
ค ำรบัรองกำรปฏบิตัริำชกำร

ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565

ของ ส ำนกัควำมสมัพนัธต์ำ่งประเทศ สป.



ค ำรับรองกำรปฏิบัติรำชกำร ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565

ส ำนักควำมสัมพันธ์ต่ำงประเทศ ส ำนักงำนปลัดกระทรวงศึกษำธิกำร

1. ค ำรับรองระหว่ำง
นำยสุภัทร  จ ำปำทอง ปลัดกระทรวงศึกษำธิกำร และ    นำยสมทรง  งำมวงษ์ ผู้อ ำนวยกำรส ำนักควำมสัมพันธ์ต่ำงประเทศ             

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 นำยสุภัทร จ ำปำทอง ในฐำนะผู้บังคับบัญชำของ นำยสมทรง  งำมวงษ์ ได้พิจำรณำและเห็นชอบกับ ตัวช้ีวัดผลกำรปฏิบัติรำชกำร น้ ำหนัก ข้อมูลพื้นฐำน เป้ำหมำย

เกณฑ์กำรให้คะแนนและรำยละเอียดอื่น ๆ ตำมที่ก ำหนดในเอกสำรประกอบท้ำยค ำรับรองนี้  และข้ำพเจ้ำยินดีจะให้ค ำแนะน ำ ก ำกับ และตรวจสอบผลกำรปฏิบัติรำชกำรของ
นำยสมทรง  งำมวงษ์  ให้เป็นไปตำมค ำรับรองที่จัดท ำข้ึนนี้

5. ข้ำพเจ้ำนำยสมทรง  งำมวงษ์ ผู้อ ำนวยกำรส ำนักควำมสัมพันธ์ต่ำงประเทศ สป. ได้ท ำควำมเข้ำใจค ำรับรองตำมข้อ 3 แล้ว ขอให้ค ำรับรองกับปลัดกระทรวง
ศึกษำธิกำรว่ำจะมุ่งมั่นปฏิบัติรำชกำรให้เกิดผลงำนที่ดีตำมเป้ำหมำยของตัวช้ีวัดแต่ละตัวในระดับสูงสุดเพื่อให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประชำชนตำมที่ให้ค ำรับรองไว้

6. ผู้รับค ำรับรองและผู้ท ำค ำรับรองได้เข้ำใจค ำรับรองกำรปฏิบัติรำชกำรและเห็นพ้องกันแล้ว จึงได้ลงลำยมือช่ือไว้เป็นส ำคัญ

........................................................... .............................................................
(นำยสุภัทร  จ ำปำทอง) นำยสมทรง  งำมวงษ์ 

ปลัดกระทรวงศึกษำธิกำร                                                                                ผู้อ ำนวยกำรส ำนักควำมสัมพันธ์ต่ำงประเทศ 
วันท่ี..…......เดือน...……..........พ.ศ...…......... วันท่ี...….....เดือน.......……...........พ.ศ...............  



ควำมเชือ่มโยงนโยบำย/ยทุธศำสตร/์แผนกบัตวัชีว้ดัของหนว่ยงำน
ตวัชีว้ดัของ ส ำนกัควำมสมัพนัธต์ำ่งประเทศ สป.

แผนแมบ่ทภำยใตย้ทุธศำสตรช์ำต ิ นโยบำยรฐับำล

ยทุธศำสตรช์ำต ิพ.ศ. 2561 – 2580

4. การสรา้งบทบาท
ของไทยในเวทโีลก

8. การปฏริปูกระบวนการ
เรยีนรู ้และการพฒันา
ศกัยภาพของคนไท
ยทกุชว่งวยั

แผนแมบ่ท 2.   การตา่งประเทศ
แผนแมบ่ท 11. ดา้นการพัฒนาศกัยภาพคนตลอด

ชว่งชวีติ
แผนแมบ่ท 12. ดา้นการพัฒนาการเรยีนรู ้
แผนแมบ่ท 20. ดา้นการบรกิารประชาชนและ

ประสทิธภิาพภาครัฐ
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แผนฯ 12 (ปี 60-64)

• ยทุธศาสตรท์ี ่1 การเสรมิสรา้งและพัฒนา
ศักยภาพทนุมนุษย์

• ยทุธศาสตรท์ี ่2 การสรา้งความเป็นธรรม
ลดความเหลือ่มล ้าในสงัคม

• ยทุธศาสตรท์ี ่10 ความรว่มมอืระหวา่ง
ประเทศเพือ่การพัฒนา

7.การเตรยีมคนไทย
สูศ่ตวรรษที ่21

10.การพัฒนาระบบ
การใหบ้รกิาร
ประชาชน

ต
วัช

ี ว้
ดั

ระ
ด
บั

ก
ระ
ท
รว
ง

กำรประเมนิประสทิธผิลกำรด ำเนนิงำน (Performance Base) รอ้ยละ 60

ตัวชีว้ดัที ่1  ระดับความส าเร็จในการขับเคลือ่นการพัฒนาดา้นการศกึษาผา่นการประชมุคณะท างานดา้นการพัฒนาทรัพยากรมนุษยข์องเอเปค
ตัวชีว้ดัที ่2  ระดับความส าเร็จในการขับเคลือ่นการด าเนนิงานดา้นการศกึษาตามปฏญิญาอาเซยีนวา่ดว้ยการเสรมิสรา้งความเขม้แข็งดา้นการศกึษาใหแ้กเ่ด็กและเยาวชนทีต่กหล่น
ตัวชีว้ดัที ่3  ระดับความส าเร็จในการจัดฝึกอบรมใหก้บันักศกึษาตา่งประเทศในประเทศไทย
ตัวชีว้ดัที ่4 รอ้ยละความส าเร็จของโครงการทีม่ผีลสมัฤทธิต์ามเป้าหมายของโครงการตามแผนปฏบิัตริาชการของหน่วยงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ตัวชีว้ดัที ่5  ระดับความส าเร็จของการเปิดเผยขอ้มลูสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency : OIT) ตามคูม่อืการประเมนิคณุธรรมและความโปรง่ใสในการด าเนนิงาน

ของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment: ITA) 
ตัวชีว้ดัที ่6  ระดับความส าเร็จในการขับเคลือ่นแผนปฏบิัตกิารดา้นการธ ารงรักษาสถาบันหลักของชาต ิพ.ศ. 2564 - 2570 
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กำรประเมนิศกัยภำพในกำรด ำเนนิงำน (Potential Base) รอ้ยละ 40

ตัวชีว้ดัที ่7  ตัวชีว้ดั หมวด 2 : ประเด็นที ่2.1 : ระดับพืน้ฐาน (Basic) ความส าเร็จในกระบวนการวางแผนกลยทุธอ์ยา่งเป็นระบบ 5

ตัวชีว้ดัที ่8  ตัวชีว้ดั หมวด 2 : ประเด็นที ่2.2 : ระดับพืน้ฐาน (Basic) ความส าเร็จในการก าหนดเป้าประสงคแ์ละตัวชีว้ดัเชงิยทุธศาสตรท์ีต่อบสนองตอ่พันธกจิ 5

ตัวชีว้ดัที ่9  ตัวชีว้ดั หมวด 2 : ประเด็นที ่2.3 : ระดับพืน้ฐาน (Basic) ความส าเร็จในการขับเคลือ่นแผนปฏบิัตกิารของหน่วยงาน 5

ตัวชีว้ดัที ่10 ตัวชีว้ดั หมวด 2 : ประเด็นที ่2.4 : ระดับพืน้ฐาน (Basic) ความส าเร็จในการตดิตามผลของการบรรลเุป้าหมายเชงิยทุธศาสตรแ์ละการแกไ้ขปัญหาอยา่งมปีระสทิธผิล 5

ตัวชีว้ดัที ่11 ตัวชีว้ดั หมวด 5 : ประเด็นที ่5.2 : ระดับพืน้ฐาน (Basic) ความส าเร็จในการสรา้งบรรยากาศและสภาพแวดลอ้มในการท างาน 5

ตัวชีว้ดัที ่12 ตัวชีว้ดั หมวด 5 : ประเด็นที ่5.4 : ระดับพืน้ฐาน (Basic)ความส าเร็จในการพัฒนาบคุลากร 5

ตัวชีว้ดัที ่13 ตัวชีว้ดั หมวด 6 : ประเด็นที ่6.1 : ระดับพืน้ฐาน (Basic) ความส าเร็จในการออกแบบกระบวนการทีเ่ชือ่มโยงตัง้แตต่น้จนจบกระบวนการ (end to end process) 5

ตัวชีว้ดัที ่14  ตัวชีว้ดั หมวด 6 : ประเด็นที ่6.2 :ระดับพืน้ฐาน (Basic) ความส าเร็จในการบรหิารจัดการกระบวนการอยา่งเป็นระบบ 5
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พัฒนาการจัดการศกึษา
เพือ่ความมั่นคง 

พัฒนาระบบบรหิารจัดการ
ใหม้ปีระสทิธภิาพ

ผลการพัฒนาศกึภาพองคก์ารสูก่ารเป็นระบบราชการ 4.0 : 

การประเมนิสถานะของหน่วยงาน ในการเป็นระบบราชการ 

4.0 (PMQA 4.0)

ดา้นการศกึษา กจิกรรมที ่:
1.การป้องกันเด็กเยาวชนหลุดออกจากระบบการศึกษาตัง้แต่
ระดับปฐมวยัเพือ่ลดความเหลือ่มล ้าทางการศกึษา

4.การปฏริปูการจัดการเรยีนรู ้
6.การปฏริปูระบบการบรหิารจัดการขอัมลูสารสนเทศเพือ่การศกึษา
(Big Data for Education)

แผนกำรปฏริปูประเทศ

3

พัฒนาและเสรมิสรา้งศกัยภาพทรัพยากร
มนุษยใ์หม้คีณุภาพ

4

สรา้งโอกาสและความเสมอภาค
ทางการศกึษา

- -



แบบฟอรม์สรปุตวัชีว้ดั ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565
หนว่ยงำน ส ำนกัควำมสมัพนัธต์ำ่งประเทศ สป.

ตวัชีว้ดั

ควำมเชือ่มโยง
กบันโยบำย /

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 าเร็จในการขับเคลือ่น
การพัฒนาดา้นการศึกษาผ่านการ
ประชุมคณะท างานดา้นการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษยข์องเอเปค

-พัฒนาระบบบริหารจัดการ
และส่งเสริมใหทุ้กภาคส่วน
มสีว่นรว่มในการจัดการศกึษา
- ยุ ท ธ ศ า ส ต ร์ ส ป .  ที่  5
การพัฒนาระบบบรหิารจัดการ
ใหม้ปีระสทิธภิาพ

ผลลัพธ์ของการประชุมจะเป็นกรอบ
การด า เนินงานของสมาชิก เขต
เศรษฐกิจเอเปคเพื่อการพัฒนาทัง้
ด า้นการศึกษา  กา ร เส ริมสร า้ ง
สมรรถนะ และแรงงาน น าไปสู่การ
พั ฒ น า ท รั พ ย า ก ร ม นุ ษ ย์
ทีม่คีณุภาพ สรา้งความ เจรญิเตบิโต
ใหก้ับเศรษฐกิจและสังคมในเขต
เศรษฐกจิเอเปคทีย่ั่งยนื

15 - - อนุมตัแิละจัด
ประชมุ
-มผีลลพัธก์าร
ประชมุ
ทีเ่ป็นกรอบ/
แนวทางความ
รว่มมอืของ
เครอืขา่ย
ดา้นการศกึษา
เอเปค(EdNet)

มกีารจัดท ารายงาน
ผลการประชมุ
คณะท างานดา้น
การพฒันา
ทรัพยากร
มนษย์ (ฉบบัรา่ง) 
ภายในเดอืน
กนัยายน 2565
เพือ่น าเสนอตอ่
คณะกรรมการ
อ านวยการของ
เจา้หนา้ทีอ่าวโุส
วา่ดว้ยความรว่มมอื
ทางเศรษฐกจิและ
วชิาการเอเปค เมือ่
สิน้สดุปี 2565

เสนอรายงาน
ผลการประชมุ
คณะท างาน
ดา้นการ
พฒันา
ทรัพยากร
มนษย์
ตอ่การประชมุ
ระดบัผูน้ าของ
เอเปค ภายใน
เดอืน
พฤศจกิายน 
2565

2. ระดับความส าเร็จในการขับเคลือ่น
การด าเนินงานดา้นการศึกษาตาม
ป ฏิ ญญ า อ า เ ซี ย น ว่ า ด ้ว ย ก า ร
เ ส ริม ส ร ้า ง ค ว า ม เ ข ้ม แ ข็ ง ด ้า น
การศกึษาใหแ้กเ่ด็กและเยาวชนทีต่ก
หลน่

-พัฒนาระบบบริหารจัดการ
และส่งเสริมใหทุ้กภาคส่วน
มสีว่นรว่มในการจัดการศกึษา
- ยุ ท ธ ศ า ส ต ร์ ส ป .  ที่  5
การพัฒนาระบบบรหิารจัดการ
ใหม้ปีระสทิธภิาพ

- หน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง ชมุชน
ประชาชนมคีวามตระหนักรู ้
เกีย่วกับความส าคัญของการจัด
การศกึษาใหแ้กเ่ด็กและเยาวชน
ทีต่กหลน่

- แนวทางการด าเนนิงานส าหรับ
การลดอปุสรรคทีเ่กดิขึน้กับเด็ก
และเยาวชนทีต่กหลน่

15 - - เสนออนุมตัิ
และจัดโครงการ
- จัดประชมุ 4
ภมูภิาคเพือ่รับฟัง
ขอ้มลูการ 
ด าเนนิงานของพืน้ที่
เพือ่น ามาก าหนด
กรอบแนวทางการ
ด าเนนิงาน
ตามปฏญิญาฯ

กรอบแนวทางการ
ด าเนนิการตาม
กจิกรรมทีเ่กีย่วขอ้ง 
และประเมนิผลการ
ด าเนนิการตาม
ปฏญิญาฯ ไดร้ับ
ความเห็นชอบจากปลดั
กระทรวงศกึษาธกิาร

น าเสนอรายงาน
ผลการด าเนนิการ
ตามปฏญิญาฯ 
เสนอผูบ้รหิาร
ใหค้วามเห็นชอบ
กอ่นเสนอที่
ประชมุเจา้หนา้ที่
อาวโุสดา้น
การศกึษาของ
อาเซยีน (ASEAN  
SOM-ED) 
ภายในเดอืน
ตลุาคม 2565

3 . ระ ดับความส า เ ร็ จ ในการ จั ด
ฝึกอบรมใหก้ับนักศกึษาต่างประเทศ
ในประเทศไทย

-พัฒนาระบบบริหารจัดการ
และส่งเสริมใหทุ้กภาคส่วน
มสีว่นรว่มในการจัดการศกึษา
- ยุ ท ธ ศ า ส ต ร์ ส ป .  ที่  5
การพัฒนาระบบบรหิารจัดการ
ใหม้ปีระสทิธภิาพ

ส่ ง เ ส ริมการแลก เปลี่ยน เ รียน รู ้
ดา้นการศกึษาและวัฒนธรรมระหว่าง
นักศกึษาต่างประเทศเพือ่ก่อใหเ้กดิ
ความเขา้ใจอันดีระหว่างประเทศ มี
ความไวเ้นื้อเชื่อใจซึ่งกันและกัน
ระหว่างกลุ่มเยาวชน ซึง่จะเป็นผูน้ า
ยุคใหม่และเป็นก าลังส าคัญในการ
พัฒนาความร่วมมือที่แข็งแกร่งใน
หลาย ๆ ดา้น อันจะน าไปสู่การสรา้ง
ประชาคมโลกทีม่ั่งคั่งย่ังยนืตอ่ไป

8 ผา่นเกณฑ์
การอบรม
รอ้ยละ 85
จ านวน
นักศกึษา 
25 คน

- เสนอ
โครงการและ
อนุมตัหิลกัสตูร
- รายงานผล
การด าเนนิงาน
เสนอ
ปลดักระทรวง
ศกึษาธกิาร

ผูเ้ขา้รว่มโครงการ
ผา่นเกณฑฝึ์กอบรม
เฉลีย่ไมน่อ้ยกวา่
รอ้ยละ 85

ผูเ้ขา้รว่ม
โครงการผา่น
เกณฑ์
ฝึกอบรมเฉลีย่
ไมน่อ้ยกวา่
รอ้ยละ 90
และมกีาร
เสนอแนวทาง
ตอ่ยอดความรู ้
ทีไ่ดร้ับไปใช ้

ประโยชน์



แบบฟอรม์สรปุตวัชีว้ดั ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565
หนว่ยงำน ส ำนกัควำมสมัพนัธต์ำ่งประเทศ สป.

ตวัชีว้ดั

ควำมเชือ่มโยง
กบันโยบำย /

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)

4.รอ้ยละความส าเร็จของโครงการที่มี
ผลสัมฤทธิต์ามเป้าหมายของโครงการ
ตามแผนปฏิบัตริาชการของหน่วยงาน
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

-พัฒนาระบบบรหิารจัดการ
และส่งเสรมิใหทุ้กภาคส่วน
มี ส่ ว น ร่ ว ม ใ น ก า ร จั ด
การศกึษา
-ยุทธศาสตร์ สป .  ที่  5
การพัฒนาร ะบบบริหา ร
จัดการใหม้ปีระสทิธภิาพ

ผลสัมฤทธิต์ามเป้าหมายของโครงการ
สนับสนุนการด า เนินความร่วมมือ
ด ้า น ก า ร ศึ ก ษ า ทั ้ ง ใ น ป ร ะ เ ท ศ
และต่างประเทศ เพื่อยกระดับพัฒนา
คุณภาพการศึกษาของไทยในระดับ
มาตรฐานสากล 

7 79.70 79.70 89.05 98.41

5. ระดบัความส าเร็จของการเปิดเผย
ขอ้มลูสาธารณะ (Open Data 
Integrity and Transparency : OIT)
ตามคูม่อืการประเมนิคณุธรรมและ
ความโปร่งใสในการด าเนนิงานของ
หน่วยงานภาครัฐ (Integrity & 
Transparency Assessment: ITA) 

-พัฒนาระบบบรหิารจัดการ
และส่งเสรมิใหทุ้กภาคส่วน
มี ส่ ว น ร่ ว ม ใ น ก า ร จั ด
การศกึษา
-ยุทธศาสตร์ สป .  ที่  5
การพัฒนาร ะบบบริหา ร
จัดการใหม้ีประสิทธิภาพ/
ตัวชีวั้ด สป.

ประชาชนสามารถเขา้ถงึขอ้มูลข่าวสาร
ของราชการหรอืขอ้มูลเปิดภาครัฐผ่าน
รู ป แ บ บ ห รื อ ช่ อ ง ท า ง ดิ จิ ทั ล 
ขณะเดียวกันประชาชนสามารถใช ้

ขอ้มูลเ ปิดภาครัฐในการมีส่วนร่วม 
ตดิตาม และตรวจสอบการท างานของ
ภาครัฐได ้

8 - มคีะแนนผล
การด าเนนิงาน
ในระดับ D 
หรอืระดับ E 

มคีะแนนผล
การด าเนนิงาน
ในระดับ B หรอื
ระดับ C

มคีะแนนผล
การ
ด าเนนิงานใน
ระดับ AA หรอื
ระดับ A

6. ระดบัความส าเร็จในการขบัเคลือ่น
แผนปฏบิตักิารดา้นการธ ารงรักษา
สถาบนัหลกัของชาต ิพ.ศ. 2564 -
2570

-พัฒนาระบบบรหิารจัดการ
และส่งเสรมิใหทุ้กภาคส่วน
มี ส่ ว น ร่ ว ม ใ น ก า ร จั ด
การศกึษา
-ยุทธศาสตร์ สป .  ที่  5
การพัฒนาร ะบบบริหา ร
จัดการใหม้ีประสิทธิภาพ/
ตัวชีวั้ด สป.

บุคลากรของหน่วยงานมีความรูค้วาม
เขา้ใจเกีย่วกับสถาบันพระมหากษัตรยิ ์
มีส่วนร่วมในการน าแนวพระราชด าริ
มาประยุกต์ใชใ้นชีวิตประจ าวัน การ
เทิดพระเกียรติองค์พระมหากษัตริย์
และพระบรมราชวงศ์เ ป็นไปอย่าง
ถูกตอ้งเหมาะสม โดยทุกภาคส่วน
มสี่วนร่วมในการธ ารงรักษาไวซ้ ึง่ความ
มั่ น ค ง ย่ั ง ยื น ข อ ง ส ถ า บั น
พระมหากษัตรยิ ์และกลไกในการธ ารง
รักษาสถาบันพระมหากษัตรยิ ์มีความ
เขม้แข็ง 

7 - 1. ด าเนนิการตาม

กรอบแนวทางการ

ด าเนนิงาน

ในการขับเคลือ่น

แผนปฏบิัตกิาร

ดา้นการธ ารง

รักษาสถาบันหลกั

ของชาต ิทีส่ านัก

บรูณาการกจิการ

การศกึษาก าหนด

ไดค้รบถว้น

ทกุกจิกรรม

2. รายงานผลการ

ด าเนนิงานตาม

รปูแบบทีส่ านัก

บรูณาการกจิการ

การศกึษาก าหนด

ได ้

ภายในวันที ่20 

ของทกุเดอืน 

ตัง้แตเ่ดอืน 

มกราคม –

กนัยายน 2565

ด าเนนิการไดต้ามคา่
เป้าหมายตัวชีว้ัด
ผลสมัฤทธิ ์ตามกรอบ
แนวทางการด าเนนิงาน
ในการขับเคลือ่น
แผนปฏบิัตกิารดา้นการ
ธ ารงรักษาสถาบนัหลัก
ของชาตทิี ่  ส านัก
บรูณาการกจิการ
การศกึษาก าหนด
ทกุตัวชีว้ัด

สรปุผลการขับเคลือ่น
แผนปฏบิัตกิาร
ดา้นการธ ารงรักษา
สถาบันหลกัของชาติ
ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2565 ของ
หน่วยงาน สง่ให ้
ส านักบรูณาการ
กจิการการศกึษาได ้
ภายในวันที ่10
กนัยายน 2565



ตวัชีว้ดั
ควำมเชือ่มโยงกบันโยบำย /

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)

กำรประเมนิศกัยภำพในกำรด ำเนนิงำน (Potential Base) (รอ้ยละ 40)

7.ตวัชีว้ดั หมวด 2 : ประเด็นที ่2.1 : 
ระดบัพืน้ฐาน (Basic) ความส าเร็จใน
กระบวนการวางแผนกลยทุธอ์ยา่งเป็น
ระบบ 

ยุ ท ธ ศ า ส ต ร์ ส ป .  ที่  5
การพัฒนาระบบบรหิารจัดการให ้
มปีระสทิธภิาพ /ตวัชีว้ดั สป.

ยกระดบัการบรหิารจัดการ
หน่วยงานตามเกณฑก์าร
พัฒนาระบบราชการ 

4.0 (PMQA 4.0) เพือ่มุง่ผล
สมัฤทธกิารปฏบิตัราชการที่
มปีระสทิธภิาพสามารถ

ตอบสนองความตอ้งการอ
ของประชาชน 

5 - มกีระบวนการ
วางแผนกลยทุธ์
เป็นระบบและ
สนับสนุนการ
บรรลพุนัธกจิ
ของหน่วยงาน
ทัง้ระยะสัน้และ
ระยะยาว

มกีารจัดท าแผน
ยทุธศาสตรโ์ดย
ค านงึถงึ
ประโยชนข์อง
ผูร้ับบรกิาร/
ประชาชน 
การรองรับการ
เปลีย่นแปลงจาก
สภาพแวดลอ้ม
ภายนอก เชน่ 
การแขง่ขนัจาก
ภายนอก
องคก์าร/นอก
ประเทศ ความ
ตอ้งการของ
ประชาชน/
ผูร้ับบรกิารที
เปลีย่นแปลงไป

มกีารสือ่สาร 
ถา่ยทอด
ยทุธศาสตรส์ู่

การปฏบิตัทิัว่
ทัง้องคก์าร

8.ตวัชีว้ดั หมวด 2 : ประเด็นที ่2.2 :
ระดบัพืน้ฐาน (Basic) ความส าเร็จ
ในการก าหนดเป้าประสงคแ์ละตวัชีว้ดั
เชงิยทุธศาสตรท์ีต่อบสนองตอ่พันธกจิ

ยทุธศาสตร ์สป. ที ่5 การพัฒนา
ระบบบรหิารจัดการใหม้ี
ประสทิธภิาพ /ตวัชีว้ดั สป.

5 - มแีผนที่
ทางกลยทุธ์
(Strategy 
Map) แผน
ระยะสัน้และ
แผนระยาว
ทีส่ง่ผลตอ่
ยทุธศาสตร์
ของส านัก
งานปลดั
กระทรวง
ศกึษาธกิาร

มแีผนในการ
น าระบบ
ดจิทิลัมาใช ้

ปรับเปลีย่น
การท างาน
และรองรับ
การ
เปลีย่นแปลง
ของ
หน่วยงาน

มกีารก าหนด
ตวัชีว้ดัและ
เป้าประสงค์
ทีต่อบสนอง
พนัธกจิและ
การ
เปลีย่นแปลง
ของ
หน่วยงาน

9. ตวัชีว้ดั หมวด 2 : ประเด็นที ่2.3 : 
ระดบัพืน้ฐาน (Basic) ความส าเร็จในการ
ขบัเคลือ่นแผนปฏบิตักิารของหน่วยงาน

ยทุธศาสตร ์สป. ที ่5 การพัฒนา
ระบบบรหิารจัดการใหม้ี
ประสทิธภิาพ /ตวัชีว้ดั สป.

5 - แผนปฏบิตัิ
การของ
หน่วยงาน
มกีาร
ก าหนด
ขัน้ตอน 
ระยะเวลา 
และ
ผูร้ับผดิชอบ
ทีช่ดัเจน

แผนปฏบิตัิ
การของ
หน่วยงาน
มคีวาม
ครอบคลมุ
และ
สอดคลอ้ง
กบั
ยทุธศาสตร์
ทกุดา้น และ
ทกุสว่นงาน

แผนปฏบิตัิ
การของ
หน่วยงานมี
ความชดัเจน 
และสือ่สารสู่

การปฏบิตัทิกุ
ระดบัไดอ้ยา่ง
มปีระสทิธผิล



ตวัชีว้ดั
ควำมเชือ่มโยงกบันโยบำย /

ยทุธศำสตร ์/ ตวัชีว้ดั
กระทรวง/สป.

ประโยชนท์ี่
ประชำชนจะไดร้บั

น ำ้หนกั
(รอ้ย
ละ)

ผลกำร
ด ำเนนิงำน
ปี  64

เป้ำหมำย

ข ัน้ตน้
(50 คะแนน)

มำตรฐำน
(75

คะแนน)

ข ัน้สงู
(100 
คะแนน)

กำรประเมนิศกัยภำพในกำรด ำเนนิงำน (Potential Base) (รอ้ยละ 40)

10. ตวัชีว้ดั หมวด 2 : ประเด็นที ่2.4 :
ระดบัพืน้ฐาน (Basic) ความส าเร็จ
ในการตดิตามผลของการบรรลุ
เป้าหมายเชงิยทุธศาสตรแ์ละการแกไ้ข
ปัญหาอยา่งมปีระสทิธผิล

ยทุธศาสตร ์สป. ที ่5 การพัฒนา
ระบบบรหิารจัดการใหม้ี
ประสทิธภิาพ /ตัวชีวั้ด สป.

ยกระดบัการบรหิาร
จัดการหน่วยงาน
ตามเกณฑก์าร

พัฒนาระบบราชการ 
4.0 (PMQA 4.0) 

เพือ่มุง่ผล
สมัฤทธกิารปฏบิตั

ราชการทีม่ี
ประสทิธภิาพสามารถ
ตอบสนองความ
ตอ้งการอของ
ประชาชน 

5 - หน่วยงานมรีะบบในการ
ตดิตามรายงานผลของ
ตวัชีว้ดั แผนปฏบิตักิาร 
และการด าเนนิการตาม
แผนยทุธศาสตร ์ทัง้
ระยะสัน้และ
ระยะยาว

มกีารเตรยีมการแกไ้ข
ปัญหากรณี
การด าเนนิการไม่
เป็นไปตามเป้าหมาย
ทีต่ัง้ไว ้

หน่วยงานมรีะบบ
รายงานผลการ
ด าเนนิงานตอ่
สาธารณะ

11. ตวัชีว้ดั หมวด 5 : ประเด็นที ่5.2 :
ระดบัพืน้ฐาน (Basic) ความส าเร็จในการ
สรา้งบรรยากาศและสภาพแวดลอ้มใน
การท างาน

ยทุธศาสตร ์สป. ที ่5 การพัฒนา
ระบบบรหิารจัดการใหม้ี
ประสทิธภิาพ /ตัวชีวั้ด สป.

5 - มกีารสรา้ง
บรรยากาศการ
ท างานทัง้ทาง
กายภาพและ
สภาพแวดลอ้ม ที่
สนับสนุนการ
ท างานทีด่ี
ในดา้นสขุภาพ
อนามยัและ
ดา้นความปลอดภัย

มกีารสรา้ง
บรรยากาศการ
ท างานทัง้ทาง
กายภาพและ
สภาพแวดลอ้ม ที่
สนับสนุนการ
ท างานทีค่ลอ่งตวั 
เกดิประสทิธภิาพ
และเอือ้ใหเ้กดิ
นวตักรรม

มกีารจัดสรร
ทรัพยากร
หรอื
จัดท าระบบ
การท างานที่
ค านงึถงึ
คณุภาพชวีติ
ของบคุลากร 
หรอื
ตามความ
ตอ้งการของ
แตล่ะกลุม่
บคุลากร

12. ตวัชีว้ดั หมวด 5 : ประเด็นที ่5.4 :
ระดบัพืน้ฐาน (Basic)ความส าเร็จในการ
พัฒนาบคุลากร

ยทุธศาสตร ์สป. ที ่5 การพัฒนา
ระบบบรหิารจัดการใหม้ี
ประสทิธภิาพ /ตัวชีวั้ด สป.

5 - มกีารสนับสนุนให ้
บคุลากร
ทกุระดบัเกดิการ
เรยีนรูแ้บบมี
เป้าหมาย การ
เรยีนรูด้ว้ยวธิกีาร
ทีห่ลากหลาย ไม่
จ ากดัเฉพาะ
การฝึกอบรม เกดิ
การเรยีนรู ้
เพือ่ใหส้ามารถ
ปฏบิตัไิดจ้รงิในดา้น
ความรู ้
ความสามารถในการ
ท างานทีส่อดคลอ้ง
กบัพนัธกจิหลกัและ
ยทุธศาสตรข์อง
หน่วยงาน
และคณุธรรม 
จรยิธรรม

มกีารสนับสนุนให ้
บคุลากร
ทกุระดบัเกดิการ
เรยีนรูแ้บบมี
เป้าหมาย การ
เรยีนรูด้ว้ยวธิกีาร
ทีห่ลากหลาย ไม่
จ ากดัเฉพาะ
การฝึกอบรม เกดิ
การเรยีนรู ้
เพือ่ใหส้ามารถ
ปฏบิตัไิดจ้รงิใน
ดา้น
ความรูแ้ละทกัษะ
ในการแกปั้ญหา
ความสามารถใน
การตดัสนิใจ ภาวะ
ผูน้ า
การท างานรว่มกบั
ผูอ้ ืน่

มกีาร
สนับสนุนให ้
บคุลากร
ทกุระดบัเกดิ
การเรยีนรู ้
แบบมี
เป้าหมาย 
การเรยีนรู ้
ดว้ยวธิกีาร
ทีห่ลากหลาย
ไมจ่ ากดั
เฉพาะ
การฝึกอบรม 
เกดิการเรยีนรู ้
เพือ่ให ้
สามารถ
ปฏบิตัไิดจ้รงิ
ในดา้น
ทกัษะดา้น
ดจิทิลั และ
ความรอบรูใ้ห ้
ทนัตอ่การ
เปลีย่นแปลง



ตวัชีว้ดั
ควำมเชือ่มโยงกบันโยบำย /

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)

กำรประเมนิศกัยภำพในกำรด ำเนนิงำน (Potential Base) (รอ้ยละ 40)

13. ตวัชีว้ดั หมวด 6 : ประเด็นที ่6.1 :
ระดบัพืน้ฐาน (Basic) ความส าเร็จ
ในการออกแบบกระบวนการทีเ่ชือ่มโยง
ตัง้แตต่น้จนจบกระบวนการ (end to
end process)

ยทุธศาสตร ์สป. ที ่5 การพัฒนา
ระบบบรหิารจัดการใหม้ี
ประสทิธภิาพ /ตวัชีว้ดั สป.

ยกระดบัการบรหิาร
จัดการหน่วยงานตาม
เกณฑก์ารพัฒนา
ระบบราชการ 4.0 
(PMQA 4.0) 
เพือ่มุง่ผล

สมัฤทธกิารปฏบิตั
ราชการ

ทีม่ปีระสทิธภิาพ
สามารถตอบสนอง
ความตอ้งการ
ของประชาชน 

5 - หน่วยงานมกีาร
ทบทวน 
ออกแบบ
กระบวนการ
หลกัและ
กระบวนการ
สนับสนุนได ้
ครบถว้นตาม
อ านาจหนา้ทีท่ี่
กฎหมายก าหนด

มกีารออกแบบ
กระบวนการ
ท างาน
บนแนวคดิที่
เชือ่มโยงตัง้แต่
ตน้จนจบ (End 
to End Process) 
เพือ่ใหเ้กดิ
ผลลพัธท์ีม่ ี
คณุคา่แก่
ประชาชน

มกีารก าหนด
แนวทางการ
ปฏบิตังิาน
รว่มกนัระหวา่ง
หน่วยงานที่
เกีย่วขอ้ง
ในกระบวนการ
ของหน่วยงาน 
เชน่
จัดท าขอ้ตกลง
ในการปฏบิตัิ
รว่มกนัระหวา่ง
หน่วยงานที่
เกีย่วขอ้ง จัดท า
มาตรฐานการ
ปฏบิตังิาน
รว่มกนัระหวา่ง
หน่วยงานที่
เกีย่วขอ้ง 

14.  ตวัชีว้ดั หมวด 6 : ประเด็นที ่6.2 :
ระดบัพืน้ฐาน (Basic) ความส าเร็จใน
การบรหิารจัดการกระบวนการ
อยา่งเป็นระบบ 

ยทุธศาสตร ์สป. ที ่5 การพัฒนา
ระบบบรหิารจัดการใหม้ี
ประสทิธภิาพ /ตวัชีว้ดั สป.

5 - มกีารด าเนนิการ
ตามกจิกรรม/
ขัน้ตอนของการ
กระบวนหลกั 
และกระบวนการ
สนับสนุนที่
ออกแบบไว ้
อยา่งครบถว้น

- มกีารก าหนด
ตวัชีว้ดัภายใน
กระบวนการ
และตวัชีว้ดั

ผลลพัธข์อง
กระบวนการ
และใชใ้นการ

ตดิตามควบคมุ
การ
ด าเนนิงาน

- ด าเนนิการบรรลุ
เป้าหมายตวัชีว้ดั
ผลลพัธข์อง

กระบวนการ
ทัง้หมด
ไมน่อ้ยกวา่รอ้ย

ละ 80 ของ
กระบวนการ
ทัง้หมด

มแีนวทางและ
เครือ่งมอืในการ
ปรับปรงุผลผลติ
กระบวนการ และ
การบรกิารใหด้ี
ขึน้

รวม 100



ตวัชีว้ดักำรประเมนิประสทิธผิลกำรด ำเนนิงำน (Performance Base)



ค ำอธบิำย

• คณะท างานดา้นการพัฒนาทรัพยากรมนุษย ์(Human Resources Development Working Group: HRDWG) เป็นกลไกการท างานของเอเปคในระดบัปฏบิตั ิ
มวีตัถปุระสงคใ์นการสง่เสรมิความเป็นอยูท่ีด่ขีองประชาชนในภมูภิาค ผา่นความเจรญิเตบิโตทางเศรษฐกจิและการพัฒนาประเทศ โดยงานของคณะท างานฯ ครอบคลมุ
ประเด็นรือ่งการศกึษา การเสรมิสรา้งสมรรถนะ แรงงานและการคุม้ครองทางสงัคม ประกอบดว้ย 3 เครอืขา่ย ไดแ้ก ่1. เครอืขา่ยดา้นการศกึษา (Education Network: 
EdNet) 2. เครอืขา่ยดา้นการเสรมิสรา้งสมรรถนะ (Capacity Building Network: CBN) และ 3. เครอืขา่ยแรงงานและการคุม้ครองทางสงัคม (Labour and Social
Protection Network : LSPN)

• ขอบเขตการประเมนิ : ความส าเร็จในการจัดการประชมุ HRDWG โดยมผีลลพัธก์ารประชมุทีแ่สดงถงึความร่วมมอืเพือ่พัฒนาดา้นการศกึษาและสงัคมทีเ่กีย่วขอ้ง 
• แหลง่ทีม่าของขอ้มลู : ผลการประชมุ

ตวัชีว้ดัส ำนกัควำมสมัพนัธต์ำ่งประเทศ สป.
ตำมค ำรบัรองกำรปฏบิตัริำชกำร ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565

น ำ้หนกั

15

ขอ้มูลพืน้ฐำน 

ปีงบประมำณ 2560 2561 2562 2563 2564

ผลกำรด ำเนนิงำน - - - - -

เกณฑก์ำรประเมนิ

เป้ำหมำยข ัน้ตน้ (50) เป้ำหมำยมำตรฐำน 
(75)

เป้ำหมำยข ัน้สงู 
(100)

- อนุมตัแิละจดัประชุม
- มีผ ลล ัพ ธ์ก ำ ร ป ร ะ ชุ ม
ทีเ่ป็นกรอบ/แนวทำงควำม
ร่ ว ม มื อ ข อ ง เ ค รื อ ข่ ำ ย
ด้ ำ น ก ำ ร ศึก ษ ำ เ อ เ ป ค
(EdNet)

มกีำรจดัท ำรำยงำนผลกำรประชุม
คณะ ท ำ ง ำ นด้ ำ น ก ำ รพ ัฒน ำ
ทรพัยำกรมนษย(์ฉบบัรำ่ง) ภำยใน
เดอืนกนัยำยน 2565 เพือ่น ำเสนอ
ต่อคณะกรรมกำรอ ำนวยกำร
ของเจำ้หนำ้ทีอ่ำวุโสว่ำดว้ยควำม
ร่วมมอืทำงเศรษฐกจิและวชิำกำร
เอเปค เมือ่ส ิน้สดุปี 2565

เสนอรำยงำนผลกำรประชุม
คณะท ำงำนดำ้นกำรพฒันำ
ทรพัยำกรมนษยต์อ่กำรประชุม
ระดบัผูน้ ำของเอเปค ภำยใน
เดอืนพฤศจกิำยน 2565

ประโยชนท์ีป่ระชำชนจะไดร้บั

ผลลัพธ์ของการประชุมจะเป็นกรอบการด าเนินงาน
ของสมาชิก เขต เศ รษฐกิจ เ อ เปค เพื่ อกา ร พัฒนา
ทัง้ดา้นการศกึษา การเสริมสรา้งสมรรถนะ และแรงงาน 
น าไปสูก่ารพัฒนาทรัพยากรมนุษยท์ีม่คีณุภาพ สรา้งความ 
เจริญเตบิโตใหก้ับเศรษฐกจิและสังคมในเขตเศรษฐกจิ
เอเปคทีย่ั่งยนื

แผนระยะยำว / Roadmap  (2565-2569)

ปีงบประมำณ 2565 2566 2567 2568 2569

คำ่เป้ำหมำย - - - - -

ผูร้บัผดิชอบตวัชีว้ดั

1. นางภัสศร ี ศริปิระภา

2. นางสาวศริพิร วริยิะอคัรเดชา
3. นางสาวพนดิา  ทวลีาภ

หมำยเลขโทรศพัท์
022816370 ตอ่ 115

ข ัน้ตอนกำรด ำเนนิงำนในปี 2565

1. อนุมัตโิครงการฯ 
2. แตง่ตัง้และจัดประชมุคณะกรรมการอ านวยการ

เพือ่เตรยีมจัดการประชมุและกจิกรรม
3. จัดประชมุและกจิกรรมตามทีก่ าหนดไว ้
4. สรุปผลการประชมุ

5. เผยแพร่ผลการด าเนนิงานผ่านชอ่งทางการสือ่สารตา่ง ๆ

1. ระดบัควำมส ำเร็จในกำรขบัเคลือ่นกำรพฒันำดำ้นกำรศกึษำผำ่นกำรประชุมคณะท ำงำนดำ้นกำรพฒันำทรพัยำกร
มนษุยข์องเอเปค

เงือ่นไข



น ำ้หนกั

15

ตวัชีว้ดัส ำนกัควำมสมัพนัธต์ำ่งประเทศ สป.
ตำมค ำรบัรองกำรปฏบิตัริำชกำร ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565

2. ระดบัควำมส ำเร็จในกำรขบัเคลือ่นกำรด ำเนนิงำนดำ้นกำรศกึษำตำมปฏญิญำอำเซยีนวำ่ดว้ย
กำรเสรมิสรำ้งควำมเขม้แข็งดำ้นกำรศกึษำใหแ้กเ่ด็กและเยำวชนทีต่กหลน่

ค ำอธบิำย

• วตัถปุระสงคก์จิกรรม เพือ่สรา้งความตระหนักเกีย่วกับการเสรมิสรา้งความเขม้แข็งดา้นการศกึษาของเด็กและเยาวชนทีต่กหลน่ในประเทศไทย แลกเปลีย่นความรูแ้ละรับฟัง
ขอ้คดิเห็น/ขอ้เสนอแนะจากหน่วยงานภาครัฐ เอกชน และภาคเีครอืขา่ยทีเ่กีย่วขอ้งกบัการจัดการศกึษาใหแ้กเ่ด็กและเยาวชนทีต่กหลน่ ก าหนดกรอบแนวทางการ
ด าเนนิงานและจัดกจิกรรมใหบ้รรลเุป้าหมายตามปฏญิญาอาเซยีนวา่ดว้ยการเสรมิสรา้งความเขม้แข็งดา้นการศกึษาใหแ้กเ่ด็กและเยาวชนทีต่กหลน่

• เด็กและเยาวชนทีต่กหลน่ หมายถงึ เด็กในวยัการศกึษาภาคบงัคบัทียั่งไม่ไดเ้ขา้เรยีนในสถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน เด็กกลุม่เสีย่ง หมายถงึ เด็กทีม่แีนวโนม้วา่จะออก
จากสถานศกึษากลางคนั (กอ่นส าเร็จการศกึษา)

• กลุม่เป้าหมาย :  ผูแ้ทนหน่วยงานทีจั่ดการศกึษาในสงักดักระทรวงศกึษาธกิาร กระทรวง หน่วยงานภาครัฐอืน่ ๆ และภาคเอกชน ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการจัดการศกึษา 

• กลไกการด าเนนิงาน : ขบัเคลือ่นการด าเนนิงานผ่านส านักงานศกึษาธกิารภาคตามทีก่ าหนดผ่านการจัดประชมุเชงิปฏบัิตกิารระดับชาตเิพือ่ขับเคลือ่นการด าเนนิงานดา้นการศกึษา
ส าหรับเด็กและเยาวชนทีต่กหลน่

ขอ้มลูพืน้ฐำน 

ปีงบประมำณ 2560 2561 2562 2563 2564

ผลกำรด ำเนนิงำน

- - - -
แนวทางในการด าเนนิงาน

เพือ่การจัดการเรยีนการสอนใหก้บัเด็กและ
เยาวชนทีต่กหลน่ระดบัพืน้ที ่จ านวน 4 แหง่ 

เกณฑก์ำรประเมนิ

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

- เสนออนุมตั ิ
และจดัโครงกำร
- จดัประชุม 4 ภูมภิำคเพือ่
รบัฟงัขอ้มูลกำร ด ำเนนิงำน
ของพืน้ทีเ่พือ่น ำมำก ำหนด
กรอบแนวทำงกำร
ด ำเนนิงำนตำมปฏญิญำฯ

กรอบแนวทำงกำรด ำเนนิกำร
ตำมกจิกรรมทีเ่กีย่วขอ้ง 
และประเมนิผลกำรด ำเนนิกำร
ตำมปฏญิญำฯ ไดร้บัควำม
เห็นชอบจำกปลดักระทรวง
ศกึษำธกิำร

น ำเสนอรำยงำนผลกำรด ำเนนิกำร
ตำมปฏญิญำฯ เสนอผูบ้รหิำรใหค้วำม
เห็นชอบกอ่นเสนอทีป่ระชุมเจำ้หนำ้ที่
อำวโุสดำ้นกำรศกึษำของอำเซยีน 
(ASEAN  SOM-ED) ภำยในเดอืน
ตลุำคม 2565

ประโยชนท์ีป่ระชำชนจะไดร้บั

- หน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง ชมุชน ประชาชนมคีวามตระหนักรู ้
เกีย่วกับความส าคัญของการจัดการศกึษาใหแ้กเ่ด็กและ
เยาวชนทีต่กหลน่

- แนวทางการด าเนนิงานส าหรับการลดอปุสรรคทีเ่กดิขึน้กับ
เด็กและเยาวชนทีต่กหลน่

เง ือ่นไข :

ควรก าหนดเป็นตวัชีว้ดัในปี 2566 เพือ่ตดิตามผลการด าเนนิงานตามปฏญิญาฯ 

ข ัน้ตอนกำรด ำเนนิงำนในปี 2565
1) อนุมัตโิครงการ
2) แตง่ตัง้คณะท างาน 
3) จัดประชมุคณะท างาน 
4) จัดการประชมุตามภมูภิาคทีก่ าหนด
5) สรปุผลการด าเนนิงานเสนอกระทรวง

เพือ่พจิารณาเสนอทีป่ระชมุอาเซยีน

แผนระยะยำว / Roadmap  (2565-2569)

ปีงบประมำณ 2565 2566 2567 2568 2569

คำ่เป้ำหมำย - - - - -

ผูร้บัผดิชอบตวัชีว้ดั

1. นางกสุมุา นวพันธพ์มิล
2. นางสาวรุง่กานต ์พันธุภ์ักด ี
3. นายธัญชติ ผดงุศภุไลย

หมำยเลขโทรศพัท์

02 6285646 ตอ่ 109, 108, 110



ค ำอธบิำย

• ทนุฝึกอบรมใหก้ับนักศกึษาตา่งประเทศ หมายถงึ การสนับสนุนคา่ใชจ้่ายในการฝึกอบรมดา้นการศกึษาและวัฒนธรรม เพือ่สง่เสรมิสนับสนุนใหเ้กดิการแลกเปลีย่นความรูด้า้นวชิาการและ
วัฒนธรรมระหวา่งประเทศ รวมทัง้สง่เสรมิใหเ้กดิการสรา้งความเขา้ใจอันดแีละสามารถอยูร่ว่มกันทา่มกลางความหลากหลาย (Unity in Diversity) อกีทัง้ยังเป็นการเสรมิสรา้งพลังใหแ้ก่
กลุม่เยาวชนเพือ่เตรยีมความพรอ้มทีจ่ะเป็นผูน้ ายคุใหมแ่ละเป็นก าลังส าคัญในการพัฒนาความรว่มมอืในภมูภิาคอันจะน าไปสูก่ารด าเนนิความรว่มมอืทีแ่ข็งแกรง่ในภมูภิาคฯ ตอ่ไป

• กลุม่เป้าหมาย : นักศกึษาจากประเทศตา่งๆ ทีก่ าลังศกึษาอยูใ่นสถาบันอดุมศกึษาไทย จ านวน 25 คน โดยคัดเลอืกจากกลุม่เป้าหมายใหม่

• จัดฝึกอบรมตามหลักสตูรทีส่ านักงานปลัดกระทรวงศกึษาธกิารเห็นชอบโดยการจัดฝึกอบรมรว่มกับสถาบันอดุมศกึษาของไทย
• เกณฑก์ารวัดผลการฝึกอบรม ประกอบดว้ย 2 สว่น คอื ระยะเวลาการเขา้รว่มการฝึกอบรมไมน่อ้ยกวา่รอ้ยละ 80 และผลการทดสอบหลักการฝึกอบรมไมน่อ้ยกวา่รอ้ยละ 80

น ำ้หนกั

8

ตวัชีว้ดั ส ำนกัควำมสมัพนัธต์ำ่งประเทศ สป.
ตำมค ำรบัรองกำรปฏบิตัริำชกำร ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565

3. ระดบัควำมส ำเร็จในกำรจดัฝึกอบรมใหก้บันกัศกึษำตำ่งประเทศในประเทศไทย

ขอ้มูลพืน้ฐำน 

ปีงบประมำณ 2560 2561 2562 2563 2564

ผลกำรด ำเนนิงำน - - - - ผา่นเกณฑก์ารอบรมรอ้ยละ 85
จ านวนนักศกึษา 25 คน

เกณฑก์ำรประเมนิ

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

- เสนอโครงกำรและอนุมตั ิ
หลกัสตูร
- รำยงำนผลกำรด ำเนนิงำน
เสนอปลดักระทรวง
ศกึษำธกิำร

ผูเ้ขำ้รว่มโครงกำรผำ่นเกณฑ์
ฝึกอบรมเฉลีย่ไมน่อ้ยกวำ่
รอ้ยละ 85

ผูเ้ขำ้รว่มโครงกำรผำ่นเกณฑ์
ฝึกอบรมเฉลีย่ไมน่อ้ยกวำ่
รอ้ยละ 90 และมกีำรเสนอ
แนวทำงตอ่ยอดควำมรูท้ ีไ่ดร้บัไป
ใชป้ระโยชน์

เงือ่นไข

แผนระยะยำว / Roadmap  (2563-2568) 

ปีงบประมำณ 2565 2566 2567 2568 2569

คำ่เป้ำหมำย
(คน)

25 25 30 30 30

ข ัน้ตอนกำรด ำเนนิงำนในปี 2565

1. เสนอโครงการและอนุมตัหิลกัสตูร

2. จัดโครงการ
3. จัดท าสรปุและรายงานผลการด าเนนิงาน

เสนอผูบ้รหิาร

ประโยชนท์ีป่ระชำชนจะไดร้บั

ส่ ง เ ส ริม ก า ร แลก เปลี่ย น เ รี ย น รู ้ด า้ น ก า ร ศึกษ า
แล ะ วัฒ น ธ ร ร ม ร ะห ว่ า ง นั ก ศึกษ าต่ า ง ป ร ะ เ ทศ 
เพื่อก่อใหเ้กดิความเขา้ใจอันดรีะหว่างประเทศ มีความ
ไวเ้นื้อเชือ่ใจซึง่กันและกันระหว่างกลุ่มเยาวชน ซึง่จะ
เป็นผูน้ ายุคใหม่และเป็นก าลังส าคัญในการพัฒนาความ
ร่วมมือที่แข็งแกร่งในหลาย ๆ ดา้น อันจะน าไปสู่การ
สรา้งประชาคมโลกทีม่ั่งคัง่ยั่งยนืตอ่ไป

ผูร้บัผดิชอบตวัชีว้ดั
1. นางสาวจติรลดา จันทรแ์หยม
2. นางสาวกนกวรรณ แกวน่ถิน่ภู

หมำยเลขโทรศพัท์
02 628 5646 ตอ่ 112
02 628 5646 ตอ่ 112



ค ำอธบิำย

• นยิำม โครงการทีม่ผีลสัมฤทธิต์ามเป้าหมายของโครงการตามแผนปฏบัิตริาชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของส านักความสัมพันธต์า่งประเทศ สป. ทีไ่ดร้ับการจัดสรรงบประมาณ และ
มผีลการด าเนนิงานบรรลตุามเป้าหมายโครงการทีก่ าหนดไวข้องแตล่ะโครงการตามเงือ่นไขการผา่นผลสัมฤทธิ์

• ขอบเขตกำรประเมนิ พจิารณาจากจ านวนโครงการตามแผนปฏบัิตริาชการประจ าปีงบประมาณพ.ศ. 2565 ของหน่วยงานทีไ่ดร้ับการจัดสรรงบประมาณและหรอืมกีารปรับแผนการด าเนนิงาน 
และมผีลการด าเนนิงานบรรลตุามเป้าหมายโครงการทีก่ าหนดไวข้องแตล่ะโครงการ โดยคดิเทยีบเป็นรอ้ยละจากจ านวนโครงการตามแผนปฏบัิตริาชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ทัง้หมดแลว้น าผลการค านวณทีไ่ดเ้ทยีบกับเกณฑก์ารใหค้ะแนน

• สตูรค ำนวณ จ านวนโครงการทีบ่รรลตุามเป้าหมาย x 100
จ านวนโครงการทีไ่ดร้ับการจัดสรรงบประมาณทัง้หมด

• วธิกีำรเก็บขอ้มลู
1. รวบรวมหลักฐานตามเป้าหมายแตล่ะโครงการฯ ตามแผนปฏบิัตริาชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของหน่วยงาน
2. จัดเก็บและสรปุผลการด าเนนิงาน
3. รายงานผลการด าเนนิงานเสนอผูบ้รหิาร

• แหลง่ทีม่ำของขอ้มลู
แผนปฏบัิตริาชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของส านักความสัมพันธต์า่งประเทศ สป.

4. รอ้ยละควำมส ำเร็จของโครงกำรทีม่ผีลสมัฤทธิต์ำมเป้ำหมำยของโครงกำรตำมแผนปฏบิตัริำชกำรของหนว่ยงำน
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565

ขอ้มลูพืน้ฐำน

ปีงบประมำณ 2560 2561 2562 2563 2564

ผลกำรด ำเนนิงำน 97.92 96.66 98.41 89.00 79.70

เกณฑก์ำรประเมนิ

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

79.70 89.05 98.41

ประโยชนท์ ีป่ระชำชนจะไดร้บั

ผลสมัฤทธิต์ามเป้าหมายของโครงการสนับสนุนการด าเนนิความรว่มมอื
ดา้นการศกึษาทัง้ในประเทศและตา่งประเทศ เพือ่ยกระดบัพฒันา
คณุภาพการศกึษาของไทยในระดบัมาตรฐานสากล 

แผนระยะยำว / Roadmap  (2565-2569) 

ปีงบประมำณ 2565 2566 2567 2568 2569

คำ่เป้ำหมำย - - - - -

เง ือ่นไข

เกณฑก์ำรผำ่นผลสมัฤทธิ์

1. กรณีโครงการทีก่ าหนดประเมนิความพงึพอใจ ตอ้งมคีวามพงึพอใจไมน่อ้ยกวา่รอ้ยละ 90

2. กรณีเป็นโครงการทีม่ลัีกษณะเป็นการจัดฝึกอบรม ตอ้งวัดผลสัมฤทธิ ์โดยก าหนดเป้าหมาย เป็น “ผลสัมฤทธิห์ลังการ
ฝึกอบรมไมน่อ้ยกวา่รอ้ยละ 80”
3. โครงการทีม่ลีักษณะตา่งจากขอ้ 1. และ 2. ใหวั้ดผลสัมฤทธิจ์ากเป้าหมายของแตล่ะโครงการ

น ำ้หนกั

7

ตวัชีว้ดัส ำนกัควำมสมัพนัธต์ำ่งประเทศ สป.
ตำมค ำรบัรองกำรปฏบิตัริำชกำร ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565
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97.92 96.66 98.41
89.00

79.70

ผลด ำเนนิงำน

ผลด าเนนิงาน

ผูร้บัผดิชอบตวัชีว้ดั
1. นางสาววมิล  ลมุพกิานนท์
2. นายจริัฎฐ ์ แสนด ี
3. นางสาวรจุาภา ทานวนั

หมำยเลขโทรศพัท์
02 281 0565 ตอ่ 104, 
02 281 0565 ตอ่ 107,102 



ตวัชีว้ดัส ำนกัควำมสมัพนัธต์ำ่งประเทศ สป.
ตำมค ำรบัรองกำรปฏบิตัริำชกำร ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565

5. 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 าเนนิงานของหน่วยงานในสงักดัส านักงานปลดักระทรวงศกึษาธกิาร

• ตวัชีว้ดันีเ้ป็นการวดัผลสมัฤทธิจ์ากความสามารถของหน่วยงานในการเผยแพรข่อ้มลูตา่ง ๆ ทีเ่ป็นปัจจบุนับนเว็บไซตข์องหน่วยงานตามเกณฑก์ารประเมนิ ITA ในประเด็นยอ่ยของตวัชีว้ดัที ่9 และ ตวัชีว้ดัที ่10
ใหส้าธารณชนไดร้ับทราบ 

• ผลคะแนนการประเมนิคณุธรรมและความโปรง่ใสในการด าเนนิงานของหน่วยงานภาครัฐดา้นการเปิดเผยขอ้มลูสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency : OIT) ส าหรับหน่วยงาน ใหใ้ชผ้ลการประเมนิ
ของคณะกรรมการจัดท าเกณฑแ์ละตรวจสรปุผลการประเมนิคณุธรรมและความโปรง่ใสในการด าเนนิงานของหน่วยงานภาครัฐ  

• 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

ประชาชนสามารถเขา้ถงึขอ้มลูขา่วสารของราชการ
หรอืขอ้มลูเปิดภาครัฐผา่นรปูแบบหรอืชอ่งทางดจิทิัล 
ขณะเดยีวกันประชาชนสามารถใชข้อ้มลูเปิดภาครัฐ
ในการมสีว่นรว่ม ตดิตาม และตรวจสอบการท างาน
ของภาครัฐได ้

ผูร้บัผดิชอบตวัชีว้ดั

1. นางนฤมล สวุรรณเนตร
2. วา่ที ่ร.ต. อนุวัฒน ์นกเทศ

หมำยเลขโทรศพัท์

02 281 0565 ตอ่ 105
02 281 0565 ตอ่ 106



ตวัชีว้ดัส ำนกัควำมสมัพนัธต์ำ่งประเทศ สป.
ตำมค ำรบัรองกำรปฏบิตัริำชกำร ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565

6.  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 มเีป้าหมายเพือ่ใหป้ระชาชนมคีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบัสถาบนัพระมหากษัตรยิ ์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

• ตวัชีว้ดันีเ้ป็นการวดัผลสมัฤทธิจ์ากความสามารถของหน่วยงานในสงักดัส านักงานปลดักระทรวงศกึษาธกิารทีต่ัง้ในสว่นกลางและศนูยป์ระสานงานและบรหิารการศกึษาจังหวดัชายแดนภาคใตก้ารในการด าเนนิการ
สง่เสรมิ สนับสนุน ก ากบั ตดิตามและรายงานผลการด าเนนิงานการขบัเคลือ่นแผนปฏบิตักิารดา้นการธ ารงรักษาสถาบนัหลกัของชาต ิพ.ศ. 2564 – 2570 ทีเ่กีย่วขอ้งในระดบัพืน้ที ่โดยมสี านักบรูณาการกจิการ
การศกึษาเป็นหน่วยงานหลกัในการสง่เสรมิ สนับสนุน ก ากบัและตดิตามการด าเนนิงานในเรือ่งดงักลา่ว

ขอ้มลูพืน้ฐำน

เกณฑก์ำรประเมนิ :

ขอ้มลูพืน้ฐำน 2562 2563 2564

ระดบัความส าเร็จในการขบัเคลือ่นแผนปฏบิตักิาร
ดา้นการธ ารงรักษาสถาบนัหลกัของชาต ิพ.ศ. 
2564 - 2570

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

ประโยชนท์ีส่ ำนกังำนปลดักระทรวงศกึษำธกิำร 
หรอืประชำชนจะไดร้บั

บคุลากรของหน่วยงานมคีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกับสถาบัน
พระมหากษัตริย์ มีส่วนร่วมในการน าแนวพระราชด าริ
มาประยุกต์ใชใ้นชีวิตประจ าวัน การเทิดพระเกียรติองค์
พระมหากษัตริย์และพระบรมราชวงศ์เป็นไปอย่างถูกตอ้ง
เหมาะสม โดยทกุภาคสว่นมสีว่นร่วมในการธ ารงรักษาไวซ้ ึง่
ความมั่นคงยั่งยืนของสถาบันพระมหากษัตริย์ และกลไก
ในการธ ารงรักษาสถาบนัพระมหากษัตรยิ ์มคีวามเขม้แข็ง 

ผูร้บัผดิชอบตวัชีว้ดั

1. นายสมทรง  งามวงษ์
2. นายจริัฎฐ ์ แสนด ี
3. วา่ที ่ร.ต. อนุวัฒน ์นกเทศ

หมำยเลขโทรศพัท์

02 281 0565 ตอ่ 107
02 281 0565 ตอ่ 106

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 2 : การวางแผนเชงิยทุธศาสตร ์ประเด็นที ่2.1 แผนยทุธศาสตรท์ีต่อบสนอง
ความทา้ทาย สรา้งนวตักรรมการเปลีย่นแปลง และมุง่เนน้ประโยชนส์ขุประชาชน เป็นตวัชีว้ดัระดบัพืน้ฐำน (Basic)

• เกณฑค์ณุภาพการบรหิารจัดการภาครัฐ 4.0 (PMQA 4.0) เป็นเครือ่งมอืการประเมนิระบบการบรหิารในเชงิบรูณาการเพือ่เชือ่มโยงยทุธศาสตรข์องสว่นราชการกบัเป้าหมาย
และทศิทางการพัฒนาของประเทศ โดยมวีตัถปุระสงคเ์พือ่เป็นแนวทางใหห้น่วยงานภาครัฐพัฒนาไปสูร่ะบบราชการ 4.0

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

• ตวัชีว้ดันี ้ก าหนดเกณฑใ์หเ้หมาะสมกบับรบิทการด าเนนิการของหน่วยงานระดบัส านัก เพือ่ใหเ้กดิการเรยีนรู ้พัฒนาและสง่ผลตอ่การขบัเคลือ่นงานในเรือ่งดงักลา่วของ
ส านักงานปลดักระทรวงศกึษาธกิาร

เกณฑก์ำรประเมนิ

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

มกีระบวนการวางแผนกลยทุธ์
เป็นระบบและสนับสนุนการบรรลุ
พันธกจิของหน่วยงานทัง้ระยะสัน้
และระยะยาว

มกีารจัดท าแผนยทุธศาสตรโ์ดยค านงึถงึ
ประโยชนข์องผูร้ับบรกิาร/ประชาชน 
การรองรับการเปลีย่นแปลงจาก
สภาพแวดลอ้มภายนอก เชน่ การแขง่ขัน
จากภายนอกองคก์าร/นอกประเทศ 
ความตอ้งการของประชาชน/ผูร้ับบรกิาร
ทเีปลีย่นแปลงไป

มกีารสือ่สาร ถา่ยทอดยทุธศาสตรส์ูก่าร
ปฏบัิตทิั่วทัง้องคก์าร

น ำ้หนกั

5

ตวัชีว้ดัส ำนกัควำมสมัพนัธต์ำ่งประเทศ สป.
ตำมค ำรบัรองกำรปฏบิตัริำชกำร ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565

7. ตวัชีว้ดั หมวด 2 : ประเด็นที ่2.1 : ระดบัพืน้ฐำน (Basic)
ควำมส ำเร็จในกระบวนกำรวำงแผนกลยทุธอ์ยำ่งเป็นระบบ

17

ขอ้มลูพืน้ฐำน 

ปีงบประมำณ 2560 2561 2562 2563 2564

ผลกำรด ำเนนิงำน - - - - -

ผูร้บัผดิชอบตวัชีว้ดั
1. นางสาววมิล  ลมุพกิานนท์
2. นายจรัิฎฐ ์ แสนด ี
3. นางสาวรุจาภา ทานวนั

หมำยเลขโทรศพัท์
02 281 0565 ตอ่ 104
02 281 0565 ตอ่ 107
02 281 0565 ตอ่ 102 



ค ำอธบิำย

• ตวัชีว้ดันี ้เป็นตวัชีว้ดัยอ่ยของเกณฑค์ณุภาพการบรหิารจัดการภาครัฐ 4.0 (PMQA 4.0) หมวด 2 : การวางแผนเชงิยทุธศาสตร ์ประเด็นที ่2.2 เป้าหมายเชงิยทุธศาสตร์
ทัง้ระยะสัน้และระยะยาวสอดคลอ้งพันธกจิและยทุธศาสตรช์าต ิ เป็นตวัชีว้ดัระดบัพืน้ฐำน (Basic)

• เกณฑค์ณุภาพการบรหิารจัดการภาครัฐ 4.0 (PMQA 4.0) เป็นเครือ่งมอืการประเมนิระบบการบรหิารในเชงิบรูณาการเพือ่เชือ่มโยงยทุธศาสตรข์องสว่นราชการกบัเป้าหมาย
และทศิทางการพัฒนาของประเทศ โดยมวีตัถปุระสงคเ์พือ่เป็นแนวทางใหห้น่วยงานภาครัฐพัฒนาไปสูร่ะบบราชการ 4.0

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

• ตวัชีว้ดันี ้ก าหนดเกณฑใ์หเ้หมาะสมกบับรบิทการด าเนนิการของหน่วยงานระดบัส านัก เพือ่ใหเ้กดิการเรยีนรู ้พัฒนาและสง่ผลตอ่การขบัเคลือ่นงานในเรือ่งดงักลา่วของ
ส านักงานปลดักระทรวงศกึษาธกิาร

เกณฑก์ำรประเมนิ

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

มแีผนทีท่างกลยทุธ ์(Strategy 
Map) แผนระยะสัน้และแผนระยาว
ทีส่ง่ผลตอ่ยทุธศาสตรข์อง
ส านักงานปลัดกระทรวง
ศกึษาธกิาร 

มแีผนในการน าระบบดจิทิัลมาใช ้

ปรับเปลีย่นการท างานและรองรับ
การเปลีย่นแปลงของหน่วยงาน

มกีารก าหนดตัวชีวั้ดและเป้าประสงค์
ทีต่อบสนองพันธกจิและการเปลีย่นแปลง 
ของหน่วยงาน

น ำ้หนกั

5

ตวัชีว้ดัส ำนกัควำมสมัพนัธต์ำ่งประเทศ สป.
ตำมค ำรบัรองกำรปฏบิตัริำชกำร ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565

8. ตวัชีว้ดั หมวด 2 : ประเด็นที ่2.2 : ระดบัพืน้ฐำน (Basic)
ควำมส ำเร็จในกำรก ำหนดเป้ำประสงคแ์ละตวัชีว้ดัเชงิยทุธศำสตรท์ ีต่อบสนองตอ่พนัธกจิ

18

ขอ้มลูพืน้ฐำน 

ปีงบประมำณ 2560 2561 2562 2563 2564

ผลกำรด ำเนนิงำน - - - -

ผูร้บัผดิชอบตวัชีว้ดั
1. นางสาววมิล  ลมุพกิานนท์
2. นายจรัิฎฐ ์ แสนด ี
3. นางสาวรุจาภา ทานวนั

หมำยเลขโทรศพัท์
02 281 0565 ตอ่ 104
02 281 0565 ตอ่ 107
02 281 0565 ตอ่ 102 



ค ำอธบิำย

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

• เกณฑค์ณุภาพการบรหิารจัดการภาครัฐ 4.0 (PMQA 4.0) เป็นเครือ่งมอืการประเมนิระบบการบรหิารในเชงิบรูณาการเพือ่เชือ่มโยงยทุธศาสตรข์องสว่นราชการกบัเป้าหมาย
และทศิทางการพัฒนาของประเทศ โดยมวีตัถปุระสงคเ์พือ่เป็นแนวทางใหห้น่วยงานภาครัฐพัฒนาไปสูร่ะบบราชการ 4.0

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

• ตวัชีว้ดันี ้ก าหนดเกณฑใ์หเ้หมาะสมกบับรบิทการด าเนนิการของหน่วยงานระดบัส านัก เพือ่ใหเ้กดิการเรยีนรู ้พัฒนาและสง่ผลตอ่การขบัเคลือ่นงานในเรือ่งดงักลา่วของ
ส านักงานปลดักระทรวงศกึษาธกิาร

เกณฑก์ำรประเมนิ

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

แผนปฏบัิตกิารของหน่วยงาน
มกีารก าหนดขัน้ตอน ระยะเวลา 
และผูรั้บผดิชอบทีช่ดัเจน

แผนปฏบัิตกิารของหน่วยงาน
มคีวามครอบคลมุและสอดคลอ้งกับ
ยทุธศาสตรท์กุดา้น และทกุสว่นงาน

แผนปฏบัิตกิารของหน่วยงานมคีวาม
ชดัเจน และสือ่สารสูก่ารปฏบัิตทิกุระดับ
ไดอ้ยา่งมปีระสทิธผิล

น ำ้หนกั

5

ตวัชีว้ดัส ำนกัควำมสมัพนัธต์ำ่งประเทศ สป. 
ตำมค ำรบัรองกำรปฏบิตัริำชกำร ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565

9. ตวัชีว้ดั หมวด 2 : ประเด็นที ่2.3 : ระดบัพืน้ฐำน (Basic)
ควำมส ำเร็จในกำรขบัเคลือ่นแผนปฏบิตักิำรของหนว่ยงำน

19

ขอ้มลูพืน้ฐำน 

ปีงบประมำณ 2560 2561 2562 2563 2564

ผลกำรด ำเนนิงำน - - - -

ผูร้บัผดิชอบตวัชีว้ดั
1. นางสาววมิล  ลมุพกิานนท์
2. นายจรัิฎฐ ์ แสนด ี
3. นางสาวรุจาภา ทานวนั

หมำยเลขโทรศพัท์
02 281 0565 ตอ่ 104
02 281 0565 ตอ่ 107
02 281 0565 ตอ่ 102 



ค ำอธบิำย

• ตวัชีว้ดันี ้เป็นตวัชีว้ดัยอ่ยของเกณฑค์ณุภาพการบรหิารจัดการภาครัฐ 4.0 (PMQA 4.0) หมวด 2 : การวางแผนเชงิยทุธศาสตร ์ประเด็นที ่2.4 การตดิตามผลการบรรลุ
เป้าหมาย การแกไ้ขปัญหาและการรายงานผล  เป็นตวัชีว้ดัระดบัพืน้ฐำน (Basic)

• เกณฑค์ณุภาพการบรหิารจัดการภาครัฐ 4.0 (PMQA 4.0) เป็นเครือ่งมอืการประเมนิระบบการบรหิารในเชงิบรูณาการเพือ่เชือ่มโยงยทุธศาสตรข์องสว่นราชการกบัเป้าหมาย
และทศิทางการพัฒนาของประเทศ โดยมวีตัถปุระสงคเ์พือ่เป็นแนวทางใหห้น่วยงานภาครัฐพัฒนาไปสูร่ะบบราชการ 4.0

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

• ตวัชีว้ดันี ้ก าหนดเกณฑใ์หเ้หมาะสมกบับรบิทการด าเนนิการของหน่วยงานระดบัส านัก เพือ่ใหเ้กดิการเรยีนรู ้พัฒนาและสง่ผลตอ่การขบัเคลือ่นงานในเรือ่งดงักลา่วของ
ส านักงานปลดักระทรวงศกึษาธกิาร

เกณฑก์ำรประเมนิ

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

หน่วยงานมรีะบบในการตดิตาม
รายงานผลของตัวชีวั้ด แผนปฏบัิตกิาร 
และการด าเนนิการตามแผน
ยทุธศาสตร ์ทัง้ระยะสัน้และ
ระยะยาว

มกีารเตรยีมการแกไ้ขปัญหากรณี
การด าเนนิการไมเ่ป็นไปตาม
เป้าหมายทีต่ัง้ไว ้

หน่วยงานมรีะบบรายงานผลการ
ด าเนนิงานตอ่สาธารณะ

น ำ้หนกั

5

ตวัชีว้ดัส ำนกัควำมสมัพนัธต์ำ่งประเทศ สป.
ตำมค ำรบัรองกำรปฏบิตัริำชกำร ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565

10. ตวัชีว้ดั หมวด 2 : ประเด็นที ่2.4 : ระดบัพืน้ฐำน (Basic)
ควำมส ำเร็จในกำรตดิตำมผลของกำรบรรลเุป้ำหมำยเชงิยทุธศำสตร์
และกำรแกไ้ขปญัหำอยำ่งมปีระสทิธผิล

20

ขอ้มลูพืน้ฐำน 

ปีงบประมำณ 2560 2561 2562 2563 2564

ผลกำรด ำเนนิงำน - - - -

ผูร้บัผดิชอบตวัชีว้ดั
1. นางสาววมิล  ลมุพกิานนท์
2. นายจรัิฎฐ ์ แสนด ี
3. นางสาวรุจาภา ทานวนั

หมำยเลขโทรศพัท์
02 281 0565 ตอ่ 104
02 281 0565 ตอ่ 107
02 281 0565 ตอ่ 102 



ค ำอธบิำย

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

• เกณฑค์ณุภาพการบรหิารจัดการภาครัฐ 4.0 (PMQA 4.0) เป็นเครือ่งมอืการประเมนิระบบการบรหิารในเชงิบรูณาการเพือ่เชือ่มโยงยทุธศาสตรข์องสว่นราชการกบัเป้าหมาย
และทศิทางการพัฒนาของประเทศ โดยมวีตัถปุระสงคเ์พือ่เป็นแนวทางใหห้น่วยงานภาครัฐพัฒนาไปสูร่ะบบราชการ 4.0

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

• ตวัชีว้ดันี ้ก าหนดเกณฑใ์หเ้หมาะสมกบับรบิทการด าเนนิการของหน่วยงานระดบัส านัก เพือ่ใหเ้กดิการเรยีนรู ้พัฒนาและสง่ผลตอ่การขบัเคลือ่นงานในเรือ่งดงักลา่วของ
ส านักงานปลดักระทรวงศกึษาธกิาร

เกณฑก์ำรประเมนิ

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

มกีารสรา้งบรรยากาศการท างาน
ทัง้ทางกายภาพและสภาพแวดลอ้ม 
ทีส่นับสนุนการท างานทีด่ี
ในดา้นสขุภาพอนามัยและ
ดา้นความปลอดภัย

มกีารสรา้งบรรยากาศการท างานทัง้ทาง
กายภาพและสภาพแวดลอ้ม ทีส่นับสนุน
การท างานทีค่ลอ่งตัว เกดิประสทิธภิาพ
และเอือ้ใหเ้กดินวัตกรรม

มกีารจัดสรรทรัพยากรหรอื
จัดท าระบบการท างานทีค่ านงึถงึ
คณุภาพชวีติของบคุลากร หรอื
ตามความตอ้งการของแตล่ะกลุม่
บคุลากร

น ำ้หนกั

5

ตวัชีว้ดัส ำนกัควำมสมัพนัธต์ำ่งประเทศ สป.
ตำมค ำรบัรองกำรปฏบิตัริำชกำร ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565

11. ตวัชีว้ดั หมวด 5 : ประเด็นที ่5.2 : ระดบัพืน้ฐำน (Basic)
ควำมส ำเร็จในกำรสรำ้งบรรยำกำศและสภำพแวดลอ้มในกำรท ำงำน

21

ขอ้มลูพืน้ฐำน 

ปีงบประมำณ 2560 2561 2562 2563 2564

ผลกำรด ำเนนิงำน - - - - -

ผูร้บัผดิชอบตวัชีว้ดั

1. นางนฤมล สวุรรณเนตร
2. นางสริกิาญจน ์ทวแีกว้
3. วา่ที ่ร.ต. อนุวัฒน ์นกเทศ

หมำยเลขโทรศพัท์

02 281 0565 ตอ่ 105
02 281 0565 ตอ่ 106
02 281 0565 ตอ่ 106



ค ำอธบิำย

• ตวัชีว้ดันี ้เป็นตวัชีว้ดัยอ่ยของเกณฑค์ณุภาพการบรหิารจัดการภาครัฐ 4.0 (PMQA 4.0) หมวด 5 : การมุง่เนน้บคุลากร ประเด็นที ่5.4 ระบบการพัฒนาบคุลากร
เป็นตวัชีว้ดัระดบัพืน้ฐำน (Basic)

• เกณฑค์ณุภาพการบรหิารจัดการภาครัฐ 4.0 (PMQA 4.0) เป็นเครือ่งมอืการประเมนิระบบการบรหิารในเชงิบรูณาการเพือ่เชือ่มโยงยทุธศาสตรข์องสว่นราชการกบัเป้าหมาย
และทศิทางการพัฒนาของประเทศ โดยมวีตัถปุระสงคเ์พือ่เป็นแนวทางใหห้น่วยงานภาครัฐพัฒนาไปสูร่ะบบราชการ 4.0

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

• ตวัชีว้ดันี ้ก าหนดเกณฑใ์หเ้หมาะสมกบับรบิทการด าเนนิการของหน่วยงานระดบัส านัก เพือ่ใหเ้กดิการเรยีนรู ้พัฒนาและสง่ผลตอ่การขบัเคลือ่นงานในเรือ่งดงักลา่วของ
ส านักงานปลดักระทรวงศกึษาธกิาร

เกณฑก์ำรประเมนิ

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

มกีารสนับสนุนใหบ้คุลากร
ทกุระดับเกดิการเรยีนรูแ้บบมี
เป้าหมาย การเรยีนรูด้ว้ยวธิกีาร
ทีห่ลากหลาย ไมจ่ ากัดเฉพาะ
การฝึกอบรม เกดิการเรยีนรู ้
เพือ่ใหส้ามารถปฏบัิตไิดจ้รงิในดา้น
ความรูค้วามสามารถในการท างาน
ทีส่อดคลอ้งกับพันธกจิหลักและ
ยทุธศาสตรข์องหน่วยงาน
และคณุธรรม จรยิธรรม

มกีารสนับสนุนใหบ้คุลากร
ทกุระดับเกดิการเรยีนรูแ้บบมี
เป้าหมาย การเรยีนรูด้ว้ยวธิกีาร
ทีห่ลากหลาย ไมจ่ ากัดเฉพาะ
การฝึกอบรม เกดิการเรยีนรู ้
เพือ่ใหส้ามารถปฏบัิตไิดจ้รงิในดา้น
ความรูแ้ละทักษะในการแกปั้ญหา
ความสามารถในการตัดสนิใจ ภาวะผูน้ า
การท างานรว่มกับผูอ้ ืน่

มกีารสนับสนุนใหบ้คุลากร
ทกุระดับเกดิการเรยีนรูแ้บบมี
เป้าหมาย การเรยีนรูด้ว้ยวธิกีาร
ทีห่ลากหลาย ไมจ่ ากัดเฉพาะ
การฝึกอบรม เกดิการเรยีนรู ้
เพือ่ใหส้ามารถปฏบัิตไิดจ้รงิในดา้น
ทักษะดา้นดจิทิัล และความรอบรูใ้หท้ัน
ตอ่การเปลีย่นแปลง

น ำ้หนกั

5

ตวัชีว้ดัส ำนกัควำมสมัพนัธต์ำ่งประเทศ สป.
ตำมค ำรบัรองกำรปฏบิตัริำชกำร ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565

12. ตวัชีว้ดั หมวด 5 : ประเด็นที ่5.4 : ระดบัพืน้ฐำน (Basic)
ควำมส ำเร็จในกำรพฒันำบคุลำกร

22

ขอ้มลูพืน้ฐำน 

ปีงบประมำณ 2560 2561 2562 2563 2564

ผลกำรด ำเนนิงำน - - - - -

ผูร้บัผดิชอบตวัชีว้ดั

1. นางนฤมล สวุรรณเนตร
2. นางสริกิาญจน ์ทวแีกว้
3. วา่ที ่ร.ต. อนุวัฒน ์นกเทศ

หมำยเลขโทรศพัท์

02 281 0565 ตอ่ 105
02 281 0565 ตอ่ 106
02 281 0565 ตอ่ 106



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

ตวัชีว้ดัส ำนกัควำมสมัพนัธต์ำ่งประเทศ สป.
ตำมค ำรบัรองกำรปฏบิตัริำชกำร ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565

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

23

ขอ้มลูพืน้ฐำน 

ปีงบประมำณ 2560 2561 2562 2563 2564

ผลกำรด ำเนนิงำน - - - -

ผูร้บัผดิชอบตวัชีว้ดั
1. นางสาวจติรลดา จันทรแ์หยม
2. นายจรัิฎฐ ์ แสนด ี 
3. นางสาวกนกวรรณ แกวน่ถิน่ภู

หมำยเลขโทรศพัท์
02 281 0565 ตอ่ 112
02 281 0565 ตอ่ 107
02 281 0565 ตอ่ 113



ค ำอธบิำย

• ตวัชีว้ดันี ้เป็นตวัชีว้ดัยอ่ยของเกณฑค์ณุภาพการบรหิารจัดการภาครัฐ 4.0 (PMQA 4.0) หมวด 6 : การมุง่เนน้ระบบการปฏบิตักิาร ประเด็นที ่6.2 การสรา้งนวตักรรมในการ
ปรับปรุงผลผลติ กระบวนการและบรกิาร  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)

มกีารด าเนนิการตามกจิกรรม/
ขัน้ตอนของการกระบวนหลัก 
และกระบวนการสนับสนุนที่
ออกแบบไวอ้ยา่งครบถว้น

- มกีารก าหนดตัวชีวั้ดภายในกระบวนการ
และตัวชีวั้ดผลลัพธข์องกระบวนการ
และใชใ้นการตดิตามควบคมุการ
ด าเนนิงาน

- ด าเนนิการบรรลเุป้าหมายตัวชีวั้ด
ผลลัพธข์องกระบวนการทัง้หมด
ไมน่อ้ยกวา่รอ้ยละ 80 ของกระบวนการ
ทัง้หมด

มแีนวทางและเครือ่งมอืในการปรับปรงุ
ผลผลติ กระบวนการ และการบรกิารให ้
ดขีึน้

น ำ้หนกั

5

ตวัชีว้ดัส ำนกัควำมสมัพนัธต์ำ่งประเทศ สป.
ตำมค ำรบัรองกำรปฏบิตัริำชกำร ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565

14. ตวัชีว้ดั หมวด 6 : ประเด็นที ่6.2 : ระดบัพืน้ฐำน (Basic)
ควำมส ำเร็จในกำรบรหิำรจดักำรกระบวนกำรอยำ่งเป็นระบบ 

24

ขอ้มลูพืน้ฐำน 

ปีงบประมำณ 2560 2561 2562 2563 2564

ผลกำรด ำเนนิงำน - - - -

ผูร้บัผดิชอบตวัชีว้ดั
1. นางสาวจติรลดา จันทรแ์หยม
2. นายจรัิฎฐ ์ แสนด ี 
3. นางสาวกนกวรรณ แกวน่ถิน่ภู

หมำยเลขโทรศพัท์
02 281 0565 ตอ่ 112
02 281 0565 ตอ่ 107
02 281 0565 ตอ่ 113
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