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กรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการระดับส านัก 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

 ส านักงาน ก.ค.ศ.  
 

ประเด็น 
การประเมิน ตัวช้ีวัด 

น้ าหนัก 
(ร้อยละ) 

การประเมินประสิทธิผล (น้ าหนักร้อยละ ๔๐)  
 ตัวช้ีวัดที่ ๑ ความส าเร็จในการบรรลุเป้าหมายตามนโยบายส าคัญ/

แผนปฏิบัติราชการ/ตัวช้ีวัดตามค ารับรองการปฏิบัติราชการของ
กระทรวง/ส านักงานปลัดกระทรวงและแผนปฏิบัติราชการของหน่วยงาน 

๔๐ 

 ตัวชี้วัดที ่๑.๑ ร้อยละความส าเร็จของโครงการที่มีผลสัมฤทธิ์
ตามเป้าหมายของโครงการตามแผนปฏิบัติราชการของหน่วยงาน ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐  

๑๐ 

 ตัวชี้วัดที่ ๑.๒ ระดับความส าเร็จในการจัดท าหลักเกณฑ์และ
วิธีการโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการอ่ืน มาบรรจุและแต่งตั้งเป็น
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน  
ตามมาตรา ๓๘ ค. (๒) 

๑๐ 

 ตัวชี้วัดที่ ๑.๓ ระดับความส าเร็จในการพิจารณาอุทธรณ์  
การร้องทุกข์ ค าร้องขอความเป็นธรรมของข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา การพิจารณาข้อหารือของส่วนราชการและคดีปกครอง 

๑๐ 

 ตัวชี้วัดที่ ๑.๔ ระดับความส าเร็จในการจัดประชุมสัมมนา
คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด และผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล 

๑๐ 

การประเมินประสิทธิภาพ (น้ าหนักร้อยละ ๒๐)  
 ตัวช้ีวัดที่ ๒ ความส าเร็จในการสนับสนุนการด าเนินงานตามค ารับรอง 

การปฏิบัติราชการของส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 
๒๐ 

 
  ๒.๑ ร้อยละความส าเร็จของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ 

รายจ่ายภาพรวม 
๒๐ 

การพัฒนาองค์การ (น้ าหนักร้อยละ ๔๐)  
 ตัวช้ีวัดที่ ๓ ร้อยละของกระบวนการหลักท่ีมีการจัดท าคู่มือ 

การปฏิบัติงาน 
๑๐ 

 ตัวชี้วัดที่ ๔ ร้อยละผลสัมฤทธิ์ของการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดการ

สารสนเทศของหน่วยงาน (Web site) 
๑๐ 

 ตัวช้ีวัดที่ ๕ ระดับความส าเร็จในการบูรณาการการจัดการกระบวนการหลัก/
โครงการที่ส าคัญของหน่วยงาน 

๒๐ 

รวม ๑๐๐ 
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ค ารับรองการปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ส านักงาน ก.ค.ศ.  
 
 
 

แผนปฏิบัติราชการ ส านักงาน ก.ค.ศ. ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 

 

 วิสัยทัศน์ 
ส านักงาน ก.ค.ศ. เป็นองค์กรที่มีศักยภาพสูงในการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพ่ือส่งเสริมคุณภาพการศึกษา 

 

 พันธกิจ 
๑. จัดและพัฒนาระบบและมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส าหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
๒. เสริมสร้างประสิทธิภาพ ค่าตอบแทน สิทธิประโยชน์เกื้อกูลและความก้าวหน้าข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
๓. รักษามาตรฐานและพิทักษ์ระบบคุณธรรมการบริหารงานบุคคลส าหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 

 ยุทธศาสตร์ 
๑.  การพัฒนาองค์กรและจัดระบบบริหารจัดการของส านักงาน ก.ค.ศ. ให้มีประสิทธิภาพ 
๒.  การจัดและพัฒนาระบบการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล และมุ่งเน้นการกระจายอ านาจ 
๓.  การเสริมสร้างประสิทธิภาพ ค่าตอบแทน และสิทธิประโยชน์เกื้อกูลข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
๔.   การเสริมสร้างและพัฒนากลไกเครือข่ายการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
๕.   การใช้งานวิจัย นวัตกรรม และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นฐานในการพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลของข้าราชการครู  

 และบุคลากรทางการศึกษา 
 
 

 
 

๔ 
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Strategy Map ของส านักงาน ก.ค.ศ. 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ส านักงาน ก.ค.ศ. เป็นองค์กรที่มีศักยภาพสูงในการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

1. การพัฒนาองค์กร และ 
จัดระบบบริหารจัดการของ

ส านักงาน ก.ค.ศ.  
ให้มีประสิทธิภาพ 

2. การจัดและพัฒนาระบบบรหิารงาน
บุคคลของข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาตามหลักธรรมมาภิบาล  

และมุ่งเน้นการกระจายอ านาจ 

3. การเสริมสร้างประสิทธิภาพ 
ค่าตอบแทน และสิทธิประโยชน์เกือ้กูล
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  

4.การเสริมสร้างและพัฒนากลไก
เครือข่ายการบริหารงานบุคคล     
ของข้าราชการครูและบุคลากร 

ทางการศึกษา 

5. การใช้งานวิจยั นวัตกรรม และระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นฐาน 

ในการพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลของ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

การบริหารงานบุคคลส าหรับขา้ราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา มีมาตรฐาน 

ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธภิาพ 

ส่งเสริมสมรรถนะบุคลากรและองค์กร วิจัยและเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นฐานในการพัฒนามาตรฐาน
การบริหารงานบุคคลข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

เป้าประสงค์หลัก 

ยุทธศาสตร์ 

วิสัยทัศน ์

ด้านประสิทธิผล 

ด้านคุณภาพ 

การด าเนินตามนโยบายส าคญั 
ของรัฐบาล/กระทรวงศึกษาธิการ การด าเนินตามแผนปฏิบตัิการ การด าเนินตามค ารับรองการปฏิบตัิราชการ 

ความพึงพอใจของผู้รับบริการ 
การรักษามาตรฐานระยะเวลา 

การให้บริการ 

การบริหารงบประมาณ ประสิทธิภาพการใช้พลังงาน 
ประสิทธิภาพระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ 

ด้านพัฒนา
องค์การ การบริหารจัดการองค์การ ธรรมมาภิบาลขององค์การ 

ด้าน
ประสิทธิภาพ 

 
๕ 
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ค ารับรองการปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ส านักงาน ก.ค.ศ.  
 

ตัวช้ีวัดและเป้าหมายตามแผนปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
ส านักงาน ก.ค.ศ.  

ตัวช้ีวัด 
น้ าหนัก
(ร้อยละ) 

เป้าหมาย
๒๕๖๐ 

ข้อมูลพื้นฐาน 
(Baseline data) 

เกณฑ์การให้คะแนน 
ข้อสังเกต 

๒๕๕๗ ๒๕๕๘ ๒๕๕๙ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 

การประเมินประสิทธิผลตามแผนปฏิบัติราชการของส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการและหน่วยงาน (น้ าหนักร้อยละ ๔๐) 
ตัวช้ีวัดที่ ๑ ความส าเร็จในการบรรลุ
เป้าหมายตามนโยบายส าคัญ/แผนปฏิบัติ
ราชการ/ตัวช้ีวัดตามค ารับรอง 
การปฏิบัติราชการของกระทรวง/ส านักงาน
ปลัดกระทรวงและแผนปฏิบัติราชการ
ของหน่วยงาน 

๔๐           

  ตัวช้ีวัดที่ ๑.๑ ร้อยละความส าเร็จของ
โครงการที่มีผลสัมฤทธิ์ตามเปา้หมายของ
โครงการตามแผนปฏิบัติราชการของ
หน่วยงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
ระดับคะแนนที่ ๑ ร้อยละ ๖๐ 
ระดับคะแนนที่ ๒ ร้อยละ ๗๐ 
ระดับคะแนนที่ ๓ ร้อยละ ๘๐ 

ระดับคะแนนที่ ๔ ร้อยละ ๙๐ 
ระดับคะแนนที่ ๕ ร้อยละ ๑๐๐ 

๑๐ ๓    ร้อยละ
๖๐ 

ร้อยละ 
๗๐ 

ร้อยละ 
๘๐ 

ร้อยละ 
๙๐ 

ร้อยละ
๑๐๐ 

 

๖ 
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ค ารับรองการปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ส านักงาน ก.ค.ศ.  
 

 

ตัวช้ีวัด 
น้ าหนัก
(ร้อยละ) 

เป้าหมาย
๒๕๖๐ 

ข้อมูลพื้นฐาน 
(Baseline data) 

เกณฑ์การให้คะแนน 
ข้อสังเกต 

๒๕๕๗ ๒๕๕๘ ๒๕๕๙ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 

ตัวช้ีวัดที่ ๑.๒ ระดับความส าเร็จในการ
จัดท าหลักเกณฑ์และวิธีการโอนพนักงาน
ส่วนท้องถิ่นและข้าราชการอ่ืน มาบรรจุ
และแต่งตั้งเป็นข้าราชการครแูละบุคลากร
ทางการศึกษา ต าแหน่งบุคลากร 
ทางการศึกษาอ่ืน ตามมาตรา ๓๘ ค. (๒) 
ระดับคะแนนที่ ๑ ศึกษา วิเคราะห์และ
รวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้อง 
ระดับคะแนนที่ ๒ จัดท า (ร่าง) 
หลักเกณฑ์และวิธีการโอนพนักงาน 
ส่วนท้องถิ่นและข้าราชการอื่นมาบรรจุ
และแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ต าแหน่งบุคลากรทาง
การศึกษาอ่ืน ตามมาตรา ๓๘ ค. (๒) 
ระดับคะแนนที่ ๓ น าเสนอ อ.ก.ค.ศ. 
วิสามัญ และ ก.ค.ศ. เพื่อพิจารณา 

๑๐ ๓    ๑ ๒ ๓ ๔ ๕  

 

 ๗ 
 



๘ 
 

ค ารับรองการปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ส านักงาน ก.ค.ศ.  
 

 

ตัวช้ีวัด 
น้ าหนัก
(ร้อยละ) 

เป้าหมาย
๒๕๖๐ 

ข้อมูลพื้นฐาน 
(Baseline data) 

เกณฑ์การให้คะแนน 
ข้อสังเกต 

๒๕๕๗ ๒๕๕๘ ๒๕๕๙ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 

ระดับคะแนนที่ ๔ ประกาศใช้หลักเกณฑ์ฯ 
ระดับคะแนนที่ ๕ ติดตาม ประเมินผล
การใช้หลักเกณฑ์ฯ 

           

ตัวช้ีวัดที่ ๑.๓ ระดับความส าเร็จในการ
พิจารณาอุทธรณ์ การร้องทุกข์ ค าร้องขอ 
ความเป็นธรรมของข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา การพิจารณา 
ข้อหารือของส่วนราชการและคดีปกครอง 
ระดับคะแนนที่ ๑ การพิจารณาอุทธรณ์ 
ร้องทุกข์ ค าร้องขอความเป็นธรรมของ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
การพิจารณาข้อหารือของส่วนราชการ 
และคดีปกครอง แล้วเสร็จ ๘๐ เรื่อง 
 

๑๐ ๓    ๑ ๒ ๓ ๔ ๕  

 

 

 

 

 ๘ 
 



๙ 
 

ค ารับรองการปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ส านักงาน ก.ค.ศ.  
 

 

ตัวช้ีวัด 
น้ าหนัก
(ร้อยละ) 

เป้าหมาย
๒๕๖๐ 

ข้อมูลพื้นฐาน 
(Baseline data) 

เกณฑ์การให้คะแนน 
ข้อสังเกต 

๒๕๕๗ ๒๕๕๘ ๒๕๕๙ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 

ระดับคะแนนที่ ๒ การพิจารณาอุทธรณ์ 
ร้องทุกข์ ค าร้องขอความเป็นธรรมของ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
การพิจารณาข้อหารือของส่วนราชการ 
และคดีปกครอง แล้วเสร็จ ๙๐ เรื่อง 
ระดับคะแนนที่ ๓ การพิจารณาอุทธรณ์ 
ร้องทุกข์ ค าร้องขอความเป็นธรรมของ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
การพิจารณาข้อหารือของส่วนราชการ 
และคดีปกครอง แล้วเสร็จ ๑๐๐ เรื่อง 
ระดับคะแนนที่ ๔ การพิจารณาอุทธรณ์ 
ร้องทุกข์ ค าร้องขอความเป็นธรรมของ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
การพิจารณาข้อหารือของส่วนราชการ 
และคดีปกครอง แล้วเสร็จ ๑๑๐ เรื่อง 
 

           

 

 ๙ 
 



๑๐ 
 

ค ารับรองการปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ส านักงาน ก.ค.ศ.  
 

ตัวช้ีวัด 
น้ าหนัก
(ร้อยละ) 

เป้าหมาย
๒๕๖๐ 

ข้อมูลพื้นฐาน 
(Baseline data) 

เกณฑ์การให้คะแนน 
ข้อสังเกต 

๒๕๕๗ ๒๕๕๘ ๒๕๕๙ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 

ระดับคะแนนที่ ๕ การพิจารณาอุทธรณ์ 
ร้องทุกข์ ค าร้องขอความเป็นธรรมของ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
การพิจารณาข้อหารือของส่วนราชการ 
และคดีปกครอง แล้วเสร็จ ๑๒๐ เรื่อง 

           

ตัวช้ีวัดที่ ๑.๔ ระดับความส าเร็จในการ
จัดประชุมสัมมนาคณะกรรมการศึกษาธิการ
จังหวัด และผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล 
ระดับคะแนนที่ ๑ ตั้งคณะท างาน
ด าเนินการจัดประชุมสัมมนาฯ 
ระดับคะแนนที่ ๒ จัดท าฐานข้อมูล
คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดและ
จัดท าเอกสารประกอบการประชุมสัมมนาฯ 
ระดับคะแนนที่ ๓ ด าเนินการจัดประชุม 
สัมมนาฯ และสรุปผลการจัดประชุมสัมมนาฯ 
และรายงานผลต่อคณะกรรมการขับเคลื่อน
การปฏิรูปการศึกษาฯ 

๑๐ ๓    ๑ ๒ ๓ ๔ ๕  

 ๑๐ 
 



๑๑ 
 

ค ารับรองการปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ส านักงาน ก.ค.ศ.  
 

 

ตัวช้ีวัด 
น้ าหนัก
(ร้อยละ) 

เป้าหมาย
๒๕๖๐ 

ข้อมูลพื้นฐาน 
(Baseline data) 

เกณฑ์การให้คะแนน 
ข้อสังเกต 

๒๕๕๗ ๒๕๕๘ ๒๕๕๙ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 

ระดับคะแนนที่ ๔ ผู้เข้ารับการอบรม
ร้อยละ ๘๐ มีความรู้และความพึงพอใจ
ของเนื้อหาและการน าไปใช้ 
ระดับคะแนนที่ ๕ ผู้เข้ารับการอบรม 
ร้อยละ ๘๕ มีความรู้และความพึงพอใจ
ของเนื้อหาและการน าไปใช้ 

           

การประเมินประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการ (น้ าหนักร้อยละ ๒๐) 

ตัวช้ีวัดที่ ๒ ความส าเร็จในการสนับสนุน 
การด าเนินงานตามค ารับรองการปฏิบัติ
ราชการของส านักงานปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการ 

๒๐           

 ตัวชี้วัดที่ ๒.๑ ร้อยละ 
ของความส าเร็จของการเบิกจ่ายเงิน
งบประมาณรายจ่ายภาพรวม 

๒๐ ๓    ร้อยละ
๘๘ 

ร้อยละ 
๙๐ 

ร้อยละ 
๙๒ 

ร้อยละ 
๙๔ 

ร้อยละ
๙๖ 

 

 

 

 

 ๑๑ 
 



๑๒ 
 

ค ารับรองการปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ส านักงาน ก.ค.ศ.  
 

ตัวช้ีวัด 
น้ าหนัก
(ร้อยละ) 

เป้าหมาย
๒๕๖๐ 

ข้อมูลพื้นฐาน 
(Baseline data) 

เกณฑ์การให้คะแนน 
ข้อสังเกต 

๒๕๕๗ ๒๕๕๘ ๒๕๕๙ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 

การพัฒนาองค์การ (น้ าหนักร้อยละ ๔๐) 
ตัวช้ีวัดที่ ๓ ร้อยละของกระบวนการหลัก 
ที่มีการจัดท าคู่มือการปฏิบัติงาน 

๑๐ ๓    ร้อยละ
๖๐ 

ร้อยละ 
๗๐ 

ร้อยละ 
๘๐ 

ร้อยละ 
๙๐ 

ร้อยละ
๑๐๐ 

 

ตัวช้ีวัดที่ ๔ ร้อยละผลสัมฤทธิ์ของ 
การพัฒนาประสิทธิภาพการจัดการ
สารสนเทศของหน่วยงาน (Web site) 

๑๐ -    ร้อยละ
๖๐ 

ร้อยละ 
๗๐ 

ร้อยละ 
๘๐ 

ร้อยละ 
๙๐ 

ร้อยละ
๑๐๐ 

 

ตัวช้ีวัดที่ ๕ ระดับความส าเร็จในการ 
บูรณาการการจัดการกระบวนการหลัก/
โครงการที่ส าคัญของหน่วยงาน 

๒๐ ๓    ๑ ๒ ๓ ๔ ๕  

เกณฑ์การให้คะแนน 
ระดับคะแนนที่ ๑ 
- คัดเลือกกระบวนการหลัก/โครงการ 
ที่ส าคัญของหน่วยงาน ๑ กระบวนการ/
โครงการและแจ้งให้ กพร. สป. ทราบ 
ภายในเดือนมกราคม ๒๕๖๐ 
- มีการวิเคราะห์ความเสี่ยงของกระบวนการ/
โครงการ และจัดท าแนวทางในการป้องกัน/
แก้ไขความเสี่ยง 

           

 ๑๒ 
 



๑๓ 
 

ค ารับรองการปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ส านักงาน ก.ค.ศ.  
 

ตัวช้ีวัด 
น้ าหนัก
(ร้อยละ) 

เป้าหมาย
๒๕๖๐ 

ข้อมูลพื้นฐาน 
(Baseline data) 

เกณฑ์การให้คะแนน 
ข้อสังเกต 

๒๕๕๗ ๒๕๕๘ ๒๕๕๙ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 

ระดับคะแนนที่ ๒ 
- ด าเนินการตามกระบวนการหลัก/
โครงการได้ครบถ้วน 
- มีผลการจัดการความเสี่ยงจากการด าเนินการ
ตามแนวทางในการป้องกัน/แก้ไขความเสีย่ง 
ระดับคะแนนที่ ๓ มีการส ารวจ 
ความพึงพอใจและความไม่พึงพอใจ 
ของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
และจัดท าแนวทางในการปรับปรุงการ
ให้บริการตามกระบวนการหลัก/โครงการ 
ระดับคะแนนที่ ๔ ผู้รับบริการและผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย มีความพึงพอใจต่อการ
ให้บริการตามกระบวนการหลัก/โครงการ  
ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ 
ระดับคะแนนที่ ๕ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
และสรุปแนวทางในการพัฒนา/ปรับปรุง 
การด าเนินงานตามกระบวนการหลัก/โครงการ 

           

น้ าหนักรวม ๑๐๐           ๑๓ 
 



๑๔ 
 

 


