระดบัประถมวยั (ทีม่า : มาตรา 3 ตามพระบญัญัตกิารพฒันาเด็กปฐมวยั พ.ศ. 2562) 

• กลุม่เป้าหมายเด็กปฐมวยั ใหห้มายความรวมถงึเด็กทีม่สีญัชาตไิทย และสญัชาตอิืน่ ๆ ทีอ่าศยัอยูใ่นในพืน้ทีนั่น้ดว้ย (ตามเป้าหมายการพฒันา
ทีย่ั่งยนื (Sustainable Development Goals : SDGs) เป้าหมายที ่4 สรา้งหลกัประกนัวา่ทกุคนมกีารศกึษาทีม่คีณุภาพอยา่งครอบคลมุและ
เทา่เทยีมและสนับสนุนโอกาสในการเรยีนรูต้ลอดชวีติ)

• เด็กปฐมวยักลุม่เป้าหมายตามตวัชีว้ดันี ้หมายถงึ เด็กซึง่มอีายตุ า่กวา่หกปีบรบิรูณ์ ทีจ่ะไดร้ับการศกึษาในระดบักอ่นประถมศกึษา ทัง้การศกึษา
ในระบบและนอกระบบ ทัง้นี ้เด็กปฐมวยักลุม่เป้าหมายประกอบดว้ย เด็กกลุม่ทัว่ไปและเด็กทีม่คีวามตอ้งการจ าเป็นพเิศษ เชน่ เด็กพกิาร 
เด็กดอ้ยโอกาส (เด็กถกูทอดทิง้หรอืเด็กก าพรา้ เด็กทีอ่ยูใ่นชนกลุม่นอ้ย เด็กทีไ่ดร้ับผลกระทบจากโรคเอดสห์รอืโรคตดิตอ่รา้ยแรงทีส่งัคม
รังเกยีจ เด็กเรร่อ่น เด็กทีถ่กูท ารา้ยทารณุ เด็กทีม่ปัีญหาเกีย่วกบัยาเสพตดิ เด็กยากจน)

• รอ้ยละของเด็กปฐมวยัทีไ่ดร้บัการศกึษาระดบัปฐมวยั พจิารณาจากการไดร้ับการศกึษาของเด็กปฐมวยัทัง้ในและนอกระบบจากทกุสว่นราชการ
หรอืหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง โดยใชข้อ้มลูผลการด าเนนิงานในภาพรวมระดบัประเทศเทยีบกบัขอ้มลูประชากรระดบัอาย ุ3 – 6 ปี จากกรมการ
ปกครอง กระทรวงมหาดไทย ณ สิน้ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ขอ้มลูการเขา้รบัการศกึษา ภาคเรยีนที ่1 ปีการศกึษา 2564)

• ขอ้มลูผลการด าเนนิงาน ใชข้อ้มลูจากศนูยเ์ทคโนโลยสีารเทศและการสือ่สาร ส านักงานปลดักระทรวงศกึษาธกิาร

ขอ้มลูพืน้ฐำน

เกณฑก์ำรประเมนิ :

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

มแีผนงำน/โครงกำรทีส่ง่ผลตอ่กำรไดร้บั

กำรศกึษำระดบัปฐมวยั

กรณีส ำนกังำนศกึษำธกิำรภำค

- จดัสง่แผนงำน/โครงกำรฯ ให้

กลุม่พฒันำระบบบรหิำร ภำยใน

กมุภำพนัธ ์2565

กรณีส ำนกังำนศกึษำธกิำรจงัหวดั

- จดัสง่แผนงำน/โครงกำรฯ ใหส้ ำนกังำน

ศกึษำธกิำรภำยในกมุภำพนัธ ์2565

ด ำเนนิกจิกรรมตำมแผนงำน/

โครงกำรฯ ไดบ้รรลเุป้ำหมำย

ทกุกจิกรรม 

จ ำนวนเด็กปฐมวยัท ัง้ในและนอก

ระบบทีไ่ดร้บักำรศกึษำระดบัปฐมวยั

คดิเป็นรอ้ยละ 85 เทยีบกบัจ ำนวน

เด็กปฐมวยัของประเทศ

ขอ้มลูพืน้ฐำน 2562 2563 2564

รอ้ยละของเด็กปฐมวยัทีไ่ดร้บัการศกึษา
ระดบัปฐมวยั - - 74.3698

เง ือ่นไข

- หน่วยงานตอ้งระบขุัน้ตอนการด าเนนิงานในปี 2565 ทีเ่กีย่วขอ้งและสง่ผลโดยตรงตอ่ผลลัพธก์ารด าเนนิงานเพือ่ใหเ้ด็กปฐมวัย
ไดรั้บการศกึษาระดับปฐมวัยตามตัวชีวั้ดนี ้และด าเนนิการตามขัน้ตอนทีร่ะบอุยา่งครบถว้น หากไมเ่ป็นไปตามเงือ่นไขทีก่ าหนด
จะถกูปรับลดคะแนนผลการด าเนนิงานของตัวชีวั้ดนีล้ง 5 คะแนนจากคะแนนเฉลีย่ถว่งน ้าหนักของตัวชีวั้ด

ผูร้บัผดิชอบตวัชีว้ดั

1. นางสาวมัสหลัน  สาเอยีด
2. นายชยวัฒน์ ภขูะโร

หมำยเลขโทรศพัท์

074 772165

ขัน้ตอนการด าเนนิงานในปี 2565

………………………………………………………
………………………………………………………
………………………………………………………
………………………………………………………
………………………………………………………
………………………………………………………
………………………………………………………
………………………………………………………
..……………………………………………………
………………………………………………………
………………………………………………….....

ประโยชนท์ีส่ ำนกังำนปลดักระทรวงศกึษำธกิำร 
หรอืประชำชนจะไดร้บั

- ......................



ตวัชีว้ดัส ำนกังำนศกึษำธกิำรสตลู
ตำมค ำรบัรองกำรปฏบิตัริำชกำร ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565

4. ระดบัควำมส ำเร็จของกำรเปิดเผยขอ้มลูสำธำรณะ (Open Data Integrity and Transparency : OIT) 
ตำมคูม่อืกำรประเมนิคณุธรรมและควำมโปรง่ใสในกำรด ำเนนิงำนของหนว่ยงำนภำครฐั (Integrity &
Transparency Assessment: ITA) 

ค ำอธบิำย

• ส านักงาน ป.ป.ช. ไดพ้ฒันาเครือ่งมอืการประเมนิเชงิบวกเพือ่เป็นมาตรการป้องกนัการทจุรติ และเป็นกลไกในการสรา้งความตระหนักใหห้น่วยงานภาครัฐมกีารด าเนนิงานอยา่งโปรง่ใสและมคีณุธรรม โดยใชช้ือ่วา่ 
“การประเมนิคณุธรรมและความโปรง่ใสในการด าเนนิงานของหน่วยงานภาครฐั (Integrity and Transparency Assessment: ITA) ไดเ้ริม่ด าเนนิการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 เป็นตน้มาจนถงึปัจจบุนั

• เกณฑก์ารประเมนิ ITA จ าแนกออกเป็น 10 ตวัชีว้ดั ไดแ้ก ่1) การปฏบิตัหินา้ที ่2) การใชง้บประมาณ 3) การใชอ้ านาจ 4) การใชท้รัพยส์นิของราชการ 5) การแกไ้ขปัญหาการทจุรติ 6) คณุภาพการด าเนนิงาน
7) ประสทิธภิาพการสือ่สาร 8) การปรับปรงุระบบการท างาน 9) การเปิดเผยขอ้มลู 10) การป้องกนัการทจุรติ 

• ส านักงานปลดักระทรวงศกึษาธกิาร โดยศนูยป์ฏบิตักิารตอ่ตา้นการทจุรติ ไดน้ าเกณฑก์ารประเมนิ ITA เฉพาะตวัชีว้ดัที ่9 การเปิดเผยขอ้มลู และตวัชีว้ดัที ่10 การป้องกนัการทจุรติ ซึง่เป็นการประเมนิคณุธรรม
และความโปรง่ใสในการด าเนนิงานของหน่วยงานภาครฐัดา้นการเปิดเผยขอ้มลูสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency : OIT) โดยมวีตัถปุระสงคเ์พือ่ประเมนิระดบัการเผยแพรข่อ้มลูตา่ง ๆ ทีเ่ป็น
ปัจจบุนับนเว็บไซตข์องหน่วยงาน ใหส้าธารณชนไดร้ับทราบ มาเป็นกรอบส าหรับการประเมนิคณุธรรมและความโปรง่ใสในการด าเนนิงานของส านักงานศกึษาธกิารภาคและส านักงานศกึษาธกิารจังหวดั

• ตวัชีว้ดันีเ้ป็นการวดัผลสมัฤทธิจ์ากความสามารถของส านักงานศกึษาธกิารภาค/ส านักงานศกึษาธกิารจังหวดัในการเผยแพรข่อ้มลูตา่ง ๆ ทีเ่ป็นปัจจบุนับนเว็บไซตข์องหน่วยงานตามเกณฑก์ารประเมนิ ITA
ในประเด็นยอ่ยของตวัชีว้ดัที ่9 และ ตวัชีว้ดัที ่10 ใหส้าธารณชนไดร้ับทราบ 

• ผลคะแนนการประเมนิคณุธรรมและความโปรง่ใสในการด าเนนิงานของหน่วยงานภาครัฐดา้นการเปิดเผยขอ้มลูสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency : OIT) ส าหรับ ส านักงานศกึษาธกิารภาค 
และ ส านักงานศกึษาธกิารจังหวดั ใหใ้ชผ้ลการประเมนิของคณะกรรมการจัดท าเกณฑแ์ละตรวจสรปุผลการประเมนิคณุธรรมและความโปรง่ใสในการด าเนนิงานของหน่วยงานภาครฐั ส าหรับส านักงานศกึษาธกิารภาค
และส านักงานศกึษาธกิารจังหวดั 

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

ขอ้มลูพืน้ฐำน

เกณฑก์ำรประเมนิ :

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

มคีะแนนผลกำรด ำเนนิงำนในระดบั D 

หรอืระดบั E 

มคีะแนนผลกำรด ำเนนิงำนในระดบั B 

หรอืระดบั C

มคีะแนนผลกำรด ำเนนิงำนในระดบั AA 

หรอืระดบั A

ขอ้มลูพืน้ฐำน 2562 2563 2564

ผลคะแนนการประเมนิคณุธรรมและความโปรง่ใส
ในการด าเนนิงานของหน่วยงานภาครฐัดา้นการ
เปิดเผยขอ้มลูสาธารณะ (Open Data Integrity 
and Transparency : OIT)

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

ประโยชนท์ีส่ ำนกังำนปลดักระทรวงศกึษำธกิำร 
หรอืประชำชนจะไดร้บั

- ......................

ผูร้บัผดิชอบตวัชีว้ดั

1. นางสาวนพภศร  ศรรีักษ์
2. นางสาวเดอืน  โพธริัตน์

หมำยเลขโทรศพัท์

074 772165



ตวัชีว้ดัส ำนกังำนศกึษำธกิำรสตลู
ตำมค ำรบัรองกำรปฏบิตัริำชกำร ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565

5. ระดบัควำมส ำเร็จในกำรขบัเคลือ่นแผนปฏบิตักิำรดำ้นกำรธ ำรงรกัษำสถำบนัหลกัของชำติ
พ.ศ. 2564 - 2570

ค ำอธบิำย

• คณะรัฐมนตรใีนคราวประชมุเมือ่วนัที ่18 กมุภาพนัธ ์2558 ไดม้มีตเิห็นชอบแนวทางการรกัษาความมัน่คงสถาบนัหลกัของชาต ิภายใตก้ารปกครองระบอบประชาธปิไตยอนัมพีระมหากษัตรยิท์รงเป็นประมขุ ตามที ่
สภาความมัน่คงแหง่ชาตเิสนอ เพือ่เป็นกรอบทศิทางการด าเนนิงานของสว่นราชการทีเ่กีย่วขอ้งเพือ่เสรมิสรา้งความมัน่คงของสถาบนัหลกัของชาติ ซ ึง่ตอ่มาส านักงานสภาความมัน่คงแหง่ชาตไิดด้ าเนนิการทบทวน
แนวทางดงักลา่วใหส้อดคลอ้งกบัยทุธศาสตรช์าต ิ(พ.ศ. 2561 – 2580) และนโยบายระดบัชาตอิืน่ๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง เป็น “แผนปฏบิตักิารดา้นการธ ารงรกัษาสถาบนัหลกัของชาต ิพ.ศ. 2564 – 2570” 

• แผนปฏบิตักิารดา้นการธ ารงรกัษาสถาบนัหลกัของชาต ิพ.ศ. 2564 – 2570 มเีป้าหมายเพือ่ให ้ประชาชนมคีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบัสถาบนัพระมหากษัตรยิ ์ทกุภาคสว่นมสีว่นรว่มในการน าแนวพระราชด ารมิา
ประยกุตใ์ชใ้นชวีติประจ าวนั การเทดิพระเกยีรตอิงคพ์ระมหากษัตรยิแ์ละพระบรมราชวงศเ์ป็นไปอยา่งถกูตอ้งเหมาะสม ทกุภาคสว่นมสีว่นรว่มในการธ ารงรักษาไวซ้ ึง่ความมัน่คงยั่งยนืของสถาบนัพระมหากษัตรยิ ์และ
กลไกในการธ ารงรกัษาสถาบนัพระมหากษัตรยิ ์มคีวามเขม้แข็ง 

• แนวทางด าเนนิการ ประกอบดว้ย 4 แนวทาง ไดแ้ก ่1) การเสรมิสรา้งความรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบับทบาทและความส าคญัของสถาบนัพระมหากษัตรยิต์อ่สงัคมไทย  2) การนอ้มน าแนวพระราชด าร ิและผลส าเร็จของ
โครงการอนัเนือ่งมาจากพระราชด ารไิปขบัเคลือ่นและขยายผลสูป่ระชาชนในทกุภาคสว่น 3) เสรมิสรา้งประสทิธภิาพการด าเนนิงานและกลไกการธ ารงรกัษาสถาบนัพระมหากษัตรยิ ์และ 4) การเสรมิสรา้งการบรหิาร
จัดการทีม่ปีระสทิธภิาพ

• กระทรวงศกึษาธกิารเป็นหน่วยงานรบัผดิชอบหลกัการขบัเคลือ่นแผนปฏบิตักิารฯ ตามแนวทางที ่1 โดยด าเนนิการในเรือ่งทีเ่กีย่วขอ้ง เชน่ การปรับปรงุหลกัสตูรการจัดการเรยีนการสอน การปรับปรงุคูม่อืครใูนสว่น
ของสาระการเรยีนรูท้ ีม่เีนือ้หาเกีย่วขอ้งกบัสถาบนัพระมหากษัตรยิ ์การขบัเคลือ่นการด าเนนิโครงการอนัเนือ่งมาจากพระราชด ารหิลกัปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีง โครงการจติอาสาพฒันาคณุภาพชวีติเพือ่ความสขุ
ของประชาชน เป็นตน้ และเป็นหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งในแนวทางด าเนนิการที ่2 - 4

• ตวัชีว้ดันีเ้ป็นการวดัผลสมัฤทธิจ์ากความสามารถของส านักงานศกึษาธกิารภาคและส านักงานศกึษาธกิารจังหวดัในการด าเนนิการสง่เสรมิ สนับสนุน ก ากบั ตดิตามและรายงานผลการด าเนนิงานการขบัเคลือ่น
แผนปฏบิตักิารดา้นการธ ารงรกัษาสถาบนัหลกัของชาต ิพ.ศ. 2564 – 2570 ทีเ่กีย่วขอ้งในระดบัพืน้ที ่โดยมสี านักบรูณาการกจิการการศกึษาเป็นหน่วยงานหลกัในการสง่เสรมิ สนับสนุน ก ากบัและตดิตามการ
ด าเนนิงานในเรือ่งดงักลา่วของ ส านักงานศกึษาธกิารภาคและส านักงานศกึษาธกิารจังหวดั 

ขอ้มลูพืน้ฐำน

เกณฑก์ำรประเมนิ :

ขอ้มลูพืน้ฐำน 2562 2563 2564

ระดบัความส าเร็จในการขบัเคลือ่นแผนปฏบิตักิาร
ดา้นการธ ารงรักษาสถาบนัหลกัของชาต ิพ.ศ. 
2564 - 2570

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

ประโยชนท์ีส่ ำนกังำนปลดักระทรวงศกึษำธกิำร 
หรอืประชำชนจะไดร้บั

- ......................

ผูร้บัผดิชอบตวัชีว้ดั

1. นายอดลุย ์ หลมีานัน
2. นางสาววรัญญาภรณ์ หลหีนุด

หมำยเลขโทรศพัท์

.074 772165

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

1. ด าเนนิการตามกรอบแนวทางการด าเนนิงาน 

ในการขบัเคลือ่นแผนปฏบิตักิารดา้นการ   

ธ ารงรักษาสถาบนัหลกัของชาต ิทีส่ านัก

บรูณาการกจิการการศกึษาก าหนดไดค้รบถว้น

ทกุกจิกรรม

2. รายงานผลการด าเนนิงานตามรปูแบบที่

ส านักบรูณาการกจิการการศกึษาก าหนดได ้

ภายในวนัที ่20 ของทกุเดอืน ตัง้แตเ่ดอืน

มกราคม – กนัยายน 2565

ด าเนนิการไดต้ามคา่เป้าหมายตวัชีว้ดั

ผลสมัฤทธิ ์ตามกรอบแนวทางการ

ด าเนนิงานในการขบัเคลือ่นแผนปฏบิตักิาร

ดา้นการธ ารงรักษาสถาบนัหลกัของชาตทิี่

ส านักบรูณาการกจิการการศกึษาก าหนด

ทกุตวัชีว้ดั

สรปุผลการขบัเคลือ่นแผนปฏบิตักิารดา้นการ

ธ ารงรักษาสถาบนัหลกัของชาต ิประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2565 ของหน่วยงาน สง่ให ้

ส านักบรูณาการกจิการการศกึษาไดภ้ายใน

วนัที ่10 กนัยายน 2565



ตวัชีว้ดักำรประเมนิศกัยภำพในกำรด ำเนนิงำน (Potential Base) 



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
/ความคาดหวังของผูร้ับบรกิารและ
ผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยี

มผีลการวเิคราะหข์อ้มลูความตอ้งการ/
ความคาดหวังของผูร้ับบรกิารและ
ผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยี และมแีนวทางในการ
จัดการ/ตอบสนองความตอ้งการ/
ความคาดหวังของทกุกลุม่

มกีารใชผ้ลการวเิคราะหแ์ละแนวทางฯ
มาด าเนนิการตอบสนองความตอ้งการ/
ความคาดหวังของผูร้ับบรกิารและผูม้ี
สว่นไดส้ว่นเสยี

น ำ้หนกั

5

ผูร้บัผดิชอบตวัชีว้ดั

1. นางพรพศิ  จันทรโชติ
2. นางสาวหาสาน๊ะ นลิะ๊

หมำยเลขโทรศพัท์

074 772165

ตวัชีว้ดั หมวด 3 : ประเด็นที ่3.1 : ระดบัพืน้ฐำน (Basic)
ควำมส ำเร็จในกำรใชข้อ้มลูและสำรสนเทศเพือ่ตอบสนองควำมตอ้งกำรทีแ่ตกตำ่ง (Customer centric)

17

ขอ้มลูพืน้ฐำน 

ปีงบประมำณ 2560 2561 2562 2563 2564

ผลกำรด ำเนนิงำน - - - -

ตวัชีว้ดัส ำนกังำนศกึษำธกิำรสตลู
ตำมค ำรบัรองกำรปฏบิตัริำชกำร ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565



ค ำอธบิำย

• ตวัชีว้ดันี ้เป็นตวัชีว้ดัยอ่ยของเกณฑค์ณุภาพการบรหิารจัดการภาครัฐ 4.0 (PMQA 4.0) หมวด 3 : การใหค้วามส าคญักบัผูรั้บบรกิารและผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยี ประเด็นที ่3.2 
การประเมนิความพงึพอใจและความผูกพันของผูรั้บบรกิารและผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยีเพือ่น ามาใชป้ระโยชน ์ 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)

หน่วยงานมกีารออกแบบการประเมนิ
ความพงึพอใจและความผกูพันของ
กลุม่ผูรั้บบรกิารและผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยี
ในรปูแบบทีเ่หมาะสม เพือ่ใหไ้ดข้อ้มลู
ทีส่ามารถน ามาใชป้ระโยชนใ์นการ
วเิคราะหแ์ละปรับปรงุกระบวนการ
ท างาน เชน่ การใหบ้รกิารทีท่ันการณ์ 
พฤตกิรรมทีต่อบสนองตอ่นโยบายการ
บรกิารตา่ง ๆ เป็นตน้

หน่วยงานมกีารประเมนิความพงึ
พอใจของกลุม่ผูรั้บบรกิารและผูม้ี
สว่นไดส้ว่นเสยี จากกระบวนการ
ปฏบิัตงิานหลัก/งานบรกิาร 
อยา่งนอ้ย 2 กระบวนการ/งานบรกิาร

หน่วยงานมกีารประเมนิความผกูพันของ
กลุม่ผูรั้บบรกิารและผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยี 
มตีอ่หน่วยงามในภาพรวม ครบทกุกลุม่

น ำ้หนกั

5

ตวัชีว้ดั หมวด 3 : ประเด็นที ่3.2 : ระดบัพืน้ฐำน (Basic)
ควำมส ำเร็จในกำรประเมนิควำมพงึพอใจและควำมผกูพนั ของกลุม่ผูร้บับรกิำรและผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยี 

18

ขอ้มลูพืน้ฐำน 

ปีงบประมำณ 2560 2561 2562 2563 2564

ผลกำรด ำเนนิงำน - - - -

ตวัชีว้ดัส ำนกังำนศกึษำธกิำรสตลู
ตำมค ำรบัรองกำรปฏบิตัริำชกำร ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565

ผูร้บัผดิชอบตวัชีว้ดั

1. นางพรพศิ  จันทรโชติ
2. นางสาวหาสาน๊ะ นลิะ๊

หมำยเลขโทรศพัท์

074 772165



ค ำอธบิำย

• ตวัชีว้ดันี ้เป็นตวัชีว้ดัยอ่ยของเกณฑค์ณุภาพการบรหิารจัดการภาครัฐ 4.0 (PMQA 4.0) หมวด 3 : การใหค้วามส าคญักบัผูรั้บบรกิารและผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยี ประเด็นที ่3.3 
การสรา้งนวตักรรมการบรกิารทีส่รา้งความแตกตา่งและสามารถตอบสนองความตอ้งการเฉพาะ  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)

มกีารตอบสนองความตอ้งการและ
ความคาดหวังของกลุม่ผูร้ับบรกิาร
และผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยีหลักโดยมี
การทบทวนและการปรับปรงุการ
บรกิารอยา่งตอ่เนือ่ง

มชีอ่งทางการสือ่สารทีส่ามารถเขา้ถงึ
ผูรั้บบรกิาร และผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยีหลัก
ทกุกลุม่ของหน่วยงาน

มผีลการถา่ยทอดการปรับปรงุการบรกิาร
ไปยังผูร้ับผดิชอบทีเ่กีย่วขอ้งใหเ้กดิการ
ปฏบัิตอิยา่งจรงิจัง

น ำ้หนกั

5

ตวัชีว้ดั หมวด 3 : ประเด็นที ่3.3 : ระดบัพืน้ฐำน (Basic)
ควำมส ำเร็จในกำรสรำ้งนวตักรรมกำรบรกิำรทีส่รำ้งควำมแตกตำ่งและตอบสนองควำมตอ้งกำร

19

ขอ้มลูพืน้ฐำน 

ปีงบประมำณ 2560 2561 2562 2563 2564

ผลกำรด ำเนนิงำน - - - -

ตวัชีว้ดัส ำนกังำนศกึษำธกิำรสตลู
ตำมค ำรบัรองกำรปฏบิตัริำชกำร ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565

ผูร้บัผดิชอบตวัชีว้ดั

1. นางพรพศิ  จันทรโชติ
2. นางสาวหาสาน๊ะ นลิะ๊

หมำยเลขโทรศพัท์

074 772165



ค ำอธบิำย

• ตวัชีว้ดันี ้เป็นตวัชีว้ดัยอ่ยของเกณฑค์ณุภาพการบรหิารจัดการภาครัฐ 4.0 (PMQA 4.0) หมวด 3 : การใหค้วามส าคญักบัผูรั้บบรกิารและผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยี ประเด็นที ่3.4 
กระบวนการแกไ้ขขอ้รอ้งเรยีนทีร่วดเร็วและสรา้งสรรค ์ 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)

มชีอ่งทางรับเรือ่งรอ้งเรยีนทีเ่ขา้ถงึ
ง่ายและหลากหลายตอ่ผูร้อ้งเรยีน
อยา่งนอ้ย 3 ชอ่งทาง

มกีระบวนการรับ/จัดการขอ้รอ้งเรยีน
ทีช่ดัเจนและใหค้วามสะดวกในการ
รอ้งเรยีนของผูรั้บบรกิารและผูม้สีว่นได ้
สว่นเสยี

มกีารเผยแพรก่ระบวนการรับ/จัดการ
ขอ้รอ้งเรยีนใหส้าธารณะทราบ

น ำ้หนกั

5

ตวัชีว้ดั หมวด 3 : ประเด็นที ่3.4 : ระดบัพืน้ฐำน (Basic)
ควำมส ำเร็จในกำรแกไ้ขขอ้รอ้งเรยีนทีร่วดเร็วและสรำ้งสรรค ์เพือ่ตอบสนองไดท้นัควำมตอ้งกำร

20

ขอ้มลูพืน้ฐำน 

ปีงบประมำณ 2560 2561 2562 2563 2564

ผลกำรด ำเนนิงำน - - - -

ตวัชีว้ดัส ำนกังำนศกึษำธกิำรสตลู
ตำมค ำรบัรองกำรปฏบิตัริำชกำร ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565

ผูร้บัผดิชอบตวัชีว้ดั

1. นางพรพศิ  จันทรโชติ
2. นางสาวหาสาน๊ะ นลิะ๊

หมำยเลขโทรศพัท์

074 772165



ค ำอธบิำย

• ตวัชีว้ดันี ้เป็นตวัชีว้ดัยอ่ยของเกณฑค์ณุภาพการบรหิารจัดการภาครัฐ 4.0 (PMQA 4.0) หมวด 4 : การวดั การวเิคราะห ์และการจัดการความรู ้ประเด็นที ่4.1 การใชข้อ้มลู
ในการก าหนดตวัวดัเพือ่ตดิตามงานและการเปิดเผยขอ้มลูตอ่สาธารณะ  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)

มกีารรวบรวมขอ้มลูตัวชีวั้ดในระดับ
ยทุธศาสตรข์องหน่วยงาน 
พรอ้มดว้ยเกณฑก์ารใหค้ะแนน 
คา่เป้าหมาย ขอ้มลูพืน้ฐาน 
ขอบเขตการด าเนนิการหรอื
การวัดผล และนยิามศัพทส์ าคัญ
ทีเ่กีย่วขอ้งของทกุตัวชีวั้ด 

น าขอ้มลูตัวชีวั้ดมาใชใ้นการตดิตาม
รายงานและประเมนิผลตามยทุธศาสตร์
ของหน่วยงาน

มกีารจัดท าฐานขอ้มลูผลการด าเนนิงาน
ตัวชีวั้ดตามยทุธศาสตรข์องหน่วยงาน
ในรปูแบบอเิล็กทรอนกิส์

น ำ้หนกั

5

ผูร้บัผดิชอบตวัชีว้ดั

1. นางสาวนพภศร ศรรีักษ์
2. นางสาวนูรญีา รงคส์มัคร

หมำยเลขโทรศพัท์

074 772165

ตวัชีว้ดั หมวด 4 : ประเด็นที ่4.1 : ระดบัพืน้ฐำน (Basic)
ควำมส ำเร็จในกำรจดัท ำฐำนขอ้มลูผลกำรด ำเนนิงำนตวัชีว้ดัตำมยทุธศำสตรข์องหนว่ยงำน 

21

ขอ้มลูพืน้ฐำน 

ปีงบประมำณ 2560 2561 2562 2563 2564

ผลกำรด ำเนนิงำน - - - -

ตวัชีว้ดัส ำนกังำนศกึษำธกิำรสตลู
ตำมค ำรบัรองกำรปฏบิตัริำชกำร ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565



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
กระบวนการสาคัญ ๆ (Re-active) 
ของหน่วยงาน อยา่งนอ้ย 
2 กระบวนงาน

น ำ้หนกั

5

ตวัชีว้ดั หมวด 4 : ประเด็นที ่4.2 : ระดบัพืน้ฐำน (Basic)
ควำมส ำเร็จในกำรวเิครำะหข์อ้มลูและตวัชีว้ดัเพือ่แกป้ญัหำในกระบวนกำรปฏบิตังิำน

22

ขอ้มลูพืน้ฐำน 

ปีงบประมำณ 2560 2561 2562 2563 2564

ผลกำรด ำเนนิงำน - - - -

ตวัชีว้ดัส ำนกังำนศกึษำธกิำรสตลู
ตำมค ำรบัรองกำรปฏบิตัริำชกำร ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565

ผูร้บัผดิชอบตวัชีว้ดั

1. นางสาวนพภศร ศรรีักษ์
2. นางสาวนูรญีา รงคส์มัคร

หมำยเลขโทรศพัท์

074 772165



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

น ำ้หนกั

5

ตวัชีว้ดั หมวด 4 : ประเด็นที ่4.3 : ระดบัพืน้ฐำน (Basic)
ควำมส ำเร็จในกำรรวบรวมขอ้มลู สำรสนเทศ และองคค์วำมรูข้องหนว่ยงำนอยำ่งเป็นระบบ 
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ขอ้มลูพืน้ฐำน 

ปีงบประมำณ 2560 2561 2562 2563 2564

ผลกำรด ำเนนิงำน - - - -

ตวัชีว้ดัส ำนกังำนศกึษำธกิำรสตลู
ตำมค ำรบัรองกำรปฏบิตัริำชกำร ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565

ผูร้บัผดิชอบตวัชีว้ดั

1. นางสาวนพภศร ศรรีักษ์
2. นางสาวนูรญีา รงคส์มัคร

หมำยเลขโทรศพัท์

074 772165



ค ำอธบิำย

• ตวัชีว้ดันี ้เป็นตวัชีว้ดัยอ่ยของเกณฑค์ณุภาพการบรหิารจัดการภาครัฐ 4.0 (PMQA 4.0) หมวด 6 : การมุง่เนน้ระบบการปฏบิตักิาร ประเด็นที ่6.1 กระบวนการท างานที่
เชือ่มโยงตัง้แตต่น้จนจบสูผ่ลลพัธท์ีต่อ้งการ  เป็นตวัชีว้ดัระดบัพืน้ฐำน (Basic)

• เกณฑค์ณุภาพการบรหิารจัดการภาครัฐ 4.0 (PMQA 4.0) เป็นเครือ่งมอืการประเมนิระบบการบรหิารในเชงิบรูณาการเพือ่เชือ่มโยงยทุธศาสตรข์องสว่นราชการกบัเป้าหมาย
และทศิทางการพัฒนาของประเทศ โดยมวีตัถปุระสงคเ์พือ่เป็นแนวทางใหห้น่วยงานภาครัฐพัฒนาไปสูร่ะบบราชการ 4.0

• หมวด 6 การมุง่เนน้ระบบการปฏบิตักิาร เป้าหมาย เพือ่ใหส้ว่นราชการมกีารบรหิารจัดการกระบวนการทีม่ปีระสทิธภิาพ เกดิประสทิธผิล เชือ่มโยงตัง้แตต่น้จนจบ
และน าไปสูผ่ลลพัธท์ีต่อ้งการ มกีารสรา้งนวตักรรมในการปรับปรุงผลผลติ กระบวนการ และการใหบ้รกิาร มกีารลดตน้ทนุและการใชท้รัพยากรอยา่งมปีระสทิธภิาพ มกีารน า
เทคโนโลยมีาใชเ้พือ่ใหม้ขีดีสมรรถนะสงูขึน้ บรูณาการกระบวนการเพือ่สรา้งคณุคา่ในการใหบ้รกิารแกป่ระชาชนและเพิม่ขดีความสามารถในการแขง่ขนั

• ตวัชีว้ดันี ้ก าหนดเกณฑใ์หเ้หมาะสมกบับรบิทการด าเนนิการของหน่วยงานระดบัส านัก เพือ่ใหเ้กดิการเรยีนรู ้พัฒนาและสง่ผลตอ่การขบัเคลือ่นงานในเรือ่งดงักลา่วของ
ส านักงานปลดักระทรวงศกึษาธกิาร

เกณฑก์ำรประเมนิ

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

หน่วยงานมกีารทบทวน ออกแบบ
กระบวนการหลักและกระบวนการ
สนับสนุนไดค้รบถว้นตามอ านาจ
หนา้ทีท่ีก่ฎหมายก าหนด

มกีารออกแบบกระบวนการท างาน
บนแนวคดิทีเ่ชือ่มโยงตัง้แตต่น้จนจบ 
(End to End Process) เพือ่ใหเ้กดิ
ผลลัพธท์ีม่คีณุคา่แกป่ระชาชน

มกีารก าหนดแนวทางการปฏบัิตงิาน
รว่มกันระหวา่งหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง
ในกระบวนการของหน่วยงาน เชน่
จัดท าขอ้ตกลงในการปฏบัิตริว่มกัน
ระหวา่งหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง จัดท า
มาตรฐานการปฏบัิตงิานรว่มกันระหวา่ง
หน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง 

น ำ้หนกั

5

ตวัชีว้ดั หมวด 6 : ประเด็นที ่6.1 : ระดบัพืน้ฐำน (Basic)
ควำมส ำเร็จในกำรออกแบบกระบวนกำรทีเ่ชือ่มโยงต ัง้แตต่น้จนจบกระบวนกำร (end to end process)

24

ขอ้มลูพืน้ฐำน 

ปีงบประมำณ 2560 2561 2562 2563 2564

ผลกำรด ำเนนิงำน - - - -

ตวัชีว้ดัส ำนกังำนศกึษำธกิำรสตลู
ตำมค ำรบัรองกำรปฏบิตัริำชกำร ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565

ผูร้บัผดิชอบตวัชีว้ดั

1. นางสาวนพภศร ศรรีักษ์
2. นางสาวนูรญีา รงคส์มัคร

หมำยเลขโทรศพัท์

074 772165


