
 
 



ตัวชี้วัด ผู้รับผิดชอบ/จัดเก็บข้อมูล
ตัวชี้วัด 

คะแนนที่ได้ (คะแนน
เต็ม 5 คะแนน) 

หมวด 1 การน าองค์กร   
1.1  ระบบการน าองค์การที่สร้างความยั่งยืน 
1.1.1 การน าระบบองค์การของผู้บริหาร 
□ผอ.สพท. ก ำหนดทิศทำงขององค์กำรที่รองรับพันธกิจปัจจุบัน ของ สพท.(Basic) 
□สอดคล้องกับกำรเปลี่ยนแปลง ในอนำคต ด้ำน(เศรษฐกิจ/สังคม/สิ่งแวดล้อม/สำธำรณสุข(1 ด้ำน)  (Advance) 
□ค ำนึงถึงผลกระทบต่อสังคม ท้ังเชงิบวก เชิงลบ ทั้งทำงตรงและทำงอ้อม (Significance) 
□สร้ำงขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของประเทศ (ด้ำนเศรษฐกิจ/สังคม/สำธำรณสุข/สิง่แวดล้อม) (Significance) 

นำงจันทรำ หำแก้ว 5 

1.1.2 การสร้างสภาพแวดล้อมเพื่อการบรรลุเปา้หมายขององค์การ 
□ผอ.สพท. ส่งเสริมกำรสร้ำงสภำพแวดล้อมเอื้อต่อกำรท ำงำน(Basic) 
□เกิดวัฒนธรรมที่มุ่งเน้นผู้รับบริกำรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  เกิดนวัตกรรมที่ส่งผลต่อกำรเปลี่ยนแปลงในองค์กำร บรรลุวัตถุประสงค์เชิงยุทธศำสตร์ของ
องค์กำร(Advance) 
□เกิดวัฒนธรรมที่ส่งผลต่อกำรเปลี่ยนแปลงในองค์กำร บรรลุวัตถุประสงค์เชิงยุทธศำสตร์ขององค์กำร (Significance) 

น.ส.กมลกำญจน์  จิญกำญจน์ 
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1.1.3 การน าเทคโนโลยีมาใชใ้นการสื่อสารภายในองคก์าร  เพือ่ใหเ้กิดความทั่วถึง รวดเรว็ และทันเหตุการณ์ 
□ ผอ.สพท.มีกระบวนกำรสื่อสำรถ่ำยทอดวิสัยทัศน์ นโยบำยเป้ำหมำยตำมแผนฯ ของ สพท.(Basic) 
□ ผอ.สพท.น ำเทคโนโลยีมำใช้ในกำรสื่อสำรถ่ำยทอด วิสัยทัศน์ นโยบำยเป้ำหมำยตำมแผนฯของ สพท. สร้ำงกำรรับรู้และเข้ำใจให้กับบุคลำกรในสังกัด 
(Advance) 
□ มีกระบวนกำรสื่อสำรถ่ำยทอดวิสัยทัศน์ นโยบำยเป้ำหมำยตำมแผนฯ ของ สพท.(Significance) 
□ น ำเทคโนโลยีมำใช้ในกระบวนกำรสื่อสำร สร้ำงกำรรับรู้สู่ทุกกลุ่มที่เกี่ยวข้อง รับทรำบกำรตัดสินใจร่วมกันเพ่ือร่วมแก้ไขปัญหำอย่ำงทันกำรณ์มีประสิทธิผลและ
รวดเร็ว โดยวิธีกำร ….......(Significance) 

นำยภำคภูมิ มณีบำงกำ 
น.ส.นงนุช ขนอม 
นำงพิมพ์ลักษณ์  ยังหัตถี 
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1.2 การป้องกันทุจริตและสร้างความโปร่งใส     สพท. ไม่ต้องด าเนินการในข้อน้ี 
1.2.1 ผู้บริหารสร้างบรรยากาศเพื่อส่งเสริมให้หน่วยงานเป็นองค์กรด้านความโปร่งใส 
1.2.2 การติดตาม 
1.2.3 การจัดการเรื่องร้องเรียน 

  
ผลกำรประเมิน ITA 5 
  

1.3 การสร้างการมีส่วนร่วมของบุคลากร และเครือขา่ยทั้งภายในและภายนอก 
 มีกลไก/วิธีกำร สร้ำงเครือข่ำยเข้ำมำมีส่วนร่วมในกำรท ำงำน(Basic) 
 มีกำรกระจำยอ ำนำจในกำรบริหำรครอบคลุมภำรกิจ 4 ด้ำนอย่ำงเป็นระบบสำมำรถตรวจสอบได้ (Basic) 
 มีแนวทำง วิธีกำรเอ้ือให้เครือข่ำยทั้งภำยในและภำยนอกเข้ำมำมีส่วนร่วมในกำรท ำงำนเพ่ือให้เกิดกำรพัฒนำและมีแนวทำง วิธีกำร ให้เกิดกำรกำร

นำงเพ็ญศรี  ศรีรอด 
    ประเทียบอินทร์ 
นำงศิมำรัฐ  มีฉิม 
นำงพิมพ์ลักษณ์ ยังหัตถี 
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ตัวชี้วัด ผู้รับผิดชอบ/จัดเก็บข้อมูล
ตัวชี้วัด 

คะแนนที่ได้ (คะแนน
เต็ม 5 คะแนน) 

กระจำยอ ำนำจในกำรบริหำรครอบคลุมภำรกจิ ๔ ด้ำน เช่น ภำรกิจด้ำน................................... กิจกรรม/โครงกำร ..................เครือข่ำยโดย
.................................ข้ันตอนด ำเนินกำร......................... (Advance) 

มีผลงำนของ สพท. ที่โดดเด่น อันเกิดจำกกำรสร้ำงนวัตกรรมร่วมกับเครือข่ำย.เช่น O เครือข่ำยมีผลงำนเป็นนวัตกรรมเชิงนโยบำย คือ................ 
O เครือข่ำยมีผลงำนเป็นนวัตกรรมกำรให้บริกำร คือ..............O เครือข่ำยมีผลงำนเป็นนวัตกรรมเชิงกระบวนกำรคือ….(ยกตัวอย่ำง 1 นวัตกรรม) (Significance) 

นำงจำรุวรรณ ใจเพียร 
นำงอิศรำวดี สีหะรัญ 
นำงนรำนนท์ ข ำอนันต์ 
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1.4  การค านึงถึงความรับผิดชอบต่อสังคม 
 มีกำรวิเครำะห์ผลกระทบเชงิลบต่อเศรษฐกิจ/สงัคม/สิ่งแวดล้อม/สำธำรณสุข ท่ีอำจเกิดข้ึนและก ำหนดมำตรกำรป้องกัน เช่น กิจกรรม/โครงกำร. (Basic) 
 มีกำรใช้ประโยชน์ของเครือข่ำยเฝ้ำระวัง ติดตำมผลกระทบเชิงลบ และร่วมแก้ปัญหำได้ทันกำรณ์ เช่น……......(Advance) 
 มีกำรก ำหนดตัวชี้วัดในกำรจัดกำรและติดตำมผลกระทบเชิงลบที่วิเครำะห์ เช่น.......(Significance) 
 มีผลงำนโดดเด่นจำกกำรจัดกำรผลกระทบเชิงลบที่วิเครำะห์ เช่น............. (Significance) 

นำงวนิดำ เลำห์ประเสริฐ 
น.ส.กมลกำญจน์ จิญกำญจน์ 
นำงจันทรำ หำแก้ว 

3 

หมวด 2 การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์   
2.1 แผนปฏิบัติการประจ าปีของ สพท. ที่ตอบสนองความท้าทาย สรา้งนวัตกรรมการเปลี่ยนแปลง และมุ่งเน้นประโยชน์สุขประชาชน 

 สพท.มีกระบวนกำรก ำหนดยุทธศำสตร์ เป้ำหมำยของแผนปฏิบัติกำรประจ ำปีฯ ท่ีตอบสนองแผนยุทธศำสตร์ชำติ (Basic) 
 แผนปฏิบัติกำรฯ ตอบสนอง ควำมท้ำทำยในด้ำนพันธกิจ ของ สพท./สพฐ. เช่น…………(ระบุชื่อกิจกรรม/โครงกำร อย่ำงน้อย  1 โครงกำร (Advance) 
 สพท. มีแผนปฏิบัติกำร ท่ีตอบสนองควำมท้ำทำย สร้ำงนวัตกรรม กำรเปลี่ยนแปลง และมุ่งเน้นประโยชน์สุขประชำชน สร้ำงขีดควำมสำมำรถในกำร

แข่งขัน หรือสร้ำงโอกำสเชิงกลยุทธ์ เช่น...............................(ระบุชื่อกิจกรรม/โครงกำร อย่ำงน้อย  1 โครงกำร) (Significance) 

นำงจันทรำ  หำแก้ว 
นำงจิตรำ พรหมเรือง 

5 

2.2 เป้าหมายสอดรับยุทธศาสตร์ชาติทั้งระยะสั้นและระยะยาว 
 สพท. มีกำรก ำหนดเป้ำหมำย และตัวชี้วัด กำรท ำงำน ท้ังในระยะสั้นและระยะยำวและแผนระยะยำว คือแผน....(Basic) 
 มีกำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยง/ผลกระทบ และมีแผนรองรบัควำมเสี่ยงของผลกระทบ เช่น ควำมเสี่ยงที่ส ำคัญ  คือ.....................ผลกระทบควำมเสี่ยงน้ี 

คือ………………แผนรองรับควำมเสี่ยงคือ................ (Advance) 
 มีกำรวิเครำะห์ผลกระทบที่ข้ึนส่งผลต่อประเทศด้ำนเศรษฐกจิ/สังคม/สำธำรณสุข/สิง่แวดล้อม เช่น………….แผนรองรับ คือ.................. (Significance) 

นำงจันทรำ  หำแก้ว 
นำงจิตรำ พรหมเรือง 

4 

2.3 แผนขับเคลื่อนในทุกระดับและทุกภาคสว่น 
 แผนปฏิบัติกำรของ สพท. สอดคล้องยุทธศำสตร์ชำติ (Basic) 
 มีกำรวำงแผนกำรใช้งบประมำณกำรบริหำรงำน กำรเงิน บัญชี พัสดุกำรควบคุมและกำรตรวจสอบภำยใน (Basic) 
แผนปฏิบัติกำรของ สพท.มุ่งเน้นกำรลดต้นทุน เพ่ิมควำมรวดเร็ว และสร้ำงคุณค่ำต่อผู้รับบริกำร โดย  ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลปรับปรงุกระบวนกำรด้ำน

บริกำร เช่น............. ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือลดกำรท ำซ้ ำ และลดควำมผิดพลำดของกระบวนกำรท ำงำนเช่น.... (Advance) 
แผนปฏิบัติกำรของ สพท.สนับสนุนควำมส ำเร็จของยุทธศำสตร์ สพฐ./สพท. โดย มีกำรบูรณำกำรกับหน่วยงำนอื่นเพ่ือเพ่ิมขีดควำมสำมำรถ  รองรบั

กำรเปลี่ยนแปลงด้ำนเทคโนโลยี  น ำระบบเทคโนโลยีดิจิทัลมำใช้ในกำรด ำเนินงำนร่วมกัน และใช้ข้อมูลร่วมกันในกำรปฏิบัติงำน(Significance) 

น.ส.นงนุช ขนอม 
นำงอัญชิษฐำ จิยำเพชร 
นำงนิตยำ ผลเกษร 
นำยภำคภูมิ  มณีบำงกำ 
นำงอิศรำวดี  สีหะรัญ 
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ตัวชี้วัด ผู้รับผิดชอบ/จัดเก็บข้อมูล
ตัวชี้วัด 

คะแนนที่ได้ (คะแนน
เต็ม 5 คะแนน) 

2.4  การติดตามและแก้ไขปัญหาที่รวดเร็ว 
 มีระบบที่ สพท.ใช้ในกำรติดตำม และรำยงำนผลกำรด ำเนินงำน (Basic) 
 มีระบบหรือเทคโนโลยีที่ใช้ในกำรคำดกำรณ์ด ำเนินงำนตำมแผน เช่น........ (Advance) 
 มีกำรปรับเปลี่ยนแผนฯในเชิงรุก เพ่ือให้เกิดผลลัพธ์ที่ดีและแก้ไขปัญหำที่ซับซ้อน เช่น...........(Significance) 

นำงศิมำรัฐ  มีฉิม 
นำยภำคภูมิ  มณีบำงกำ 
นำยฐณันภธณ์ คงแก้ว 
น.ส.กมลกำญจน์ จิญกำญจน์ 
นำงวนิดำ เลำห์ประเสริฐ 
นำงอุไร  บุญวัตร 
นำงอิศรำวดี สีหะรัญ 
นำงสำวอรวรรณ ล่องลือฤทธ์ิ 
นำยสุนันท์  กิ่งน้ ำฉ่ำ 
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หมวด 3 การให้ความส าคัญผู้รับบริการและผู้มีสว่นได้ส่วนเสีย   
3.1 ระบบข้อมูลและสารสนเทศทีท่ันสมัยเพื่อน ามาใชป้ระโยชน์ในการพัฒนาการให้บริการและการเขา้ถึง 

 สพท.มีวิธีกำรค้นหำ รับฟัง รวบรวมควำมต้องกำรและควำมคำดหวังของผู้รับบริกำรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เช่น..... (Basic) 
 น ำเทคโนโลยีสำรใช้ค้นหำ รวบรวมข้อมูล เพ่ือน ำไปวิเครำะห์และพัฒนำบริกำรได้ เช่น ..(Advance) 
 น ำเทคโนโลยีและข้อมูลสำรสนเทศมำวิเครำะห์แนวโน้มควำมต้องกำรและควำมคำดหวังของผู้รับบริกำรและผูม้ีส่วนได้ส่วนเสียท่ีเปลี่ยนแปลงในอนำคต 

เพ่ือกำรพัฒนำกระบวนกำรให้บริกำรตอบสนองควำมต้องกำรได้ เช่น................. (Significance) 

นำยภำคภูมิ  มณีบำงกำ 
น.ส.กมลกำญจน์ จิญกำญจน์ 
นำยสุนันท์  กิ่งน้ ำฉ่ำ 
นำยพิสิฐ  แก้วมำก 
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3.2  การประเมินความพึงพอใจและความผูกพันของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเพื่อน ามาใช้ประโยชน์ 
 สพท.มีกำรประเมินควำมพึงพอใจ/ควำมผูกพัน ผู้รับบริกำรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย(Basic) 
 น ำผลกำรประเมินมำวิเครำะห์ปรับปรุงแก้ไขปัญหำเชิงรุก เช่น......................(Advance) 
 สพท. มีกำรบูรณำกำรข้อมูลสำรสนเทศร่วมกับหน่วยงำนอื่นเพ่ือสร้ำงเป็นนวัตกรรมกำรให้บริกำรและเกิดประโยชน์ให้กับผู้รับบริกำรและผู้มสี่วนได้ส่วน

เสีย เช่น.....(Significance) 

น.ส.กมลกำญจน์ จิญกำญจน์ 
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3.3  การสร้างนวัตกรรมการบริการที่สร้างความแตกต่างและสามารถตอบสนองความต้องการเฉพาะ 
 มีกำรทบทวน ปรับปรุงกระบวนกำรให้บริกำรผู้รับบริกำรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่ำงต่อเน่ือง (Basic) 
 มีกำรสร้ำงนวัตกรรมที่ตอบสนองควำมต้องกำรของผู้รับบริกำรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในภำพรวม เช่น กระบวนกำรรับนักเรียน งำนบริกำรกำรยกเลิกขอส ำเนำ

โดยใช้แบบฟอร์ม Online (Advance) 
 มีกำรสร้ำงนวัตกรรมที่ตอบสนองควำมต้องกำรของผู้รับบริกำรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจ ำแนกรำยกลุ่ม/บุคคล เช่น กระบวนกำร.... งำนบริกำร.....(Significance) 

น.ส.กมลกำญจน์ จิญกำญจน์ 
น.ส.ภัทรสุดำ เจริญวุฒิพงศ์ 
นำยธีรพล โชติกวณิชย์ 
นำงเพ็ญกมล พยัฆเวช 
นำงเบญญำภำ ฉัตรชัยพันธ์ 
นำงอุไร บุญวัตร 

5 

3.4  กระบวนการแก้ไขข้อร้องเรียนที่รวดเร็ว และสรา้งสรรค์ 
 สพท.มีกระบวนกำรจัดกำรข้อร้องเรียนที่เป็นระบบ (Basic) 

นำยฐณันภธณ์ คงแก้ว 
 

4 



ตัวชี้วัด ผู้รับผิดชอบ/จัดเก็บข้อมูล
ตัวชี้วัด 

คะแนนที่ได้ (คะแนน
เต็ม 5 คะแนน) 

 มีกำรใช้เทคโนโลยีดิจิทัลมำสนับสนุนในกำรท ำงำนและรวบรวมข้อมูล และติดตำมควำมคืบหน้ำ 
ข้อร้องเรียนอย่ำงรวดเร็ว เพ่ือตอบสนองกลับและอ ำนวยควำมสะดวกให้กับประชำชน(Advance) 

 มีกำรรวบรวมข้อมูลสถิติข้อเรียนเรียน เพ่ือกำรจัดกำรอย่ำงเป็นระบบ จัดล ำดับกำรแก้ปัญหำข้อร้องเรียนที่พบบ่อย (Significance) 
หมวด 4 การวัด การวเิคราะห ์และการจัดการความรู้   
4.1  การก าหนดตัววัดและการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะ 

 สพท. ก ำหนดตัวชี้วัดที่ส ำคัญของกิจกรรม/โครงกำรในแผนปฏิบัติงำน(Basic) 
 ก ำหนดข้อมูลสำรสนเทศที่ส ำคัญ(ข้อมูลครู บุคลำกร)เพ่ือกำรบริหำรจัดกำรของ สพท.(Basic) 
 มีกำรจัดกำรข้อมูลสำรสนเทศอย่ำงเป็นระบบ (Advance) 
 มีระบบเทคโนโลยีส ำหรบักำรบริหำรจัดกำร เช่น..... (Advance) 
 ข้อมูลสำรสนเทศ ได้น ำมำประมวลผลและสำมำรถน ำมำบูรณำกำรเพ่ือกำรใช้ประโยชน์และเชื่อมโยงข้อมูลกับหน่วยงำนอื่น เป็นประโยชน์ต่อสำธำรณะ

(Significance) 

นำงจันทรำ  หำแก้ว 
นำยภำคภูมิ  มณีบำงกำ 
นำงสวภำ ศิร ิ
นำงสำวสิริยุพำ ภูริรักษ ์
นำยวิชำญ คงจินดำ 

4 

4.2  การวิเคราะห์ผลจากข้อมูลและตัวช้ีวัด เพื่อน าไปสู่การพัฒนาและแก้ไข 
 สพท. มีกำรวิเครำะห์ข้อมูลและตัวชี้วัดจัดท ำค่ำเป้ำหมำยกำรด ำเนินกำรตำมยุทธศำสตร์(Basic) 
 มีกำรจัดกำรศึกษำท่ีสอดคล้องกับกำรเรียนรู้และสอดคล้องกับบริบทของพ้ืนที่(Basic) 
 มีกำรวัดและประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำเพ่ือน ำไปสู่กำรพัฒนำคุณภำพผู้เรียน(Basic) 
 มีกำรวิเครำะห์ข้อมูลเพ่ือค้นหำสำเหตุของปัญหำ และน ำไปแก้ปัญหำในระดับสพท./สพฐ./ระดับชำติ (Advance) 
 มีกำรวิเครำะห์ เชื่อมโยงสำเหตุและคำดกำรณ์ผลที่อำจจะเกิดข้ึนและสำมำรถแก้ไขปัญหำได้อย่ำงทันท่วงที (Significance) 
 มีกำรน ำเทคโนโลยีมำใช้สนับสนุนกำรวิเครำะห์ เชื่อมโยงสำเหตุและคำดกำรณ์ผลที่อำจจะเกิดข้ึน เพ่ือลดควำมเสี่ยง (Significance) 

นำงจิตรำ พรหมเรือง 
นำงนงนุช  ขนอม 
นำยพิสิฐ แก้วมำก 
นำงวรรณ์ฤทัย แสงนิล 

5 

4.3  การจัดการความรู้และใชอ้งค์ความรู้เพือ่น าไปใชป้ระโยชน์ 
 สพท. มีกำรจัดกำรองคค์วำมรู้ส ำหรบับุคลำกรในสังกดั อย่ำงเป็นระบบเช่น KM PLC(Basic) 
 มีกระบวนกำรรวบรวมองค์ควำมรู้ ท้ังภำยในและภำยนอกสพท. โดยใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศเพ่ือน ำมำวิเครำะห์และเชื่อมโยงข้อมูลร่วมกันส ำหรับกำร

ส่งเสริมกำรเรียนรู้ให้กับบุคลำกรในสังกัด(Advance) 
 มีกำรเชื่อมโยงองคค์วำมรู้ที่ได้จนเกิดนวัตกรรมกำรปฏิบัติที่ดี Best Practice หรือมำตรฐำนใหม่ในกำรถ่ำยทอดองค์ควำมรู้สู่กำรปฏิบัติ(Significance) 

นำงสวภำ  ศิร ิ
น.ส.สิริยุพำ ภูริรักษ ์
น.ส.นภัสกร  แพละออง 
นำงจิตรำ  พรหมเรือง 
น.ส.นงนุช  ขนอม 

5 

4.4  การบริหารจัดการข้อมูล  สารสนเทศ  และปรับระบบการท างานใหเ้ป็นดิจิทัล 
 สพท. มีแผนรองรับกำรปรับเปลี่ยนรูปแบบกำรท ำงำนเป็นระบบดิจิทัล (Basic) 
 สพท. มีแผนบริหำรควำมเสี่ยง ป้องกันควำมปลอดภัยทำงไซเบอร์  (Advance) 
 สพท. มีนวัตกรรมที่น ำเทคโนโลยีมำใช้เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภำพกำรท ำงำน เช่น....(Significance) 

นำยภำคภูมิ  มณีบำงกำ 
นำงสำวนภัสกร แพละอองนำย
สุนันท์  กิ่งน้ ำฉ่ำ 
น.ส.นงนุช  ขนอม 

4 



ตัวชี้วัด ผู้รับผิดชอบ/จัดเก็บข้อมูล
ตัวชี้วัด 

คะแนนที่ได้ (คะแนน
เต็ม 5 คะแนน) 

หมวด 5 กำรมุ่งเน้นบุคลำกร   
5.1  ระบบการจัดการบุคลากรที่ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์ 

 สพท. มีระบบกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคลโดยกำรจัดท ำแผนอัตรำก ำลังของ สพท.(Basic) 
 สพท. มีกำรก ำหนดสมรรถนะ ขีดควำมสำมำรถบุคลำกรและอัตรำก ำลังที่ต้องกำรเพ่ือรองรับกำรท ำงำนที่เปลี่ยนแปลงภำยในอนำคต (Advance) 
 เปิดโอกำสให้บุคลำกรในสังกัดมีส่วนร่วมในกำรวำงแผนกำรบริหำรงำนบุคคล (Significance) 
 ส่งเสริมให้บุคลำกรในสังกัดมีควำมคล่องตัวในกำรท ำงำน มีควำมคิดริเริ่ม สร้ำงสรรค์ ผลกำรปฏิบัติงำนบรรลุเป้ำหมำยมีประสิทธิภำพ เกิดนวัตกรรมกำรท ำงำน (Significance) 

น.ส.สิริยุพำ ภูริรักษ ์
น.ส.พัสวี อินทรสมบัติ 
นำงสวภำ ศิร ิ

4 

5.2  ระบบการท างานที่มีประสทิธิภาพ  คล่องตัว มุ่งผลสัมฤทธิ์ 
 สพท. ส่งเสริมกำรสร้ำงบรรยำกำศเอ้ืออ ำนวยต่อกำรปฏิบัติงำน เช่น สนับสนุนเทคโนโลยีเอ้ือต่อกำรปฏิบัติงำน กำรสร้ำงควำมปลอดภัย กำรปรับปรุง

สถำนที่เพ่ือสร้ำงบรรยำกำศ (Basic) 
 สพท.ก ำหนดมำตรฐำนในกำรท ำงำน ส่งเสริมกำรสร้ำงทัศนคติที่ดีต่อกำรท ำงำน(Advance) 
 สพท. ส่งเสริมควำมร่วมมือของบุคลำกรในกำรท ำงำนเป็นทีมภำยในกลุ่ม/ข้ำมกลุ่ม/ข้ำมสังกัด เพ่ือผลส ำเร็จของงำนร่วมกัน  (Significance) 

น.ส.กมลกำญจน์ จิญกำญจน์ 
ทุกกลุ่มเป็นเจ้ำภำพร่วม 

5 

5.3 การสร้างวัฒนธรรมการท างานที่ดี มีประสิทธิภาพ 
 สพท. สนับสนุนให้บุคลำกรในสังกัด เกิดกำรเรียนรู้ ได้รับทักษะ เพ่ือเสริมสร้ำงควำมรู้ควำมสำมำรถในกำรปฏบิัติหน้ำท่ี (Basic) 
  สพท. ส ำรวจ ค้นหำปัจจัยส่งผลต่อควำมผูกพันของบุคลำกรที่มีต่อ สพท.(Advance) 
มีกิจกรรมโครงกำรที่จัดเพ่ือปรับวิธีคิด mindset บุคลำกรใน สพท. กำรสร้ำงวัฒนธรรมองค์กร(Significance) 

น.ส.นภัสกร  แพละออง 5 

5.4  ระบบพัฒนาบุคลากร 
 สพท. มีกำรส ำรวจควำมต้องกำรได้รับกำรพัฒนำด้ำนต่ำง ๆ (Basic) 
 ก ำหนดทักษะที่ส ำคัญที่บุคลำกรในสังกัดต้องได้รับกำรพัฒนำ (Advance) 
 จัดท ำแผนพัฒนำบุคลำกรตำมควำมต้องกำร (Significance) 

� จัดท ำแผนพัฒนำบุคลำกรให้มีทักษะเพ่ือตอบสนองยุทธศำสตร์ชำติ (Significance) 

นำงสวภำ ศิร ิ 3 

หมวด 6 กำรมุ่งเน้นระบบปฏิบัติกำร   
6.1  กระบวนการท างานทีเ่ชื่อมโยงต้ังแต่ต้นจนจบกระบวนการ  (end to end process) 
 

  

6.1.1 กำรออกแบบกระบวนกำรจัดและส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำข้ันพ้ืนฐำนในช่วงสถำนกำรณ์ COVID 19 ที่เชื่อมโยงต้ังแต่ต้นจนจบกระบวนกำร (end to end process) 
 สพท. มีแนวคิดหรือแนวปฏิบัติหรือมำตรฐำนงำนในกำรจัดและส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำข้ันพ้ืนฐำนในช่วงสถำนกำรณ์ COVID-19(Basic) 

- ระบุชื่อข้อมูล …………………........ - ระบุหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง……...... (Advance)  -ระบุวิธีสื่อสำรออนไลน์.................(Significance) 

นำยพิสิฐ  แก้วมำก 5 

6.1.2 กำรก ำหนดตัวชี้วัดในกำรติดตำมควบคุมกระบวนกำรจัดและส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำข้ันพ้ืนฐำนในช่วงสถำนกำรณ์ COVID 19 เพ่ือน ำสู่ผลลัพธ์ที่ต้องกำร นำยพิสิฐ  แก้วมำก 5 



ตัวชี้วัด ผู้รับผิดชอบ/จัดเก็บข้อมูล
ตัวชี้วัด 

คะแนนที่ได้ (คะแนน
เต็ม 5 คะแนน) 

 บุคลำกรใน สพท. ร่วมกันก ำหนดตัวชี้วัดในแต่ละโครงกำร/กิจกรรมย่อยเพ่ือกำรติดตำมควบคุมกระบวนกำรจัดและส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำข้ันพ้ืนฐำนในช่วง
สถำนกำรณ์ COVID-19(Basic) 

 มีระบบเทคโนโลยีดิจิทัลมำใช้ในกำรก ำกับติดตำมตัวชี้วัดในแต่ละโครงกำร/กิจกรรมย่อย และเพ่ิมประสิทธิภำพในกำรจัดและส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำ
ข้ันพ้ืนฐำนในช่วงสถำนกำรณ์ COVID-19 (Advance) 

 มีผลงำนที่โดดเด่นที่เกิดจำกกำรน ำระบบ เทคโนโลยีดิจิทัลเข้ำมำใช้ในกำรก ำกับติดตำมกำรด ำเนินกำร และกำรยกระดับประสิทธิภำพกระบวนกำร ระบุผลงำน ...(Significance) 
6.2 การสร้างนวัตกรรมในการปรับปรุง ผลผลิต กระบวนการ และบริการกระบวนการจัดและส่งเสริมการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานในช่วงสถานการณ์ COVID 19 

สพท. มีกำรวำงแผน ก ำหนดผู้รับผิดชอบ เป้ำหมำย ตัววัดของกระบวนกำรจัดและส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำข้ันพ้ืนฐำนในช่วงสถำนกำรณ์ COVID-19 
อย่ำงชัดเจน และมีกำรปรับปรุงกระบวนกำรท ำงำนให้มีมำตรฐำนมีจุดบริกำรให้ค ำปรึกษำผู้เก่ียวข้อง (Basic) 

 มีกำรพัฒนำแอปพลิเคชันเพ่ือให้ประชำชนสำมำรถรับรู้ ข่ำวสำรกำรเปลี่ยนแปลง ตลอดจนกำรสื่อสำรกระบวนกำรจัดและส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำข้ันพ้ืนฐำนในช่วง
สถำนกำรณ์ COVID -19 (Advance) 

 สร้ำงนวัตกรรมกระบวนกำรจัดและส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำข้ันพ้ืนฐำนในช่วงสถำนกำรณ์COVID-19 โดยสร้ำงควำมร่วมมือกับทุกภำคส่วนในกำร
แก้ปัญหำเชิงบูรณำกำรยกตัวอย่ำงเช่น...แก้ปัญหำเรื่อง..........โดยควำมร่วมมือจำก....(Significance) 

นำยพิสิฐ แก้วมำก 
ทุกกลุ่มเป็นเจ้ำภำพรอง 

5 

6.3 การลดต้นทุนและการใช้ทรัพยากรที่มีประสิทธภิาพ และเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขัน 
 สพท. มีกำรร่วมกันวิเครำะห์ต้นทุนหรืองบประมำณท่ีใช้ในหน่วยงำน (ใน สพท.) เทียบกับควำมคุ้มค่ำจำกผลงำนที่ได้รับโดยพบประเด็นที่ส ำคัญระบุ

ประเด็นที่ส ำคัญ……………...(Basic) 
สพท. มีโครงกำร/กิจกรรมวิธีกำร ข้ันตอน ในกำรลดต้นทุนหรือเพ่ิมประสิทธิภำพในกำรท ำงำน(เช่น กำรน ำเทคโนโลยีที่ทันสมัยมำใช้เพ่ือกำรลดต้นทุน/

เพ่ิมประสิทธิภำพในกำรท ำงำนกำรแบ่งปันทรัพยำกรในกำรท ำงำนร่วมกัน เป็นต้น) (Advance) 
 สพท. มีผลงำนที่โดดเด่นในกำรน ำนวัตกรรม/เทคโนโลยีดิจิทัลมำใช้เพ่ือกำรลดต้นทุนของกระบวนกำรระบุผลงำน................................. (Significance) 

นำยภำคภูมิ มณีบำงกำ 
ทุกกลุ่มเป็นเจ้ำภำพรอง 

5 

6.4 การมุ่งเน้นประสิทธิผลทั่วทั้งองค์การ และผลกระทบต่อยุทธศาสตร์ชาติ 
 สพท. มีกำรก ำหนดตัวชี้วัดในภำพรวมกระบวนกำรจัดและส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำข้ันพ้ืนฐำนในช่วงสถำนกำรณ์ COVID-19ที่สอดคล้องกับตัวชี้วัดของ สพฐ.ระบุตัวชี้วัด ……(Basic) 
 ตัวชี้วัดที่ สพท. ก ำหนดมีควำมสอดคล้องกับยุทธศำสตร์ชำติในด้ำนต่ำง ๆ เช่น ด้ำนเศรษฐกิจ ด้ำนสังคมด้ำนสิ่งแวดล้อม ด้ำนสำธำรณสุข (ด้ำนใดด้ำน

หน่ึงก็ได้) (Advance) 
 ในรอบปีที่ผ่ำนมำ สพท. มีผลลัพธ์โดยรวมที่โดดเด่น ที่ส่งผลต่อควำมส ำเร็จในกำรบรรลุยุทธศำสตรช์ำติที่ส ำคัญระบุตัวชี้วัด ...ระบุผลที่ได้รับ .. (Significance) 

นำงวรรณวิมล  กัลวิชำ 
ทุกกลุ่มเป็นเจ้ำภำพร่วม 

4 



ตัวชี้วัด ผู้รับผิดชอบ/จัดเก็บข้อมูล
ตัวชี้วัด 

คะแนนที่ได้ (คะแนน
เต็ม 5 คะแนน) 

หมวด 7 ผลลัพธ์กำรด ำเนินกำร   
7.1  การบรรลุผลลัพธ์ของตัวชี้วัดตามพันธกิจ(ค่าน้ าหนัก    ร้อยละ 6) 
เป็นกำรวัดควำมส ำเร็จของกำรด ำเนินกำรบรรลุเป้ำหมำยตำมแผนปฏิบัติรำชกำรของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ ซึ่งต้องมีควำมสัมพันธ์กับพันธกิจหลัก
และยุทธศำสตร์ของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำข้ันพ้ืนฐำน และส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ รวมทั้งตัววัดที่ด ำเนินกำรตำมนโยบำยและแผนของ
รัฐบำลที่ก ำหนดไว้ประจ ำปี 
ระดับคะแนนเฉลี่ยผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติ    O-NET/NT 

นำยพิสิฐ แก้วมำก 
น.ส.วรรณ์ฤทัย แสงนิล 

4 

7.2 การบรรลุผลลัพธ์ตามตัวชี้วัดด้านผู้รับบริการและประชาชน  (ค่าน้ าหนัก  ร้อยละ 7) 
เป็นกำรวัดผลด้ำนกำรให้ควำมส ำคัญกับผู้รับกำรบริกำร ผู้มสี่วนได้ส่วนเสีย และประชำชนจำก กำรบริกำรของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำในด้ำนต่ำง ๆ ได้แก่ ควำม
พึงพอใจ ควำมไม่พึงพอใจ ควำมผูกพัน กำรเติบโตของโครงกำรที่มุ่งเน้นประโยชน์แก่กลุ่มผู้รับบริกำร กำรสร้ำงสัมพันธ์และควำมร่วมมือ 
ร้อยละควำมส ำเร็จในกำรส ำรวจควำมพร้อมของนักเรียนในกำรเรียนกำรสอน ทำงไกลในสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 

นำยพิสิฐ แก้วมำก 
 

3 

7.3 การบรรลุผลลัพธ์ตามตัวชี้วัดด้านการพัฒนาบุคลากร   (ค่าน้ าหนัก  ร้อยละ 7) 
เป็นกำรวัดควำมส ำเร็จของกำรด ำเนินกำรด้ำนกำรบริหำรบุคคล กำรพัฒนำ และกำรสร้ำงกำรมีส่วนร่วมของบุคลำกรของส่วนรำชกำร เพ่ือให้มีสมรรถนะสูง 
จ ำนวนบุคลำกรที่ได้รับกำรพัฒนำเตรียมควำมพร้อมส ำหรับกำรข้ึนสู่ต ำแหน่ง 

นำงสวภำ  ศิร ิ
น.ส.พัสวี อินทรสมบัติ 

3 

7.4 การบรรลุผลลัพธ์ตามตัวชี้วัดด้านการเป็นต้นแบบ   (ค่าน้ าหนัก  ร้อยละ 7) 
เป็นกำรวัดควำมส ำเร็จของกำรด ำเนินกำรบรรลุเป้ำหมำยด้ำนกำรเป็นแบบอย่ำงที่ดีหรือกำรเป็นต้นแบบของผู้บริหำรและบุคลำกรของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำ 
รำงวัลผลกำรประเมินส่วนรำชกำรตำมมำตรกำรปรับปรุงประสิทธิภำพส่วนรำชกำรประจ ำปี พ.ศ. 2563 มีผลกำรประเมินอยู่ในระดับสูงกว่ำมำตรฐำนตำม
เกณฑ์ที่ส ำนักงำน ก.พ.ร. ก ำหนด 

น.ส.กมลกำญจน์ จิญกำญจน์ 
ทุกกลุ่มเป็นเจ้ำภำพร่วม 

1 

7.5 การบรรลุผลลัพธ์ตามตัวชี้วัดด้านผลกระทบต่อเศรษฐกิจ สังคม สาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม (ค่าน้ าหนัก  ร้อยละ 6) 
เป็นกำรวัดควำมส ำเร็จของกำรด ำเนินกำรในด้ำนต่ำง ๆ ของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำที่ ส่งผลกระทบต่อกำรพัฒนำด้ำนเศรษฐกิจ สังคม สำธำรณสุข และ
สิ่งแวดล้อม ของพ้ืนที่และประเทศ 
ร้อยละของสถำนศึกษำในสังกัด จัดรำยกำรอำหำรกลำงวันตำมโครงกำรฯ โดยใช้โปรแกรม Thai school lunch 

นำงวนิดำ เลำห์ประเสริฐ 3 

7.6 การบรรลุผลลัพธ์ตามตัวชี้วัดด้านการลดต้นทุน  การสร้างนวัตกรรม และการจัดการ 
กระบวนการ(ค่าน้ าหนัก ร้อยละ 7) 
เป็นกำรวัดควำมส ำเร็จของกำรด ำเนินกำรบรรลุเป้ำหมำยด้ำนกำรบริหำรจัดกำรเพ่ือกำรลดต้นทุน กำรสร้ำงนวัตกรรม และกำรจัดกำรกระบวนกำร 
ร้อยละของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำที่จัดท ำแผน BCPและส่งเสริมให้สถำนศึกษำในสังกัดจัดท ำแผน BCPใช้เป็นแนวปฏิบัติรองรับผลกระทบภัยพิบัติตำมบริบท 

นำงศิมำรัฐ  มีฉิม 
 

3 
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 ลกัษณะสาํคญัขององคก์ร
     ลกัษณะสําคญัขององคก์ร
          ลกัษณะสําคญัขององคก์ร   0.0000 | รอ้ยละ 0.00   

               ลกัษณะสําคญัขององคก์ร 1
ดําเนนิการกรอก 1/ไมไ่ด ้
ดําเนนิการกรอก 0 

 หมวด 1 การนําองคก์ร
     1.1 ระบบการนําองคก์ารที�สรา้งความยั�งยนื

          1.1.1 การนําระบบองคก์ารของผูบ้รหิาร
  5.0000 | รอ้ยละ

100.00
                                

               Basic : ผอ.สพท. กําหนดทศิทางขององคก์ารที�รองรับพันธกจิปัจจบุนัของ สพท. 1
ดําเนนิการกรอก 1/ไมไ่ด ้
ดําเนนิการกรอก 0 
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Advance : Basic + สอดคลอ้งกบัการเปลี�ยนแปลงในอนาคต ดา้น... (เศรษฐกจิ/สงัคม/สิ�งแวดลอ้ม/สาธารณสขุ)
[กรณุากรอกขอ้มลูตอบในชอ่งแนบไฟล>์>ความคดิเห็น/ขอ้เสนอแนะ]

1
ดําเนนิการกรอก 1/ไมไ่ด ้
ดําเนนิการกรอก 0 

               
Significance : Basic + Advance + คํานงึถงึผลกระทบตอ่สงัคม ทั �งเชงิบวก เชงิลบ ทั �งทางตรงและทางออ้ม เชน่ ...
[กรณุากรอกขอ้มลูตอบในชอ่งแนบไฟล>์>ความคดิเห็น/ขอ้เสนอแนะ] , สรา้งขดีความสามารถในการแขง่ขนัของ
ประเทศ เชน่ ... [กรณุากรอกขอ้มลูตอบในชอ่งแนบไฟล>์>ความคดิเห็น/ขอ้เสนอแนะ]

1
ดําเนนิการกรอก 1/ไมไ่ด ้
ดําเนนิการกรอก 0 

          1.1.2 การสรา้งสภาพแวดลอ้มเพื�อการบรรลเุป้าหมายขององคก์าร
  5.0000 | รอ้ยละ

100.00
                                

               Basic : ผอ.สพท. สรา้งสภาพแวดลอ้มเอื�อตอ่การทํางาน 1
ดําเนนิการกรอก 1/ไมไ่ด ้
ดําเนนิการกรอก 0 

               
Advance : Basic + เกดิวฒันธรรมที�มุง่เนน้ผูรั้บบรกิารและผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยีโดยวธิกีาร... [กรณุากรอกขอ้มลูตอบ
ในชอ่งแนบไฟล>์>ความคดิเห็น/ขอ้เสนอแนะ]

1
ดําเนนิการกรอก 1/ไมไ่ด ้
ดําเนนิการกรอก 0 

               
Significance : Basic + Advance + เกดินวตักรรมที�สง่ผลตอ่การเปลี�ยนแปลงในองคก์าร บรรลวุตัถปุระสงคเ์ชงิ
ยทุธศาสตรข์ององคก์าร

1
ดําเนนิการกรอก 1/ไมไ่ด ้
ดําเนนิการกรอก 0 

          1.1.3 การนําเทคโนโลยมีาใชใ้นการสื�อสารภายในองคก์าร เพื�อใหเ้กดิความทั�วถงึ รวดเร็ว และทนัเหตกุารณ์
  5.0000 | รอ้ยละ

100.00
                                

               Basic : ผอ.สพท. มกีระบวนการสื�อสารถา่ยทอดวสิยัทศัน ์นโยบายเป้าหมายตามแผนฯ ของ สพท. 1
ดําเนนิการกรอก 1/ไมไ่ด ้
ดําเนนิการกรอก 0 

               
Advance : Basic + ผอ.สพท.นําเทคโนโลยมีาใชใ้นการสื�อสารถา่ยทอดวสิยัทศัน ์นโยบายเป้าหมายตามแผนฯของ
เขต สรา้งการรับรูแ้ละเขา้ใจใหก้บับคุลากรในสงักดั

1
ดําเนนิการกรอก 1/ไมไ่ด ้
ดําเนนิการกรอก 0 

               

Significance : Basic + Advance + มกีระบวนการสื�อสารถา่ยทอดวสิยัทศัน ์นโยบายเป้าหมายตามแผนฯ ของ สพท.
, นําเทคโนโลยมีาใชใ้นกระบวนการสื�อสาร สรา้งการรับรูสู้ท่กุกลุม่ที�เกี�ยวขอ้ง รับทราบการตดัสนิใจรว่มกนัเพื�อรว่ม
แกไ้ขปัญหาอยา่งทนัการณม์ปีระสทิธผิลและรวดเร็ว โดยวธิกีาร ... [กรณุากรอกขอ้มลูตอบในชอ่งแนบ
ไฟล>์>ความคดิเห็น/ขอ้เสนอแนะ]

1
ดําเนนิการกรอก 1/ไมไ่ด ้
ดําเนนิการกรอก 0 

     1.2 การป้องกนัทจุรติและสรา้งความโปรง่ใส [สพท. ไมต่อ้งดําเนนิการในขอ้นี�]

          1.2 การป้องกนัทจุรติและสรา้งความโปรง่ใส
  5.0000 | รอ้ยละ

100.00
                                

               1.2 การป้องกนัทจุรติและสรา้งความโปรง่ใส 5 ระดบัคะแนนที�ไดเ้ต็ม 5 

     1.3 การสรา้งการมสีว่นรว่มของบคุลากร และเครอืขา่ยทั �งภายในและภายนอก

          1.3 การสรา้งการมสีว่นรว่มของบคุลากร และเครอืขา่ยทั �งภายในและภายนอก
  5.0000 | รอ้ยละ

100.00
                                

               
Basic:มกีลไก/ วธิกีาร สรา้งเครอืขา่ยเขา้มามสีว่นรว่มในการทํางาน,มกีารกระจายอํานาจในการบรหิารครอบคลมุ
ภารกจิ 4 ดา้น อยา่งเป็นระบบ สามารถตรวจสอบได ้

1
ดําเนนิการกรอก 1/ไมไ่ด ้
ดําเนนิการกรอก 0 
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Advance:Basic+มแีนวทาง วธิกีารเอื�อใหเ้ครอืขา่ยทั �งภายในและภายนอกเขา้มามสีว่นรว่มในการทํางาน เพื�อให ้
เกดิการพัฒนาดา้น และมแีนวทาง วธิกีารใหเ้กดิการการกระจายอํานาจในการบรหิารครอบคลมุภารกจิ 4 ดา้น เชน่
ภารกจิดา้น..กจิกรรม/โครงการ..เครอืขา่ยโดย..ขั �นตอน.. [กรณุากรอกขอ้มลูตอบในชอ่งแนบไฟล>์>ความคดิเห็น/
ขอ้เสนอแนะ]

1
ดําเนนิการกรอก 1/ไมไ่ด ้
ดําเนนิการกรอก 0 

               
Significance:Basic+Advance+มผีลงานของ สพท. ที�โดดเดน่ อนัเกดิจากการสรา้งนวตักรรมรว่มกบัเครอืขา่ย/ผล
งานโดดเดน่เกดิจากการกระจายอํานาจ เชน่ ... (ยกตวัอยา่ง 1 ผลงาน) [กรณุากรอกขอ้มลูตอบในชอ่งแนบ
ไฟล>์>ความคดิเห็น/ขอ้เสนอแนะ]

1
ดําเนนิการกรอก 1/ไมไ่ด ้
ดําเนนิการกรอก 0 

     1.4 การคํานงึถงึความรับผดิชอบตอ่สงัคม

          1.4 การคํานงึถงึความรับผดิชอบตอ่สงัคม
  3.0000 | รอ้ยละ

60.00
                    

               
Basic:มกีารวเิคราะหผ์ลกระทบเชงิลบตอ่ดา้นเศรษฐกจิ/สงัคม/สิ�งแวดลอ้ม/สาธารณสขุ ที�อาจเกดิขึ�น และกําหนด
มาตรการป้องกนัเชน่ กจิกรรม/โครงการ... [กรณุากรอกขอ้มลูตอบในชอ่งแนบไฟล>์>ความคดิเห็น/ขอ้เสนอแนะ]

1
ดําเนนิการกรอก1/ไม่
ดําเนนิการกรอก0 

               
Advance:มกีารใชป้ระโยชนข์องเครอืขา่ยเฝ้าระวงั ตดิตามผลกระทบเชงิลบ และรว่มแกปั้ญหาไดท้นัการณ ์เชน่ �
[กรณุากรอกขอ้มลูตอบในชอ่งแนบไฟล>์>ความคดิเห็น/ขอ้เสนอแนะ]

0
ดําเนนิการกรอก1/ไม่
ดําเนนิการกรอก0 

               

Significance:Basic+Advance+มกีารวเิคราะหผ์ลกระทบเชงิลบตอ่เศรษฐกจิ/สงัคม/สิ�งแวดลอ้ม/สาธารณสขุ ที�อาจ
เกดิขึ�น และกําหนดมาตรการป้องกนั,มกีารใชป้ระโยชนข์องเครอืขา่ยเฝ้าระวงั ตดิตามผลกระทบเชงิลบ และรว่มแก ้
ปัญหาไดท้นัการณ ์เชน่� มผีลงานโดดเดน่จากการจัดการผลกระทบเชงิลบที�วเิคราะห ์เชน่ � [กรณุากรอกขอ้มลู
ตอบในชอ่งแนบไฟล>์>ความคดิเห็น/ขอ้เสนอแนะ]

1
ดําเนนิการกรอก1/ไม่
ดําเนนิการกรอก0 

 หมวด 2 การวางแผนเชงิยทุธศาสตร์
     2.1 แผนปฏบิตักิารประจําปีของ สพท. ที�ตอบสนองความทา้ทาย สรา้งนวตักรรม การเปลี�ยนแปลงและมุง่เนน้ประโยชนส์ขุประชาชน
          2.1 แผนปฏบิตักิารประจําปีของ สพท. ที�ตอบสนองความทา้ทาย สรา้งนวตักรรม การเปลี�ยนแปลงและมุง่เนน้ประโยชน์
สขุประชาชน

  5.0000 | รอ้ยละ
100.00

                                

               
Basic: สพท.มกีระบวนการกําหนดยทุธศาสตร ์เป้าหมายของแผนปฏบิตักิารประจําปีฯ ที�ตอบสนองแผนยทุธศาสตร์
ชาติ

1
ดําเนนิการกรอก 1/ไม่
ดําเนนิการกรอก 0 

               
Advance: Basic+แผนปฏบิตักิารฯ ตอบสนอง ความทา้ทายในดา้นพันธกจิ ของ สพท./สพฐ. เชน่ ... (ระบชุื�อกจิกรรม
โครงการอยา่งนอ้ย 1 โครงการ) [กรณุากรอกขอ้มลูตอบในชอ่งแนบไฟล>์>ความคดิเห็น/ขอ้เสนอแนะ]

1
ดําเนนิการกรอก 1/ไม่
ดําเนนิการกรอก 0 

               
Significance:Basic+Advance+สพท. มแีผนปฏบิตักิาร ที�ตอบสนองความทา้ทาย สรา้งนวตักรรม การเปลี�ยนแปลง
และมุง่เนน้ประโยชนส์ขุประชาชน สรา้งขดีความสามารถในการแขง่ขนั หรอืสรา้งโอกาสเชงิกลยทุธ ์เชน่ ... (ระบุ
ชื�อกจิกรรมโครงการ อยา่งนอ้ย 1 โครงการ) [กรณุากรอกขอ้มลูตอบในชอ่งแนบไฟล>์>ความคดิเห็น/ขอ้เสนอแนะ]

1
ดําเนนิการกรอก 1/ไม่
ดําเนนิการกรอก 0 

     2.2 เป้าหมายสอดรับยทุธศาสตรช์าตทิั �งระยะสั �นและระยะยาว

          2.2 เป้าหมายสอดรับยทุธศาสตรช์าตทิั �งระยะสั �นและระยะยาว
  4.0000 | รอ้ยละ

80.00
                          

               
Basic : สพท. มกีารกําหนดเป้าหมาย และตวัชี�วดั การทํางานของแผนทั �งแผนระยะสั �น คอื แผนปฏบิตักิารและแผน
ระยะยาว คอืแผน ... [กรณุากรอกขอ้มลูตอบในชอ่งแนบไฟล>์>ความคดิเห็น/ขอ้เสนอแนะ]

1
ดําเนนิการกรอก 1/ไม่
ดําเนนิการกรอก 0 
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Advance : Basic +มกีารวเิคราะหค์วามเสี�ยง/ผลกระทบ และมแีผนรองรับความเสี�ยงของผลกระทบ เชน่ ความเสี�ยง
ที�สําคญั คอื ... ผลกระทบความเสี�ยงนี� คอื ... แผนรองรับความเสี�ยง คอื ... [กรณุากรอกขอ้มลูตอบในชอ่งแนบ
ไฟล>์>ความคดิเห็น/ขอ้เสนอแนะ]

1
ดําเนนิการกรอก 1/ไม่
ดําเนนิการกรอก 0 

               
Significance : Basic+Advance + มกีารวเิคราะหผ์ลกระทบที�ข ึ�นสง่ผลตอ่ประเทศดา้นเศรษฐกจิ/สงัคม/
สาธารณสขุ/สิ�งแวดลอ้ม เชน่ � แผนรองรับ คอื � [กรณุากรอกขอ้มลูตอบในชอ่งแนบไฟล>์>ความคดิเห็น/ขอ้
เสนอแนะ]

1
ดําเนนิการกรอก 1/ไม่
ดําเนนิการกรอก 0 

     2.3 แผนขบัเคลื�อนในทกุระดบัและทกุภาคสว่น

          2.3 แผนขบัเคลื�อนในทกุระดบัและทกุภาคสว่น
  4.0000 | รอ้ยละ

80.00
                          

               
Basic: แผนปฏบิตักิารของ สพท. สอดคลอ้งยทุธศาสตรช์าต ิ, มกีารวางแผนการใชง้บประมาณ การบรหิารงานการ
เงนิ บญัช ีพัสด ุการควบคมุและการตรวจสอบภายใน

1
ดําเนนิการกรอก 1/ไม่
ดําเนนิการกรอก 0 

               

Advance: Basic+ แผนปฏบิตักิารของ สพท. มุง่เนน้การลดตน้ทนุ เพิ�มความรวดเร็ว และสรา้งคณุคา่ตอ่ผูรั้บบรกิาร
โดย O ใชเ้ทคโนโลยดีจิทิลัปรับปรงุกระบวนการดา้นบรกิาร เชน่ � O ใชเ้ทคโนโลยดีจิทิลัเพื�อลดการทําซํ�า และ
ลดความผดิพลาด ของกระบวนการทํางาน เชน่ � [กรณุากรอกขอ้มลูตอบในชอ่งแนบไฟล>์>ความคดิเห็น/ขอ้
เสนอแนะ]

1
ดําเนนิการกรอก 1/ไม่
ดําเนนิการกรอก 0 

               
Significance: Basic+Advance+ แผนปฏบิตักิารของ สพท. สนับสนุนความสําเร็จของยทุธศาสตร ์สพฐ./สพท. โดย
O มกีารบรูณากบัหน่วยงานอื�นเพื�อเพิ�มขดีความสามารถ O รองรับการเปลี�ยนแปลงดา้นเทคโนโลย ีO นําระบบ
เทคโนโลยดีจิทิลัมาใชใ้นการดําเนนิงานรว่มกนั และใชข้อ้มลูรว่มกนัในการปฏบิตังิาน

0
ดําเนนิการกรอก 1/ไม่
ดําเนนิการกรอก 0 

     2.4 การตดิตามและแกไ้ขปัญหาที�รวดเร็ว

          2.4 การตดิตามและแกไ้ขปัญหาที�รวดเร็ว
  5.0000 | รอ้ยละ

100.00
                                

               Basic:มรีะบบที� สพท. ใชใ้นการตดิตาม และรายงานผลการดําเนนิงาน 1
ดําเนนิการกรอก 1/ไม่
ดําเนนิการกรอก 0 

               
Advance: Basic+มรีะบบหรอืเทคโนโลยทีี�ใชใ้นการคาดการณดํ์าเนนิงานตามแผน เชน่ ... [กรณุากรอกขอ้มลูตอบ
ในชอ่งแนบไฟล>์>ความคดิเห็น/ขอ้เสนอแนะ]

1
ดําเนนิการกรอก 1/ไม่
ดําเนนิการกรอก 0 

               
Significance: Basic+Advance+มกีารปรับเปลี�ยนแผนฯในเชงิรกุ เพื�อใหเ้กดิผลลพัธท์ี�ดแีละแกไ้ขปัญหาที�ซบัซอ้น
เชน่ ... [กรณุากรอกขอ้มลูตอบในชอ่งแนบไฟล>์>ความคดิเห็น/ขอ้เสนอแนะ]

1
ดําเนนิการกรอก 1/ไม่
ดําเนนิการกรอก 0 

 หมวด 3 การใหค้วามสาํคญัผูร้บับรกิารและผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยี
     3.1 ระบบขอ้มลูและสารสนเทศที�ทนัสมยัเพื�อนํามาใชป้ระโยชนใ์นการพัฒนาการใหบ้รกิารและการเขา้ถงึ

          3.1 ระบบขอ้มลูและสารสนเทศที�ทนัสมยัเพื�อนํามาใชป้ระโยชนใ์นการพัฒนาการใหบ้รกิารและการเขา้ถงึ
  5.0000 | รอ้ยละ

100.00
                                

               
Basic : สพท.มวีธิกีารคน้หา รับฟัง รวบรวมความตอ้งการและความคาดหวงัของผูรั้บบรกิารและผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยี
เชน่ ... [กรณุากรอกขอ้มลูตอบในชอ่งแนบไฟล>์>ความคดิเห็น/ขอ้เสนอแนะ]

1
ดําเนนิการกรอก 1/ไม่
ดําเนนิการกรอก 0 
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Advance: Basic+นําเทคโนโลยทีี�ใชใ้นการคน้หา/รวบรวมขอ้มลู เพื�อนําไปวเิคราะหแ์ละพัฒนาบรกิารได ้เชน่ ...
[กรณุากรอกขอ้มลูตอบในชอ่งแนบไฟล>์>ความคดิเห็น/ขอ้เสนอแนะ]

1
ดําเนนิการกรอก 1/ไม่
ดําเนนิการกรอก 0 

               
Significance:Basic+Advance+นําเทคโนโลยแีละขอ้มลูสารสนเทศมาวเิคราะหแ์นวโนม้ความตอ้งการและความ
คาดหวงัของผูรั้บบรกิารและผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยีที�เปลี�ยนแปลงในอนาคต เพื�อการพัฒนากระบวนการใหบ้รกิารตอบ
สนองความตอ้งการได ้เชน่ ... [กรณุากรอกขอ้มลูตอบในชอ่งแนบไฟล>์>ความคดิเห็น/ขอ้เสนอแนะ]

1
ดําเนนิการกรอก 1/ไม่
ดําเนนิการกรอก 0 

     3.2 การประเมนิความพงึพอใจและความผกูพันของผูรั้บบรกิารและผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยีเพื�อนํามาใชป้ระโยชน์

          3.2 การประเมนิความพงึพอใจและความผกูพันของผูรั้บบรกิารและผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยีเพื�อนํามาใชป้ระโยชน์
  5.0000 | รอ้ยละ

100.00
                                

               Basic: สพท.มกีารประเมนิความพงึพอใจ/ความผกูพัน ผูรั้บบรกิารและผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยี 1
ดําเนนิการกรอก 1/ไม่
ดําเนนิการกรอก 0 

               
Advance: Basic+นําผลการประเมนิมาวเิคราะหป์รับปรงุแกไ้ขปัญหาเชงิรกุ เชน่ � . [กรณุากรอกขอ้มลูตอบในชอ่ง
แนบไฟล>์>ความคดิเห็น/ขอ้เสนอแนะ]

1
ดําเนนิการกรอก 1/ไม่
ดําเนนิการกรอก 0 

               
Significance: Basic+Advance+สพท. มกีารบรูณาขอ้มลูสารสนเทศรว่มกบัหน่วยงานอื�นเพื�อสรา้งเป็นนวตักรรมการ
ใหบ้รกิารและเกดิประโยชน ์ใหก้บัผูรั้บบรกิารและผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยี เชน่ � . [กรณุากรอกขอ้มลูตอบในชอ่งแนบ
ไฟล>์>ความคดิเห็น/ขอ้เสนอแนะ]

1
ดําเนนิการกรอก 1/ไม่
ดําเนนิการกรอก 0 

     3.3 การสรา้งนวตักรรมการบรกิารที�สรา้งความแตกตา่ง และสามารถตอบสนองความตอ้งการเฉพาะ

          3.3 การสรา้งนวตักรรมการบรกิารที�สรา้งความแตกตา่ง และสามารถตอบสนองความตอ้งการเฉพาะ
  5.0000 | รอ้ยละ

100.00
                                

               Basic:มกีารทบทวน ปรับปรงุกระบวนการใหบ้รกิารผูรั้บบรกิารและผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยีอยา่งตอ่เนื�อง 1
ดําเนนิการกรอก1/ไม่
ดําเนนิการกรอก 0 

               
Advance: Basic+ มกีารสรา้งนวตักรรมที�ตอบสนองความตอ้งการของผูรั้บบรกิารและผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยีในภาพรวม
เชน่กระบวนการ � งานบรกิาร � (เชน่ กระบวนการ รับนักเรยีนงานบรกิาร การยกเลกิขอสําเนา โดยใชแ้บบฟอรม์
Online) [กรณุากรอกขอ้มลูตอบในชอ่งแนบไฟล>์>ความคดิเห็น/ขอ้เสนอแนะ]

1
ดําเนนิการกรอก1/ไม่
ดําเนนิการกรอก 0 

               
Significance: Basic+Advance+มกีารสรา้งนวตักรรมที�ตอบสนองความตอ้งการของผูรั้บบรกิารและผูม้สีว่นได ้สว่น
เสยีจําแนกรายกลุม่/บคุคล เชน่กระบวนการ � งานบรกิาร ... [กรณุากรอกขอ้มลูตอบในชอ่งแนบไฟล>์>ความคดิ
เห็น/ขอ้เสนอแนะ]

1
ดําเนนิการกรอก1/ไม่
ดําเนนิการกรอก 0 

     3.4 กระบวนการแกไ้ขขอ้รอ้งเรยีนที�รวดเร็ว และสรา้งสรรค์

          3.4 กระบวนการแกไ้ขขอ้รอ้งเรยีนที�รวดเร็ว และสรา้งสรรค์
  4.0000 | รอ้ยละ

80.00
                          

               Basic: สพท.มกีระบวนการจัดการขอ้รอ้งเรยีนที�เป็นระบบ 1
ดําเนนิการกรอก1/ไม่
ดําเนนิการกรอก 0 

               
Advance: Basic + มกีารใชเ้ทคโนโลยดีจิทิลัมาสนับสนุนในการทํางานและรวบรวมขอ้มลู และตดิตามความคบืหนา้
ขอ้รอ้งเรยีนอยา่งรวดเร็ว เพื�อตอบสนองกลบัและอํานวยความสะดวกใหก้บัประชาชน

0
ดําเนนิการกรอก1/ไม่
ดําเนนิการกรอก 0 
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Significance : Basic+Advance+มกีารรวบรวมขอ้มลูสถติขิอ้เรยีนเรยีน เพื�อการจัดการอยา่งเป็นระบบ จัดลําดบัการ
แกปั้ญหาขอ้รอ้งเรยีนที�พบบอ่ย

1
ดําเนนิการกรอก1/ไม่
ดําเนนิการกรอก 0 

 หมวด 4 การวดั การวเิคราะห ์และการจดัการความรู ้
     4.1 การกําหนดตวัวดัและการเปิดเผยขอ้มลูตอ่สาธารณะ

          4.1 การกําหนดตวัวดัและการเปิดเผยขอ้มลูตอ่สาธารณะ
  4.0000 | รอ้ยละ

80.00
                          

               
Basic:สพท. กําหนดตวัชี�วดัที�สําคญัของกจิกรรม/โครงการในแผนปฏบิตังิาน , กําหนดขอ้มลูสารสนเทศที�สําคญั
(ขอ้มลูคร ูบคุลากร) เพื�อการบรหิารจัดการของ สพท.

1
ดําเนนิการกรอก 1/ไม่
ดําเนนิการกรอก 0 

               
Advance: Basic+มกีารจัดการขอ้มลูสารสนเทศอยา่งเป็นระบบ , มรีะบบเทคโนโลยสํีาหรับการบรหิารจัดการ เชน่ �
[กรณุากรอกขอ้มลูตอบในชอ่งแนบไฟล>์>ความคดิเห็น/ขอ้เสนอแนะ]

1
ดําเนนิการกรอก 1/ไม่
ดําเนนิการกรอก 0 

               
Significance: Basic+Advance+ขอ้มลูสารสนเทศ ไดนํ้ามาประมวลผลและสามารถนํามาบรูณาการเพื�อการใช ้
ประโยชนแ์ละเชื�อมโยงขอ้มลูกบัหน่วยงานอื�น เป็นประโยชนต์อ่สาธารณะ

1
ดําเนนิการกรอก 1/ไม่
ดําเนนิการกรอก 0 

     4.2 การวเิคราะหผ์ลจากขอ้มลู และตวัวดั เพื�อนไปสูก่ารพัฒนาและแกไ้ข

          4.2 การวเิคราะหผ์ลจากขอ้มลู และตวัวดั เพื�อนไปสูก่ารพัฒนาและแกไ้ข
  5.0000 | รอ้ยละ

100.00
                                

               
Basic: สพท. มกีารวเิคราะหข์อ้มลูและตวัชี�วดั จัดทําคา่เป้าหมายการดําเนนิการตามยทุธศาสตร ์, มกีารจัดการ
ศกึษาที�สอดคลอ้งกบัการเรยีนรูแ้ละสอดคลอ้งกบับรบิทของพื�นที� , มกีารวดัและประเมนิผลการจัดการศกึษาเพื�อ
นําไปสูก่ารพัฒนาคณุภาพผูเ้รยีน

1
ดําเนนิการกรอก 1/ไม่
ดําเนนิการกรอก 0 

               
Advance: Basic+สพท. มกีารวเิคราะหข์อ้มลูเพื�อคน้หาสาเหตขุองปัญหา และนําไปแกปั้ญหาในระดบัสพท./สพฐ./
ระดบัชาต

1
ดําเนนิการกรอก 1/ไม่
ดําเนนิการกรอก 0 

               
Significance: Basic+Advance+มกีารวเิคราะห ์เชื�อมโยงสาเหตแุละคาดการณผ์ลที�อาจจะเกดิขึ�นและสามารถ
แกไ้ขปัญหาไดอ้ยา่งทนัทว่งท ี, มกีารนําเทคโนโลยมีาใชส้นับสนุนการวเิคราะห ์เชื�อมโยงสาเหตแุละคาดการณ์
ผลที�อาจจะเกดิขึ�น เพื�อลดความเสี�ยง

1
ดําเนนิการกรอก 1/ไม่
ดําเนนิการกรอก 0 

     4.3 การจัดการความรูแ้ละใชอ้งคค์วามรูเ้พื�อนําไปใชป้ระโยชน์

          4.3 การจัดการความรูแ้ละใชอ้งคค์วามรูเ้พื�อนําไปใชป้ระโยชน์
  5.0000 | รอ้ยละ

100.00
                                

               Basic: สพท. มกีารจัดการองคค์วามรูสํ้าหรับบคุลากรในสงักดั อยา่งเป็นระบบ เชน่ KM PLC 1
ดําเนนิการกรอก 1/ไม่
ดําเนนิการกรอก 0 

               
Advance: Basic+มกีระบวนการรวบรวมองคค์วามรู ้ทั �งภายในและภายนอกสพท. โดยใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ
เพื�อนํามาวเิคราะหสํ์าหรับการสง่เสรมิการเรยีนรูใ้หก้บับคุลากรในสงักดั

1
ดําเนนิการกรอก 1/ไม่
ดําเนนิการกรอก 0 

               

Significance: Basic+Advance+มกีระบวนการรวบรวมองคค์วามรู ้ทั �งภายในและภายนอกสพท. โดยใชเ้ทคโนโลยี
สารสนเทศ เพื�อนํามาวเิคราะหแ์ละเชื�อมโยงขอ้มลูรว่มกนัสําหรับการสง่เสรมิการเรยีนรูใ้หก้บับคุลากรในสงักดั , มี
การเชื�อมโยงองคค์วามรูท้ี�ไดจ้นเกดินวตักรรมการปฏบิตัทิี�ด ีBest Practice หรอืมาตรฐานใหมใ่นการถา่ยทอดองค์
ความรูสู้ก่ารปฏบิตั ิ

1
ดําเนนิการกรอก 1/ไม่
ดําเนนิการกรอก 0 
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     4.4 การบรหิารจัดการขอ้มลู สารสนเทศ และปรับระบบการทํางานใหเ้ป็นดจิทิลั

          4.4 การบรหิารจัดการขอ้มลู สารสนเทศ และปรับระบบการทํางานใหเ้ป็นดจิทิลั
  4.0000 | รอ้ยละ

80.00
                          

               Basic: สพท. มแีผนรองรับการปรับเปลี�ยนรปูแบบการทํางานเป็นระบบดจิทิลั 1
ดําเนนิการกรอก 1/ไม่
ดําเนนิการกรอก 0 

               
Advance : Basic + สพท. มแีผนบรหิารความเสี�ยง ป้องกนัความปลอดภยัทางไซเบอร ์(การดําเนนิการตาม KPI
10.1)

0
ดําเนนิการกรอก 1/ไม่
ดําเนนิการกรอก 0 

               
Significance : Basic+Advance+ สพท. มนีวตักรรมที�นําเทคโนโลยมีาใชเ้พื�อเพิ�มประสทิธภิาพการทํางาน เชน่ �
[กรณุากรอกขอ้มลูตอบในชอ่งแนบไฟล>์>ความคดิเห็น/ขอ้เสนอแนะ]

1
ดําเนนิการกรอก 1/ไม่
ดําเนนิการกรอก 0 

 หมวด 5 การมุง่เนน้บคุลากร
     5.1 ระบบการจัดการบคุลากรที�ตอบสนองตอ่ยทุธศาสตร์

          5.1 ระบบการจัดการบคุลากรที�ตอบสนองตอ่ยทุธศาสตร์
  4.0000 | รอ้ยละ

80.00
                          

               Basic : สพท. มรีะบบการบรหิารทรัพยากรบคุคลโดยการจัดทําแผนอตัรากําลงัของ สพท. 1
ดําเนนิการกรอก 1/ไม่
ดําเนนิการกรอก 0 

               
Advance: Basic + สพท. มกีารกําหนดสมรรถนะ ขดีความสามารถบคุลากรและอตัรากําลงัที�ตอ้งการเพื�อรองรับการ
ทํางานที�เปลี�ยนแปลงภายในอนาคต

0
ดําเนนิการกรอก 1/ไม่
ดําเนนิการกรอก 0 

               
Significance : Basic+Advance+เปิดโอกาสใหบ้คุลากรในสงักดัมสีว่นรว่มในการวางแผนการบรหิารงานบคุคล , สง่
เสรมิใหบ้คุลากรในสงักดัมคีวามคลอ่งตวัในการทํางาน มคีวามคดิรเิริ�ม สรา้งสรรค ์ผลการปฏบิตังิานบรรลเุป้า
หมายมปีระสทิธภิาพ เกดินวตักรรมการทํางาน

1
ดําเนนิการกรอก 1/ไม่
ดําเนนิการกรอก 0 

     5.2 ระบบการทํางานที�มปีระสทิธภิาพ คลอ่งตวั มุง่ผลสมัฤทธิ�

          5.2 ระบบการทํางานที�มปีระสทิธภิาพ คลอ่งตวั มุง่ผลสมัฤทธิ�
  5.0000 | รอ้ยละ

100.00
                                

               
Basic : สพท. สง่เสรมิการสรา้งบรรยากาศเอื�ออํานวยตอ่การปฏบิตังิาน เชน่ สนับสนุนเทคโนโลยเีอื�อตอ่การปฏบิตั ิ
งาน การสรา้งความปลอดภยั การปรับปรงุสถานที�เพื�อสรา้งบรรยากาศ

1
ดําเนนิการกรอก 1/ไม่
ดําเนนิการกรอก 0 

               Advance : Basic + สพท. กําหนดมาตรฐานในการทํางาน สง่เสรมิการสรา้งทศันคตทิี�ดตีอ่การทํางาน 1
ดําเนนิการกรอก 1/ไม่
ดําเนนิการกรอก 0 

               
Significance: Basic + Advance + สพท. สง่เสรมิความรว่มมอืของบคุลากรในการทํางานเป็นทมีภายในกลุม่/ขา้ม
กลุม่/ขา้มสงักดั เพื�อผลสําเร็จของงานรว่มกนั

1
ดําเนนิการกรอก 1/ไม่
ดําเนนิการกรอก 0 

     5.3 การสรา้งวฒันธรรมการทํางานที�ด ีมปีระสทิธภิาพ

          5.3 การสรา้งวฒันธรรมการทํางานที�ด ีมปีระสทิธภิาพ
  5.0000 | รอ้ยละ

100.00
                                

               
Basic : สพท. สนับสนุนใหบ้คุลากรในสงักดั เกดิการเรยีนรู ้ไดรั้บทกัษะ เพื�อเสรมิสรา้งความรูค้วามสามารถในการ
ปฏบิตัหินา้ที�

1
ดําเนนิการกรอก 1/ไม่
ดําเนนิการกรอก 0 
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               Advance : Basic + สพท. สํารวจ คน้หาปัจจัยสง่ผลตอ่ความผกูพันของบคุลากรที�มตีอ่ สพท. 1
ดําเนนิการกรอก 1/ไม่
ดําเนนิการกรอก 0 

               
Significance+ Basic + Advance + มกีจิกรรมโครงการที�จัดเพื�อปรับวธิคีดิ mindset บคุลากรใน สพท. การสรา้ง
วฒันธรรมองคก์ร

1
ดําเนนิการกรอก 1/ไม่
ดําเนนิการกรอก 0 

     5.4 ระบบพัฒนาบคุลากร

          5.4 ระบบพัฒนาบคุลากร
  3.0000 | รอ้ยละ

60.00
                    

               Basic : สพท. มกีารสํารวจความตอ้งการไดรั้บการพัฒนาดา้นตา่ง ๆ 0
ดําเนนิการกรอก 1/ไม่
ดําเนนิการกรอก 0 

               Advance : Basic + กําหนดทกัษะ ที�สําคญัที�บคุลากรในสงักดัตอ้งไดรั้บการพัฒนา 1
ดําเนนิการกรอก 1/ไม่
ดําเนนิการกรอก 0 

               
Significance : Basic + Advance + จัดทําแผนพัฒนาบคุลากรตามความตอ้งการ , จัดทําแผนพัฒนาบคุลากรใหม้ี
ทกัษะเพื�อตอบสนองยทุธศาสตรช์าติ

0
ดําเนนิการกรอก 1/ไม่
ดําเนนิการกรอก 0 

 หมวด 6 การมุง่เนน้ระบบงาน
     6.1 กระบวนการทํางานที�เชื�อมโยงตั �งแตต่น้จนจบกระบวนการ (end to end process)
          6.1.1 การออกแบบกระบวนการจัดและสง่เสรมิการจัดการศกึษาขั �นพื�นฐานในชว่งสถานการณ ์COVID 19 ที�เชื�อมโยง
ตั �งแตต่น้จนจบกระบวนการ (end to end process)

  5.0000 | รอ้ยละ
100.00

                                

               
Basic : สพท. มแีนวคดิ หรอื แนวปฏบิตั ิหรอื มาตรฐานงานในการจัดและสง่เสรมิการจัดการศกึษาขั �นพื�นฐานในชว่ง
สถานการณ ์COVID 19

1
ดําเนนิการกรอก 1/ไม่
ดําเนนิการกรอก 0 

               

Advance : Basic + สพท. มกีารเชื�อมโยงขอ้มลูสําหรับการจัดและสง่เสรมิการจัดการศกึษาขั �นพื�นฐานในชว่ง
สถานการณ ์COVID 19 กบัหน่วยงานอื�นที�เกี�ยวขอ้ง -ระบชุื�อขอ้มลู � [กรณุากรอกขอ้มลูตอบในชอ่งแนบ
ไฟล>์>ความคดิเห็น/ขอ้เสนอแนะ] ระบหุน่วยงานที�เกี�ยวขอ้ง � [กรณุากรอกขอ้มลูตอบในชอ่งแนบไฟล>์>ความ
คดิเห็น/ขอ้เสนอแนะ]

1
ดําเนนิการกรอก 1/ไม่
ดําเนนิการกรอก 0 

               
Significance : Basic + Advance + สพท. มกีารเชื�อมโยงการทํางานรว่มกบัหน่วยงานอื�นที�เกี�ยวขอ้งโดยใช ้
เทคโนโลยมีาชว่ยในการเชื�อมโยง เชน่ การทํา One Stop Service การจัดสง่ขอ้มลูดว้ยระบบออนไลนต์า่ง ๆ เป็นตน้

1
ดําเนนิการกรอก 1/ไม่
ดําเนนิการกรอก 0 

          6.1.2 การกําหนดตวัชี�วดัในการตดิตามควบคมุกระบวนการจัดและสง่เสรมิการจัดการศกึษาขั �นพื�นฐานในชว่งสถานการณ์
COVID 19 เพื�อนําสูผ่ลลพัธท์ี�ตอ้งการ

  4.0000 | รอ้ยละ
80.00

                          

               
Basic : บคุลากรใน สพท. รว่มกนักําหนดตวัชี�วดัในแตล่ะโครงการ/กจิกรรมยอ่ยเพื�อการตดิตามควบคมุกระบวนการ
จัดและสง่เสรมิการจัดการศกึษาขั �นพื�นฐานในชว่งสถานการณ ์COVID 19

1
ดําเนนิการกรอก 1/ไม่
ดําเนนิการกรอก 0 

               
Advance : Basic + มรีะบบเทคโนโลยดีจิทิลัมาใชใ้นการกํากบัตดิตามตวัชี�วดัในแตล่ะโครงการ/กจิกรรมยอ่ย และ
เพิ�มประสทิธภิาพในการจัดและสง่เสรมิการจัดการศกึษาขั �นพื�นฐานในชว่งสถานการณ ์COVID 19

1
ดําเนนิการกรอก 1/ไม่
ดําเนนิการกรอก 0 

               
Significance : Basic + Advance + มผีลงานที�โดดเดน่ที�เกดิจากการนําระบบ เทคโนโลยดีจิทิลัเขา้มาใชใ้นการ
กํากบัตดิตามการดําเนนิการ และการยกระดบัประสทิธภิาพกระบวนการ ระบผุลงาน � [กรณุากรอกขอ้มลูตอบใน
ชอ่งแนบไฟล>์>ความคดิเห็น/ขอ้เสนอแนะ]

0
ดําเนนิการกรอก 1/ไม่
ดําเนนิการกรอก 0 
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     6.2 การสรา้งนวตักรรมในการปรับปรงุ ผลผลติ กระบวนการ และบรกิารกระบวนการจัดและสง่เสรมิการจัดการศกึษาขั �นพื�นฐานในชว่งสถานการณ ์COVID 19
          6.2 การสรา้งนวตักรรมในการปรับปรงุ ผลผลติ กระบวนการ และบรกิารกระบวนการจัดและสง่เสรมิการจัดการศกึษาขั �น
พื�นฐานในชว่งสถานการณ ์COVID 19

  5.0000 | รอ้ยละ
100.00

                                

               
Basic : สพท. มกีารวางแผน กําหนดผูรั้บผดิชอบ เป้าหมาย ตวัวดัของกระบวนการจัดและสง่เสรมิการจัดการศกึษา
ขั �นพื�นฐานในชว่งสถานการณ ์COVID-19 อยา่งชดัเจน และมกีารปรับปรงุกระบวนการทํางานใหม้มีาตรฐาน มจีดุ
บรกิารใหคํ้าปรกึษาผูเ้กี�ยวขอ้ง

1
ดําเนนิการกรอก 1/ไม่
ดําเนนิการกรอก 0 

               
Advance : Basic + มกีารพัฒนาแอพลเิคชั�นเพื�อใหป้ระชาชนสามารถรับรู ้ขา่วสารการเปลี�ยนแปลง ตลอดจนการ
สื�อสารกระบวนการจัดและสง่เสรมิการจัดการศกึษาขั �นพื�นฐานในชว่งสถานการณ ์COVID-19

1
ดําเนนิการกรอก 1/ไม่
ดําเนนิการกรอก 0 

               
Significance : Basic+Advance + สรา้งนวตักรรมกระบวนการจัดและสง่เสรมิการจัดการศกึษาขั �นพื�นฐานในชว่ง
สถานการณ ์COVID-19 โดยสรา้งความรว่มมอืกบัทกุภาคสว่นในแกปั้ญหาเชงิบรูณาการ ยกตวัอยา่ง... แกปั้ญหา
เรื�อง... โดยรับความรว่มมอืจาก... กรณุากรอกขอ้มลูตอบในชอ่งแนบไฟล>์>ความคดิเห็น/ขอ้เสนอแนะ]

1
ดําเนนิการกรอก 1/ไม่
ดําเนนิการกรอก 0 

     6.3 การลดตน้ทนุและการใชท้รัพยากรที�มปีระสทิธภิาพ และเพิ�มขดีความสามารถทางการแขง่ขนั

          6.3 การลดตน้ทนุและการใชท้รัพยากรที�มปีระสทิธภิาพ และเพิ�มขดีความสามารถทางการแขง่ขนั
  5.0000 | รอ้ยละ

100.00
                                

               
Basic : สพท. มกีารรว่มกนัวเิคราะหต์น้ทนุหรอืงบประมาณที�ใชใ้นหน่วยงาน (ใน สพท.) เทยีบกบัความคุม้คา่จาก
ผลงานที�ไดรั้บ โดยพบประเด็นที�สําคญั ระบปุระเด็นที�สําคญั � [กรณุากรอกขอ้มลูตอบในชอ่งแนบไฟล>์>ความคดิ
เห็น/ขอ้เสนอแนะ]

1
ดําเนนิการกรอก 1/ไม่
ดําเนนิการกรอก 0 

               
Advance : สพท. มโีครงการ/กจิกรรม วธิกีารในการลดตน้ทนุ หรอืเพิ�มประสทิธภิาพในการทํางาน (เชน่ การนํา
เทคโนโลยทีี�ทนัสมยัมาใชเ้พื�อการลดตน้ทนุ/เพิ�มประสทิธภิาพในการทํางาน, การแบง่ปันทรัพยากรในการทํางาน
รว่มกนั เป็นตน้

1
ดําเนนิการกรอก 1/ไม่
ดําเนนิการกรอก 0 

               
Significance : Basic + Advance + สพท. มผีลงานที�โดดเดน่ในการนํานวตักรรม/ เทคโนโลยดีจิทิลัมาใชเ้พื�อการ
ลดตน้ทนุของกระบวนการ ระบผุลงาน � [กรณุากรอกขอ้มลูตอบในชอ่งแนบไฟล>์>ความคดิเห็น/ขอ้เสนอแนะ]

1
ดําเนนิการกรอก 1/ไม่
ดําเนนิการกรอก 0 

     6.4 การมุง่เนน้ประสทิธผิลทั�วทั �งองคก์าร และผลกระทบตอ่ยทุธศาสตรช์าติ

          6.4 การมุง่เนน้ประสทิธผิลทั�วทั �งองคก์าร และผลกระทบตอ่ยทุธศาสตรช์าติ
  4.0000 | รอ้ยละ

80.00
                          

               
Basic : สพท. มกีารกําหนดตวัชี�วดัในภาพรวมกระบวนการจัดและสง่เสรมิการจัดการศกึษาขั �นพื�นฐานในชว่ง
สถานการณ ์COVID 19 ที�สอดคลอ้งกบัตวัชี�วดัของ สพฐ. ระบตุวัชี�วดั � กรณุากรอกขอ้มลูตอบในชอ่งแนบ
ไฟล>์>ความคดิเห็น/ขอ้เสนอแนะ]

1
ดําเนนิการกรอก 1/ไม่
ดําเนนิการกรอก 0 

               
Advance : Basic + ตวัชี�วดัที� สพท. กําหนดมคีวามสอดคลอ้งกบัยทุธศาสตรช์าตใินดา้นตา่ง ๆ เชน่ ดา้นเศรษฐกจิ
ดา้นสงัคม ดา้นสิ�งแวดลอ้ม ดา้นสาธารณสขุ (ดา้นใดดา้นหนึ�งกไ็ด)้

1
ดําเนนิการกรอก 1/ไม่
ดําเนนิการกรอก 0 

               
Significance : Basic + Advance + ในรอบปีที�ผา่นมา สพท. มผีลลพัธโ์ดยรวมที�โดดเดน่ ที�สง่ผลตอ่ความสําเร็จใน
การบรรลยุทุธศาสตรช์าตทิี�สําคญั ระบตุวัชี�วดั � กรณุากรอกขอ้มลูตอบในชอ่งแนบไฟล>์>ความคดิเห็น/ขอ้เสนอ
แนะ] ระบผุลที�ไดรั้บ � กรณุากรอกขอ้มลูตอบในชอ่งแนบไฟล>์>ความคดิเห็น/ขอ้เสนอแนะ]

0
ดําเนนิการกรอก 1/ไม่
ดําเนนิการกรอก 0 

 หมวด 7 ผลลพัธก์ารดาํเนนิการ
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     7.1 การบรรลผุลลพัธข์องตวัชี�วดัตามพันธกจิ

          7.1.1 การบรรลผุลลพัธข์องตวัชี�วดัตามพันธกจิ
  4.0000 | รอ้ยละ

80.00
                          

               การบรรลผุลลพัธข์องตวัชี�วดัตามพันธกจิ (คา่เป้าหมายปี พ.ศ. 2564) 38.5  

               การบรรลผุลลพัธข์องตวัชี�วดัตามพันธกจิ ( ความสําเร็จการดําเนนิการ) 39.78  

     7.2 การบรรลผุลลพัธต์ามตวัชี�วดัดา้นผูรั้บบรกิารและประชาชน

          7.2 การบรรลผุลลพัธต์ามตวัชี�วดัดา้นผูรั้บบรกิารและประชาชน
  3.0000 | รอ้ยละ

60.00
                    

               การบรรลผุลลพัธต์ามตวัชี�วดัดา้นผูรั้บบรกิารและประชาชน (คา่เป้าหมายปี พ.ศ. 2564) 119  

               การบรรลผุลลพัธต์ามตวัชี�วดัดา้นผูรั้บบรกิารและประชาชน (ความสําเร็จการดําเนนิการ) 119  

     7.3 การบรรลผุลลพัธต์ามตวัชี�วดัดา้นการพัฒนาบคุลากร

          7.3 การบรรลผุลลพัธต์ามตวัชี�วดัดา้นการพัฒนาบคุลากร
  3.0000 | รอ้ยละ

60.00
                    

               การบรรลผุลลพัธต์ามตวัชี�วดัดา้นการพัฒนาบคุลากร (คา่เป้าหมายปี พ.ศ. 2564) 161  

               การบรรลผุลลพัธต์ามตวัชี�วดัดา้นการพัฒนาบคุลากร (ความสําเร็จการดําเนนิการ) 161  

     7.4 การบรรลผุลลพัธต์ามตวัชี�วดัดา้นการเป็นตน้แบบ

          7.4 การบรรลผุลลพัธต์ามตวัชี�วดัดา้นการเป็นตน้แบบ
  1.0000 | รอ้ยละ

20.00
        

               การบรรลผุลลพัธต์ามตวัชี�วดัดา้นการเป็นตน้แบบ (คา่เป้าหมายปี พ.ศ. 2564) 80  

               การบรรลผุลลพัธต์ามตวัชี�วดัดา้นการเป็นตน้แบบ (ความสําเร็จการดําเนนิการ) 84.3  

     7.5 การบรรลผุลลพัธต์ามตวัชี�วดัดา้นผลกระทบตอ่เศรษฐกจิ สงัคม สาธารณสขุ และสิ�งแวดลอ้ม

          7.5 การบรรลผุลลพัธต์ามตวัชี�วดัดา้นผลกระทบตอ่เศรษฐกจิ สงัคม สาธารณสขุ และสิ�งแวดลอ้ม
  3.0000 | รอ้ยละ

60.00
                    

               
การบรรลผุลลพัธต์ามตวัชี�วดัดา้นผลกระทบตอ่เศรษฐกจิ สงัคม สาธารณสขุ และสิ�งแวดลอ้ม (คา่เป้าหมายปี พ.ศ.
2564)

70  
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การบรรลผุลลพัธต์ามตวัชี�วดัดา้นผลกระทบตอ่เศรษฐกจิ สงัคม สาธารณสขุ และสิ�งแวดลอ้ม (ความสําเร็จการ
ดําเนนิการ)

70  

     7.6 การบรรลผุลลพัธต์ามตวัชี�วดัดา้นการลดตน้ทนุ การสรา้งนวตักรรม และการจัดการกระบวนการ

          7.6 การบรรลผุลลพัธต์ามตวัชี�วดัดา้นการลดตน้ทนุ การสรา้งนวตักรรม และการจัดการกระบวนการ
  3.0000 | รอ้ยละ

60.00
                    

               
การบรรลผุลลพัธต์ามตวัชี�วดัดา้นการลดตน้ทนุ การสรา้งนวตักรรม และการจัดการกระบวนการ (คา่เป้าหมายปี พ.ศ.
2564)

119  

               
การบรรลผุลลพัธต์ามตวัชี�วดัดา้นการลดตน้ทนุ การสรา้งนวตักรรม และการจัดการกระบวนการ ( ความสําเร็จการ
ดําเนนิการ)

119  

คา่คะแนนเฉลี�ยแบบถว่งนํ�าหนัก เทา่กบั 3.83750 

 ลกัษณะสาํคญัขององคก์ร (นํ �าหนกั 0) - 0.00000
0.00 | ตอ้งปรับปรงุ

รอ้ยละ ผลการประเมนิ
     ลกัษณะสําคญัขององคก์ร (นํ�าหนัก 0) - - - -

 หมวด 1 การนําองคก์ร (นํ �าหนกั 12) 4.50000 0.54000
90.00 | มุง่สูร่ะบบราชการ 4.0
รอ้ยละ ผลการประเมนิ

     1.1 ระบบการนําองคก์ารที�สรา้งความยั�งยนื (นํ�าหนัก 3) 5.00000 0.15000 100.00
เป็นระบบราชการ

4.0

     1.2 การป้องกนัทจุรติและสรา้งความโปรง่ใส [สพท. ไมต่อ้งดําเนนิการในขอ้นี�] (นํ�าหนัก 3) 5.00000 0.15000 100.00
เป็นระบบราชการ

4.0

     1.3 การสรา้งการมสีว่นรว่มของบคุลากร และเครอืขา่ยทั �งภายในและภายนอก (นํ�าหนัก 3) 5.00000 0.15000 100.00
เป็นระบบราชการ

4.0
     1.4 การคํานงึถงึความรับผดิชอบตอ่สงัคม (นํ�าหนัก 3) 3.00000 0.09000 60.00 ระดบัพื�นฐาน

 หมวด 2 การวางแผนเชงิยทุธศาสตร ์(นํ �าหนกั 8) 4.50000 0.36000
90.00 | มุง่สูร่ะบบราชการ 4.0
รอ้ยละ ผลการประเมนิ

     2.1 แผนปฏบิตักิารประจําปีของ สพท. ที�ตอบสนองความทา้ทาย สรา้งนวตักรรม การเปลี�ยนแปลงและ
มุง่เนน้ประโยชนส์ขุประชาชน (นํ�าหนัก 2)

5.00000 0.10000 100.00
เป็นระบบราชการ

4.0

     2.2 เป้าหมายสอดรับยทุธศาสตรช์าตทิั �งระยะสั �นและระยะยาว (นํ�าหนัก 2) 4.00000 0.08000 80.00
มุง่สูร่ะบบราชการ

4.0

     2.3 แผนขบัเคลื�อนในทกุระดบัและทกุภาคสว่น (นํ�าหนัก 2) 4.00000 0.08000 80.00
มุง่สูร่ะบบราชการ

4.0

     2.4 การตดิตามและแกไ้ขปัญหาที�รวดเร็ว (นํ�าหนัก 2) 5.00000 0.10000 100.00 เป็นระบบราชการ
4.0
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 หมวด 3 การใหค้วามสาํคญัผูร้บับรกิารและผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยี (นํ �าหนกั 11) 4.75000 0.52250
95.00 | มุง่สูร่ะบบราชการ 4.0
รอ้ยละ ผลการประเมนิ

     3.1 ระบบขอ้มลูและสารสนเทศที�ทนัสมยัเพื�อนํามาใชป้ระโยชนใ์นการพัฒนาการใหบ้รกิารและการเขา้
ถงึ (นํ�าหนัก 2.75)

5.00000 0.13750 100.00
เป็นระบบราชการ

4.0
     3.2 การประเมนิความพงึพอใจและความผกูพันของผูรั้บบรกิารและผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยีเพื�อนํามาใช ้
ประโยชน ์(นํ�าหนัก 2.75)

5.00000 0.13750 100.00
เป็นระบบราชการ

4.0
     3.3 การสรา้งนวตักรรมการบรกิารที�สรา้งความแตกตา่ง และสามารถตอบสนองความตอ้งการเฉพาะ
(นํ�าหนัก 2.75)

5.00000 0.13750 100.00
เป็นระบบราชการ

4.0

     3.4 กระบวนการแกไ้ขขอ้รอ้งเรยีนที�รวดเร็ว และสรา้งสรรค ์(นํ�าหนัก 2.75) 4.00000 0.11000 80.00
มุง่สูร่ะบบราชการ

4.0

 หมวด 4 การวดั การวเิคราะห ์และการจดัการความรู ้(นํ �าหนกั 10) 4.50000 0.45000
90.00 | มุง่สูร่ะบบราชการ 4.0
รอ้ยละ ผลการประเมนิ

     4.1 การกําหนดตวัวดัและการเปิดเผยขอ้มลูตอ่สาธารณะ (นํ�าหนัก 2.5) 4.00000 0.10000 80.00
มุง่สูร่ะบบราชการ

4.0

     4.2 การวเิคราะหผ์ลจากขอ้มลู และตวัวดั เพื�อนไปสูก่ารพัฒนาและแกไ้ข (นํ�าหนัก 2.5) 5.00000 0.12500 100.00
เป็นระบบราชการ

4.0

     4.3 การจัดการความรูแ้ละใชอ้งคค์วามรูเ้พื�อนําไปใชป้ระโยชน ์(นํ�าหนัก 2.5) 5.00000 0.12500 100.00
เป็นระบบราชการ

4.0

     4.4 การบรหิารจัดการขอ้มลู สารสนเทศ และปรับระบบการทํางานใหเ้ป็นดจิทิลั (นํ�าหนัก 2.5) 4.00000 0.10000 80.00
มุง่สูร่ะบบราชการ

4.0

 หมวด 5 การมุง่เนน้บคุลากร (นํ �าหนกั 9) 4.25000 0.38250
85.00 | มุง่สูร่ะบบราชการ 4.0
รอ้ยละ ผลการประเมนิ

     5.1 ระบบการจัดการบคุลากรที�ตอบสนองตอ่ยทุธศาสตร ์(นํ�าหนัก 2.25) 4.00000 0.09000 80.00
มุง่สูร่ะบบราชการ

4.0

     5.2 ระบบการทํางานที�มปีระสทิธภิาพ คลอ่งตวั มุง่ผลสมัฤทธิ� (นํ�าหนัก 2.25) 5.00000 0.11250 100.00
เป็นระบบราชการ

4.0

     5.3 การสรา้งวฒันธรรมการทํางานที�ด ีมปีระสทิธภิาพ (นํ�าหนัก 2.25) 5.00000 0.11250 100.00
เป็นระบบราชการ

4.0
     5.4 ระบบพัฒนาบคุลากร (นํ�าหนัก 2.25) 3.00000 0.06750 60.00 ระดบัพื�นฐาน

 หมวด 6 การมุง่เนน้ระบบงาน (นํ �าหนกั 10) 4.62500 0.46250
92.50 | มุง่สูร่ะบบราชการ 4.0
รอ้ยละ ผลการประเมนิ

     6.1 กระบวนการทํางานที�เชื�อมโยงตั �งแตต่น้จนจบกระบวนการ (end to end process) (นํ�าหนัก 2.5) 4.50000 0.11250 90.00
มุง่สูร่ะบบราชการ

4.0
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     6.2 การสรา้งนวตักรรมในการปรับปรงุ ผลผลติ กระบวนการ และบรกิารกระบวนการจัดและสง่เสรมิการ
จัดการศกึษาขั �นพื�นฐานในชว่งสถานการณ ์COVID 19 (นํ�าหนัก 2.5)

5.00000 0.12500 100.00
เป็นระบบราชการ

4.0
     6.3 การลดตน้ทนุและการใชท้รัพยากรที�มปีระสทิธภิาพ และเพิ�มขดีความสามารถทางการแขง่ขนั (นํ�า
หนัก 2.5)

5.00000 0.12500 100.00
เป็นระบบราชการ

4.0

     6.4 การมุง่เนน้ประสทิธผิลทั�วทั �งองคก์าร และผลกระทบตอ่ยทุธศาสตรช์าต ิ(นํ�าหนัก 2.5) 4.00000 0.10000 80.00
มุง่สูร่ะบบราชการ

4.0

 หมวด 7 ผลลพัธก์ารดาํเนนิการ (นํ �าหนกั 40) 2.80000 1.12000
56.67 | โอกาสในการปรับปรงุ
รอ้ยละ ผลการประเมนิ

     7.1 การบรรลผุลลพัธข์องตวัชี�วดัตามพันธกจิ (นํ�าหนัก 6) 4.00000 0.24000 80.00
มุง่สูร่ะบบราชการ

4.0
     7.2 การบรรลผุลลพัธต์ามตวัชี�วดัดา้นผูรั้บบรกิารและประชาชน (นํ�าหนัก 7) 3.00000 0.21000 60.00 ระดบัพื�นฐาน
     7.3 การบรรลผุลลพัธต์ามตวัชี�วดัดา้นการพัฒนาบคุลากร (นํ�าหนัก 7) 3.00000 0.21000 60.00 ระดบัพื�นฐาน

     7.4 การบรรลผุลลพัธต์ามตวัชี�วดัดา้นการเป็นตน้แบบ (นํ�าหนัก 7) 1.00000 0.07000 20.00
โอกาสในการ
ปรับปรงุ

     7.5 การบรรลผุลลพัธต์ามตวัชี�วดัดา้นผลกระทบตอ่เศรษฐกจิ สงัคม สาธารณสขุ และสิ�งแวดลอ้ม (นํ�า
หนัก 6)

3.00000 0.18000 60.00 ระดบัพื�นฐาน

     7.6 การบรรลผุลลพัธต์ามตวัชี�วดัดา้นการลดตน้ทนุ การสรา้งนวตักรรม และการจัดการกระบวนการ (นํ�า
หนัก 7)

3.00000 0.21000 60.00 ระดบัพื�นฐาน

รวม ( นํ �าหนกั 100) 3.83750

สรปุผลการประเมนิสว่นราชการ

       ระดบัคณุภาพ

       ระดบัมาตรฐานข ั�นสงู
(85.60)

       ระดบัมาตรฐานข ั�นตํ�า

       ระดบัตอ้งปรบัปรงุ









เวอรช์ ั�น 3.0กลุม่พฒันาระบบการบรหิาร สพฐ. (https://psdg-obec.nma6.go.th/web/)
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