
 

 

 

 



 

 

 

 



 

 



 
บัญชีแนบท้ายค าสั่งส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2 

ท่ี  161 /2564 ลงวันที่   15  มิถุนายน พ.ศ.2564 
คณะกรรมการผู้รับผิดชอบตัวชี้วัดการประเมินสถานะของหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0)   

ตามตัวชี้วัดที่หมวดที่ 1 – 7 
ตัวชี้วัด ผู้ก ำกับตัวชี้วัด ผู้รับผิดชอบ/จัดเก็บข้อมูล

ตัวชี้วัด 
เอกสำรอำ้งอิง 

 

หมวด 1 กำรน ำองค์กร    
1.1  ระบบกำรน ำองค์กำรที่สร้ำงควำมยั่งยืน   
1.1.1 กำรน ำระบบองค์กำรของผู้บริหำร 
□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/ 
    สิ่งแวดล้อม) (Significance) 

นำงศิมำรัฐ  มีฉิม 
 

นำงจันทรำ หำแก้ว ระดับAdvance  
ระดับ Significance 
-ใส่ชื่อโครงกำรที่ สพท. เลือกสอดคล้องด้ำนใด  
( 1 ด้ำน) ในช่องแสดงควำมคิดเห็น ของระบบ KRS 
-แนบโครงกำร 
-หนังสือเสนอขออนุมัติด ำเนินกำรโครงกำรฯ 
แนบไฟล์ในระบบ KRS 

1.1.2 กำรสร้ำงสภำพแวดล้อมเพื่อกำรบรรลุเปำ้หมำยขององค์กำร 
□ผอ.สพท. ส่งเสริมกำรสร้ำงสภำพแวดล้อมเอื้อต่อกำรท ำงำน(Basic) 
□เกิดวัฒนธรรมที่มุ่งเน้นผู้รับบริกำรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  เกิดนวัตกรรมที่ส่งผลต่อกำร
เปลี่ยนแปลงในองค์กำร บรรลุวัตถุประสงค์เชิงยุทธศำสตร์ขององค์กำร(Advance) 
□เกิดวัฒนธรรมที่ส่งผลต่อกำรเปลี่ยนแปลงในองค์กำร บรรลุวัตถุประสงค์เชิงยุทธศำสตร์ของ
องค์กำร (Significance) 

นำงวรรณวิมล กัลวิชำ 
ผู้อ ำนวยกำรทุกกลุ่ม/หน่วย
เจ้ำภำพรอง 
 

น.ส.กมลกำญจน์  
 จิญกำญจน์ 
 

ระดับAdvance  
ระดับ Significance 
-ระบุวิธีกำรที่ สพท. สร้ำงให้เกิดวัฒนธรรมองค์กำร 
-ยกตัวอย่ำงนวัตกรรมที่ได้ในช่องแสดงควำมคิดเห็น 
ของระบบ KRS 
-แนบภำพถ่ำยประกอบ(ถ้ำมี) 
แนบไฟล์ในระบบ KRS 

1.1.3 กำรน ำเทคโนโลยีมำใชใ้นกำรสื่อสำรภำยในองคก์ำร  เพือ่ใหเ้กิดควำมทั่วถึง รวดเรว็ 
และทันเหตุกำรณ์ 
□ ผอ.สพท.มีกระบวนกำรสื่อสำรถ่ำยทอดวิสัยทัศน์ นโยบำยเป้ำหมำยตำมแผนฯ ของ สพท.
(Basic) 
□ ผอ.สพท.น ำเทคโนโลยีมำใช้ในกำรสื่อสำรถ่ำยทอด วิสัยทัศน์ นโยบำยเป้ำหมำยตำมแผนฯของ 
สพท. สร้ำงกำรรับรู้และเข้ำใจให้กับบุคลำกรในสังกัด (Advance) 
□ มีกระบวนกำรสื่อสำรถ่ำยทอดวิสัยทัศน์ นโยบำยเป้ำหมำยตำมแผนฯ ของ สพท.(Significance) 

นำงสุภิญญำ วงษ์นำม 
นำงศิมำรัฐ  มีฉิม 
นำงวรรณวิมล  กัลวิชำ 

นำยภำคภูมิ มณีบำงกำ 
น.ส.นงนุช ขนอม 
นำงพิมพ์ลักษณ์  ยังหัตถี 

ระดับ Significance 
-ยกตัวอย่ำงปัญหำ 
-เทคโนโลยีที่ใช้แก้ปัญหำ 
-วิธีกำรแก้ปัญหำร่วมกัน 
-ผลส ำเร็จจำกกำรแก้ปัญหำ 
ในช่องแสดงควำมคิดเห็น ของระบบ KRS 

 -แนบภำพถ่ำยประกอบ(ถ้ำมี) 



 
ตัวชี้วัด ผู้ก ำกับตัวชี้วัด ผู้รับผิดชอบ/จัดเก็บข้อมูล

ตัวชี้วัด 
เอกสำรอำ้งอิง 

 

□ น ำเทคโนโลยีมำใช้ในกระบวนกำรสื่อสำร สร้ำงกำรรับรู้สู่ทุกกลุ่มที่เกี่ยวข้อง รับทรำบกำรตัดสินใจ
ร่วมกันเพ่ือร่วมแก้ไขปัญหำอย่ำงทันกำรณ์มีประสิทธิผลและรวดเร็ว โดยวิธีกำร ….......(Significance) 

-แนบโครงกำรขออนุมัติด ำเนินกำรเพ่ือแก้ปัญหำ 
ดังยกตัวอย่ำง (ถ้ำม)ีแนบไฟล์ในระบบ KRS 

1.2 กำรป้องกันทุจริตและสร้ำงควำมโปร่งใส     สพท. ไม่ต้องด ำเนินกำรในข้อน้ี 
        1.2.1 ผู้บริหำรสร้ำงบรรยำกำศเพื่อส่งเสริมให้หน่วยงำนเป็นองค์กรด้ำนควำมโปร่งใส 
        1.2.2 กำรติดตำม 
        1.2.3 กำรจัดกำรเรื่องร้องเรียน     

   
     ประเมินจำกผลคะแนน 
     ITA ของ สพท. 

  

   
1.3 กำรสร้ำงกำรมีส่วนร่วมของบุคลำกร และเครือขำ่ยทั้งภำยในและภำยนอก 

 มีกลไก/วิธีกำร สร้ำงเครือข่ำยเข้ำมำมีส่วนร่วมในกำรท ำงำน(Basic) 
 มีกำรกระจำยอ ำนำจในกำรบริหำรครอบคลุมภำรกิจ 4 ด้ำนอย่ำงเป็นระบบสำมำรถ 

    ตรวจสอบได้ (Basic) 
 มีแนวทำง วิธีกำรเอ้ือให้เครือข่ำยทั้งภำยในและภำยนอกเข้ำมำมีส่วนร่วมในกำรท ำงำน  

    เพ่ือให้เกิดกำรพัฒนำและมีแนวทำง วิธีกำร ให้เกิดกำรกำรกระจำยอ ำนำจในกำรบริหำร
ครอบคลุมภำรกจิ 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) 

นางลัดดาวัลย์ งามขจรกุลกิจ 
 
นำยเสรี  พรหมฤทธ์ิ 
นำงวรรณวิมล กัลป์วิชำ 
นำงอุไร  นบนุ่น 
 
นำงเมธินันท์ นิลประเสริฐ 

นำงเพ็ญศรี  ศรีรอด 
    ประเทียบอินทร์ 

นำงศิมำรัฐ  มีฉิม 
นำงพิมพ์ลักษณ์ ยังหัตถี 
นำงจำรุวรรณ ใจเพียร 
นำงอิศรำวดี สีหะรัญ 
นำงนรำนนท์ ข ำอนันต์ 

ระดับ Significance 
ระบุ 
-ยกตัวอย่ำงกลไก/วิธีกำร 
-กิจกรรม/โครงกำร 
-กลุ่มเครือข่ำยที่ร่วมด ำเนินกำร 
-ผลส ำเร็จกจิกรรม/โครงกำร 
ในช่องแสดงควำมคิดเห็น ของระบบ KRS 
-แนบภำพถ่ำยประกอบ (ถ้ำมี) 
-แนบโครงกำรขออนุมัติด ำเนินกำรร่วมกันกับเครือข่ำย 
แนบไฟล์ในระบบ KRS 

1.4  กำรค ำนึงถึงควำมรับผิดชอบต่อสังคม 
 มีกำรวิเครำะห์ผลกระทบเชงิลบต่อเศรษฐกิจ/สงัคม/สิ่งแวดล้อม/สำธำรณสุข ท่ีอำจเกิดข้ึน 

    และก ำหนดมำตรกำรป้องกัน เช่น กิจกรรม/โครงกำร........ (Basic) 
 มีกำรใช้ประโยชน์ของเครือข่ำยเฝ้ำระวัง ติดตำมผลกระทบเชิงลบ และร่วมแก้ปัญหำได้ 

    ทันกำรณ์ เช่น……......(Advance) 
 มีกำรก ำหนดตัวชี้วัดในกำรจัดกำรและติดตำมผลกระทบเชิงลบที่วิเครำะห์ เช่น.......(Significance) 
 มีผลงำนโดดเด่นจำกกำรจัดกำรผลกระทบเชิงลบที่วิเครำะห์ เช่น............. (Significance) 

นำงอุไร  นบนุ่น 
นำงวรรณวิมล  กัลวิชำ 
นำงศิมำรัฐ  มีฉิม 

นำงวนิดำ เลำห์ประเสริฐ 
น.ส.กมลกำญจน์ จิญกำญจน์ 
นำงจันทรำ หำแก้ว 

ระดับ  Basic  ระบุ -กิจกรรม/โครงกำรที่เกิดจำกกำร
วิเครำะห์ผลกระทบเชิงลบ ด้ำนเศรษฐกจิ/สงัคม/
สิ่งแวดล้อม/สำธำรณสุข (เลือก 1 ด้ำน) 
ระดับ Advance ระบุ-เครือข่ำยที่ร่วมด ำเนินกำรเฝ้ำ
ระวังและยกตัวอย่ำงแก้ปัญหำ 
 ระดับ Significanceระบุ-ตัวชี้วัดที่ก ำหนดในกำรติดตำม 
-ระบบก ำกับติดตำม-ผลงำนแก้ปัญหำผลกระทบในช่อง
แสดงควำมคิดเห็น ของระบบ KRS 
แนบเอกสำร - แนบภำพถ่ำยประกอบ-แนบโครงกำรขอ

อนุมัติด ำเนินกำรร่วมกันกับเครือข่ำย แนบไฟล์ในระบบ KRS 
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หมวด 2 กำรวำงแผนเชิงยุทธศำสตร์    
2.1 แผนปฏิบัติกำรประจ ำปีของ สพท. ที่ตอบสนองควำมท้ำทำย สรำ้งนวัตกรรม  
กำรเปลี่ยนแปลง และมุ่งเน้นประโยชน์สุขประชำชน 

 สพท.มีกระบวนกำรก ำหนดยุทธศำสตร์ เป้ำหมำยของแผนปฏิบัติกำรประจ ำปีฯ ท่ีตอบสนอง 
แผนยุทธศำสตร์ชำติ (Basic) 

 แผนปฏิบัติกำรฯ ตอบสนอง ควำมท้ำทำยในด้ำนพันธกิจ ของ สพท./สพฐ. เช่น………… 
(ระบุชื่อกิจกรรม/โครงกำร อย่ำงน้อย  1 โครงกำร (Advance) 

 สพท. มีแผนปฏิบัติกำร ท่ีตอบสนองควำมท้ำทำย สร้ำงนวัตกรรม กำรเปลี่ยนแปลง และ
มุ่งเน้นประโยชน์สุขประชำชน สร้ำงขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน หรือสร้ำงโอกำสเชงิกลยุทธ์ 
เช่น...............................(ระบุชื่อกิจกรรม/โครงกำร อย่ำงน้อย  1 โครงกำร) (Significance) 

นำงศิมำรัฐ  มีฉิม นำงจันทรำ  หำแก้ว 
นำงจิตรำ พรหมเรือง 

ระดับ Basic 
- ระบุกระบวนกำรจัดท ำแผนปฏิบัติกำรของ สพท. 
ระดับ Advance 
ระดับ Significance 
-ระบุกิจกรรม/โครงกำร ท่ีตอบสนองควำมท้ำทำย/
สร้ำงขีดควำมสำมำรถ 
ในช่องแสดงควำมคิดเห็น ของระบบ KRS  
แนบเอกสำร-แนบภำพถ่ำยหน้ำระบบ eMenscr ของ
สพท. (หน้ำ M1) แนบไฟล์ในระบบ KRS 

2.2 เป้ำหมำยสอดรับยุทธศำสตร์ชำติทั้งระยะสั้นและระยะยำว 
   สพท. มีกำรก ำหนดเป้ำหมำย และตัวชี้วัด กำรท ำงำน ท้ังในระยะสั้นและระยะยำวและ 
แผนระยะยำว คือแผน....(Basic) 

 มีกำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยง/ผลกระทบ และมีแผนรองรบัควำมเสี่ยงของผลกระทบ เช่น ควำม
เสี่ยงที่ส ำคัญ  คือ.....................ผลกระทบควำมเสี่ยงน้ี คือ………………แผนรองรับควำมเสี่ยง  
 คือ................ (Advance) 

 มีกำรวิเครำะห์ผลกระทบที่ข้ึนส่งผลต่อประเทศด้ำนเศรษฐกจิ/สังคม/สำธำรณสุข/
สิ่งแวดล้อม เช่น………………..แผนรองรับ คือ..................... (Significance) 
 

นำงศิมำรัฐ  มีฉิม นำงจันทรำ  หำแก้ว 
นำงจิตรำ พรหมเรือง 

ระดับ Basic - ระบุแผนระยะยำว 
ระดับ Advance-ระบุควำมเสี่ยงที่ส ำคัญที่ สพท.วิ
เครำะห-์ผลกระทบที่ได้รับ-กำรจัดท ำแผนรองรับควำม
เสี่ยงที่ยกตัวอย่ำง 
ระดับ Significance-ระบุผลกระทบที่ข้ึนส่งผลต่อ
ประเทศด้ำนเศรษฐกิจ/สังคม/สำธำรณสุข/สิ่งแวดล้อม 
(เลือก 1 ด้ำน)- ระบุแผนรองรับในช่องแสดงควำมคิดเห็น 
ของระบบ KRS 
แนบเอกสำร-แนบเสนอควำมเห็นชอบในแผนระยะยำว 
-โครงกำรขออนุมัติด ำเนินกำรตำมแผนที่วิเครำะห์ 
ยกตัวอย่ำงในแผนมีกำรก ำหนดตัวชี้วัดที่ส ำคัญต่อผล 
กระทบดังกล่ำว แนบไฟล์ในระบบ KRS 

2.3 แผนขับเคลื่อนในทุกระดับและทุกภำคสว่น 
 แผนปฏิบัติกำรของ สพท. สอดคล้องยุทธศำสตร์ชำติ (Basic) 
 มีกำรวำงแผนกำรใช้งบประมำณกำรบริหำรงำน กำรเงิน บัญชี พัสดุกำรควบคุมและ 

     กำรตรวจสอบภำยใน (Basic) 
แผนปฏิบัติกำรของ สพท.มุ่งเน้นกำรลดต้นทุน เพ่ิมควำมรวดเร็ว และสร้ำงคุณค่ำต่อ 

     ผู้รับบริกำร โดย  ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลปรับปรงุกระบวนกำรด้ำนบริกำร เช่น............. 

นำงศิมำรัฐ  มีฉิม 
  นำงนิตทรำ ศรีพรหม 
นายเสรี พรหมฤทธ์ิ 
นางสุภิญญา  วงษ์นาม 
นำงอุไร  นบนุ่น 

น.ส.นงนุช ขนอม 
นำงอัญชิษฐำ จิยำเพชร 
นำงนิตยำ ผลเกษร 
นำยภำคภูมิ  มณีบำงกำ 
นำงอิศรำวดี  สีหะรัญ 
 

ระดับ Basic - ดึงหลักฐำนจำก 2.1  
ระดับ Advance -ระบุเทคโนโลยีที่ใชล้ดควำม
ผิดพลำด-ระบุผลจำกกำรใช้เทคโนโลยีในช่องแสดง
ควำมคิดเห็น ของระบบ KRS 
ระดับ Significance -ระบุเทคโนโลยีดิจิทัลที่ใช้ในกำร
ปฏิบัติงำนร่วมกันกับหน่วยงำนอื่นตำมแผนบูรณำกำรฯ 



 
ตัวชี้วัด ผู้ก ำกับตัวชี้วัด ผู้รับผิดชอบ/จัดเก็บข้อมูล

ตัวชี้วัด 
เอกสำรอำ้งอิง 

 

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

  มีกำรบูรณำกำรกับหน่วยงำนอื่นเพ่ือเพ่ิมขีดควำมสำมำรถ  รองรับกำรเปลี่ยนแปลงด้ำน
เทคโนโลยี  น ำระบบเทคโนโลยีดิจิทัลมำใช้ในกำรด ำเนินงำนร่วมกัน และใช้ข้อมูลร่วมกัน 
ในกำรปฏิบัติงำน(Significance) 

ในช่องแสดงควำมคิดเห็น ของระบบ KRS 

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

(Significance) 

นำยเสรี พรหมฤทธ์ิ 
นางสุภิญญา  วงษ์นาม 
นำงสำวยุวดี วงษ์ค ำจันทร์ 
นำงวรรณวิมล  กัลวิชำ 
นำงอุไร  นบนุ่น 

นำงศิมำรัฐ  มีฉิม 
นำยภำคภูมิ  มณีบำงกำ 
นำยฐณันภธณ์ คงแก้ว 
น.ส.กมลกำญจน์ จิญกำญจน์ 
นำงวนิดำ เลำห์ประเสริฐ 
นำงอุไร  บุญวัตร 
นำงอิศรำวดี สีหะรัญ 
นำงสำวอรวรรณ ล่องลือฤทธ์ิ 
นำยสุนันท์  กิ่งน้ ำฉ่ำ 

ระดับ Basic- ระบุชี่อระบบ  
ระดับ Advance -ระบุเทคโนโลยีที่ใช้และผลจำกกำร
น ำมำใช้คำดกำรณ์ 
ระดับ Significance -ระบุกิจกรรม/โครงกำรที่เกิด
จำกกำรปรับเปลี่ยนแผนเพ่ือแก้ปัญหำในช่องแสดง
ควำมคิดเห็น ของระบบ KRS 
แนบเอกสำร 
-เสนอควำมเห็นชอบเพ่ือปรับเปลี่ยนแผนฯ 

-หนังสืออนุมัติจัดกิจกรรม/โครงกำรแนบไฟล์ในระบบ KRS 
หมวด 3 กำรให้ควำมส ำคัญผู้รับบริกำรและผู้มีสว่นได้ส่วนเสีย    
3.1 ระบบข้อมูลและสำรสนเทศทีท่ันสมัยเพื่อน ำมำใชป้ระโยชน์ในกำรพัฒนำกำรให้บริกำร
และกำรเขำ้ถึง 

 สพท.มีวิธีกำรค้นหำ รับฟัง รวบรวมควำมต้องกำรและควำมคำดหวังของผู้รับบริกำรและผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย เช่น..... (Basic) 

 น ำเทคโนโลยีสำรใช้ค้นหำ รวบรวมข้อมูล เพ่ือน ำไปวิเครำะห์และพัฒนำบริกำรได้ เช่น ..(Advance) 
 น ำเทคโนโลยีและข้อมูลสำรสนเทศมำวิเครำะห์แนวโน้มควำมต้องกำรและควำมคำดหวังของ

ผู้รับบริกำรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียท่ีเปลี่ยนแปลงในอนำคต เพ่ือกำรพัฒนำกระบวนกำรให้บริกำร
ตอบสนองควำมต้องกำรได้ เช่น................. (Significance) 

นางสุภิญญา  วงษ์นาม 
นำงวรรณวิมล  กัลวิชำ 
นำงอุไร  นบนุ่น 

  นำงเพ็ญศรี  ศรีรอด 
     ประเทียบอินทร์ 
 
 
 

นำยภำคภูมิ  มณีบำงกำ 
น.ส.กมลกำญจน์ จิญกำญจน์ 
นำยสุนันท์  กิ่งน้ ำฉ่ำ 
นำยพิสิฐ  แก้วมำก 

ระดับ Basic- ระบุวิธีกำรที่ใช้รวบรวมข้อมูลรับบริกำร  
ระดับ Advance- ระบุเทคโนโลยี - กำรบริกำรที่พัฒนำข้ึน 
ระดับ Significance- ระบุเทคโนโลยีสำรสนเทศ  
- ระบุข้อมูลสำรสนเทศที่ใช้ประกอบกำรวิเครำะห ์
- กำรบริกำรที่พัฒนำยกระดับตอบสนองควำมต้องกำรที่
เปลี่ยนแปลง ในช่องแสดงควำมคิดเห็น ของระบบ KRS 
แนบเอกสำร- แนบภำพถ่ำยหน้ำระบบที่จัดเก็บข้อมูล 
-ภำพถ่ำยบริกำรที่ยกตัวอย่ำง แนบไฟล์ในระบบ KRS 

3.2  กำรประเมินควำมพึงพอใจและควำมผูกพันของผู้รับบริกำรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเพื่อ
น ำมำใช้ประโยชน์ 

 สพท.มีกำรประเมินควำมพึงพอใจ/ควำมผูกพัน ผู้รับบริกำรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย(Basic) 
 น ำผลกำรประเมินมำวิเครำะห์ปรับปรุงแก้ไขปัญหำเชิงรุก เช่น......................(Advance) 
 สพท. มีกำรบูรณำกำรข้อมูลสำรสนเทศร่วมกับหน่วยงำนอื่นเพ่ือสร้ำงเป็นนวัตกรรม 

นำงวรรณวิมล  กัลวิชำ 
 

น.ส.กมลกำญจน์ จิญกำญจน์ 
 

ระดับ Basic  
ระดับ Advance--ระบุปัญหำที่พบและวิธีกำรปรับปรุงพัฒนำ 
 ระดับ Significance- ระบุข้อมูลสำรสนเทศที่มีกำร 
บูรณำกำรใชร้่วมกับหน่วยงำนอื่น-ยกตัวอย่ำงหน่วยงำน
ที่ใช้ข้อมูลร่วมกัน -กิจกรรม/โครงกำร/บริกำร ที่ร่วมกับ



 
ตัวชี้วัด ผู้ก ำกับตัวชี้วัด ผู้รับผิดชอบ/จัดเก็บข้อมูล

ตัวชี้วัด 
เอกสำรอำ้งอิง 

 

กำรให้บริกำรและเกิดประโยชน์ให้กับผู้รับบริกำรและผู้มสี่วนได้ส่วนเสีย เช่น.....(Significance) 
 
 

หน่วยงำนอื่นในช่องแสดงควำมคิดเห็น ของระบบ KRS 
แนบเอกสำร- แนบภำพถ่ำย (ถ้ำมี)- หนังสือเอกสำร
กำรประชุมปฏิบัติงำนร่วมกับหน่วยงำนอื่น 
-กิจกรรม/โครงกำร ท่ีได้รับกำรอนุมัติด ำเนินกำรร่วมกัน
แนบไฟล์ในระบบ KRS 

3.3  กำรสร้ำงนวัตกรรมกำรบริกำรที่สร้ำงควำมแตกต่ำงและสำมำรถตอบสนองควำมต้องกำร
เฉพำะ 

 มีกำรทบทวน ปรับปรุงกระบวนกำรให้บริกำรผู้รับบริกำรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่ำงต่อเน่ือง (Basic) 
 มีกำรสร้ำงนวัตกรรมที่ตอบสนองควำมต้องกำรของผู้รับบริกำรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในภำพรวม 

เช่น กระบวนกำรรับนักเรียน งำนบริกำรกำรยกเลิกขอส ำเนำโดยใช้แบบฟอร์ม Online (Advance) 
 มีกำรสร้ำงนวัตกรรมที่ตอบสนองควำมต้องกำรของผูร้ับบริกำรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจ ำแนก 

    รำยกลุ่ม/บุคคล เช่น กระบวนกำร....................... งำนบริกำร..............(Significance) 

นำงวรรณวิมล  กัลวิชำ 
นำงนิตยำ ผลเกษร 
นำงเมธินันท์  นิลประเสริฐ 
 
นำงอุไร นบนุ่น 
 

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

ระดับ Advance 
-ระบุงำนบริกำรของกระบวนกำรที่น ำมำพัฒนำปรับปรุง
ตอบสนองควำมต้องกำรฯ ภำพรวม 
ระดับ Significance 
-ระบุงำนบริกำรของกระบวนกำรที่น ำมำพัฒนำปรับปรุง
ตอบสนองควำมต้องกำร รำยกลุ่ม/บุคคล 
ในช่องแสดงควำมคิดเห็น ของระบบ KRS 

3.4  กระบวนกำรแก้ไขข้อร้องเรียนที่รวดเร็ว และสรำ้งสรรค์ 
 สพท.มีกระบวนกำรจัดกำรข้อร้องเรียนที่เป็นระบบ (Basic) 
 มีกำรใช้เทคโนโลยีดิจิทัลมำสนับสนุนในกำรท ำงำนและรวบรวมข้อมูล และติดตำมควำมคืบหน้ำ 

ข้อร้องเรียนอย่ำงรวดเร็ว เพ่ือตอบสนองกลับและอ ำนวยควำมสะดวกให้กับประชำชน(Advance) 
 มีกำรรวบรวมข้อมูลสถิติข้อเรียนเรียน เพ่ือกำรจัดกำรอย่ำงเป็นระบบ จัดล ำดับกำรแก้ปัญหำ

ข้อร้องเรียนที่พบบ่อย (Significance) 

นำงสำวยุวดี  วงษ์ค ำจันทร์ นำยฐณันภธณ์ คงแก้ว 
 

 

หมวด 4 กำรวัด กำรวเิครำะห ์และกำรจัดกำรควำมรู้    
4.1  กำรก ำหนดตัววัดและกำรเปิดเผยข้อมูลต่อสำธำรณะ 

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

เชื่อมโยงข้อมูลกับหน่วยงำนอื่น เป็นประโยชน์ต่อสำธำรณะ(Significance) 

นำงศิมำรัฐ  มีฉิม 
นางสุภิญญา  วงษ์นาม 
นางลัดดาวัลย์ งามขจรกุลกิจ 
นางเมธินันท์  นิลประเสริฐ 
 
 

นำงจันทรำ  หำแก้ว 
นำยภำคภูมิ  มณีบำงกำ 
นำงสวภำ ศิร ิ
นำงสำวสิริยุพำ ภูริรักษ ์
นำยวิชำญ คงจินดำ 

ระดับ Basic ข้อมูลกำรรำยงำน KPI ที.่... 
ระดับ Advance-ระบุระบบจัดเก็บข้อมูลสำรสนเทศ  
-กำรน ำข้อมูลสำรสนเทศไปใช้บริหำรจัดกำร 
ระดับ Significance สำมำรถใช้ข้อมูลเดียวกับข้อ3.2   
ในช่องแสดงควำมคิดเห็น ของระบบ KRS 
แนบเอกสำร- แนบภำพถ่ำยหน้ำระบบ 
- กิจกรรม/โครงกำร ที่ได้รับกำรอนุมัติด ำเนินกำร
ร่วมกับหน่วยงำนอื่นที่ใช้ฐำนข้อมูลร่วมกันแนบไฟล์
ในระบบ KRS 



 
ตัวชี้วัด ผู้ก ำกับตัวชี้วัด ผู้รับผิดชอบ/จัดเก็บข้อมูล

ตัวชี้วัด 
เอกสำรอำ้งอิง 

 

4.2  กำรวิเครำะห์ผลจำกข้อมูลและตัวช้ีวัด เพื่อน ำไปสู่กำรพัฒนำและแก้ไข 
 สพท. มีกำรวิเครำะห์ข้อมูลและตัวชี้วัดจัดท ำค่ำเป้ำหมำยกำรด ำเนินกำรตำมยุทธศำสตร์(Basic) 
 มีกำรจัดกำรศึกษำท่ีสอดคล้องกับกำรเรียนรู้และสอดคล้องกับบริบทของพ้ืนที่(Basic) 
 มีกำรวัดและประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำเพ่ือน ำไปสู่กำรพัฒนำคุณภำพผู้เรียน(Basic) 
 มีกำรวิเครำะห์ข้อมูลเพ่ือค้นหำสำเหตุของปัญหำ และน ำไปแก้ปัญหำในระดับสพท./สพฐ./ 

    ระดับชำติ (Advance) 
 มีกำรวิเครำะห์ เชื่อมโยงสำเหตุและคำดกำรณ์ผลที่อำจจะเกิดข้ึนและสำมำรถแก้ไขปัญหำได้ 

    อย่ำงทันท่วงที (Significance) 
 มีกำรน ำเทคโนโลยีมำใช้สนับสนุนกำรวิเครำะห์ เชื่อมโยงสำเหตุและคำดกำรณ์ผลที่อำจจะ 

    เกิดข้ึน เพ่ือลดควำมเสี่ยง (Significance) 

นำงศิมำรัฐ  มีฉิม 
 
นำงเพ็ญศรี  ศรีรอด 
      ประเทียบอินทร์ 
 
 
 
 

นำงจิตรำ พรหมเรือง 
นำงนงนุช  ขนอม 
นำยพิสิฐ แก้วมำก 
นำงวรรณ์ฤทัย แสงนิล 

ระดับ Basic ดูจำกหน้ำระบบ eMenscr 
ระดับ Advance สำมำรถใช้ผลคะแนน KPI ที่  2 ใน
ระบบ KRSได้ 
ระดับ Significance สำมำรถใช้ข้อมูลตำมข้อ  3.2   
ในช่องแสดงควำมคิดเห็น ของระบบ KRS 
แนบเอกสำร –แนบภำพถ่ำยหน้ำระบบ -กิจกรรม/
โครงกำร ท่ีได้รับกำรอนุมัติด ำเนินกำรร่วมกับหน่วยงำน
อื่นที่ใช้ฐำนข้อมูลร่วมกันแนบไฟล์ในระบบ KRS 

4.3  กำรจัดกำรควำมรู้และใชอ้งค์ควำมรู้เพือ่น ำไปใชป้ระโยชน์ 
 สพท. มีกำรจัดกำรองคค์วำมรู้ส ำหรบับุคลำกรในสังกดั อย่ำงเป็นระบบเช่น KM PLC(Basic) 
 มีกระบวนกำรรวบรวมองค์ควำมรู้ ท้ังภำยในและภำยนอกสพท. โดยใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศ 

    เพ่ือน ำมำวิเครำะห์และเชื่อมโยงข้อมูลร่วมกันส ำหรับกำรส่งเสริมกำรเรียนรู้ให้กับบุคลำกรในสังกัด 
    (Advance) 

 มีกำรเชื่อมโยงองคค์วำมรู้ที่ได้จนเกิดนวัตกรรมกำรปฏิบัติที่ดี Best Practice หรือมำตรฐำน
ใหม่ในกำรถ่ำยทอดองค์ควำมรู้สู่กำรปฏิบัติ (Significance) 

 นางลัดดาวัลย์ งามขจรกุลกิจ 
นำงเมธินันท์ นิลประเสริฐ 
นำงวรรณวิมล  กัลวิชำ 
นำงศิมำรัฐ มีฉิม 
 

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

ระดับ Basic -ดูจำกหน้ำระบบ eMenscr 
ระดับ Advance-ระบุเว็บไซต์ ระบบ แหล่งจัดเก็บ
รวบรวมองค์ควำมรู้ของ สพท. 
ระดับ Significance ยกตัวอย่ำงนวัตกรรม/Best 
Practice ของ สพท. ในช่องแสดงควำมคิดเห็น ของ
ระบบ KRS แนบเอกสำร- ภำพถ่ำยหน้ำระบบ 
- กิจกรรม/โครงกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ที่ได้รับกำร
อนุมัติให้ด ำเนินกำรแนบไฟล์ในระบบ KRS 

4.4  กำรบริหำรจัดกำรข้อมูล  สำรสนเทศ  และปรับระบบกำรท ำงำนใหเ้ป็นดิจิทัล 
 สพท. มีแผนรองรับกำรปรับเปลี่ยนรูปแบบกำรท ำงำนเป็นระบบดิจิทัล (Basic) 
 สพท. มีแผนบริหำรควำมเสี่ยง ป้องกันควำมปลอดภัยทำงไซเบอร์  (Advance) 
 สพท. มีนวัตกรรมที่น ำเทคโนโลยีมำใช้เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภำพกำรท ำงำน เช่น....(Significance) 

นำงสุภิญญำ วงษ์นำม 
นำงวรรณวิมล กัลวิชำ 
นำงอุไร  นบนุ่น 
นำงศิมำรัฐ  มีฉิม 

นำยภำคภูมิ  มณีบำงกำ 
นำงสำวนภัสกร แพละออง
นำยสุนันท์  กิ่งน้ ำฉ่ำ 
น.ส.นงนุช  ขนอม 

ระดับ Basic  
ระดับ Advance ผลกำรด ำเนินกำรตำม KPI 10.1   
ระดับ Significance ยกตัวอย่ำงนวัตกรรม ในช่อง
แสดงควำมคิดเห็น ของระบบ KRS 

หมวด 5 กำรมุ่งเน้นบุคลำกร    
5.1  ระบบกำรจัดกำรบุคลำกรที่ตอบสนองต่อยุทธศำสตร์ 

 สพท. มีระบบกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคลโดยกำรจัดท ำแผนอัตรำก ำลังของ สพท.(Basic) 
 สพท. มีกำรก ำหนดสมรรถนะ ขีดควำมสำมำรถบุคลำกรและอัตรำก ำลังที่ต้องกำรเพ่ือรองรับ

กำรท ำงำนที่เปลี่ยนแปลงภำยในอนำคต (Advance) 
 เปิดโอกำสให้บุคลำกรในสังกัดมีส่วนร่วมในกำรวำงแผนกำรบริหำรงำนบุคคล (Significance) 

นำงเมธินันท์  นิลประเสริฐ 
 
นำงลัดดำวัลย์ งำมขจรกุลกิจ 
 

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

 



 
ตัวชี้วัด ผู้ก ำกับตัวชี้วัด ผู้รับผิดชอบ/จัดเก็บข้อมูล

ตัวชี้วัด 
เอกสำรอำ้งอิง 

 

 ส่งเสริมให้บุคลำกรในสงักัดมีควำมคล่องตัวในกำรท ำงำน มีควำมคิดริเริ่ม สร้ำงสรรค์ ผลกำร
ปฏิบัติงำนบรรลุเป้ำหมำยมีประสิทธิภำพ เกิดนวัตกรรมกำรท ำงำน (Significance) 
5.2  ระบบกำรท ำงำนที่มีประสทิธิภำพ  คล่องตัว มุ่งผลสัมฤทธิ์ 

 สพท. ส่งเสริมกำรสร้ำงบรรยำกำศเอ้ืออ ำนวยต่อกำรปฏิบัติงำน เช่น สนับสนุนเทคโนโลยีเอ้ือ
ต่อกำรปฏิบัติงำน กำรสร้ำงควำมปลอดภัย กำรปรับปรงุสถำนที่เพ่ือสร้ำงบรรยำกำศ (Basic) 

 สพท.ก ำหนดมำตรฐำนในกำรท ำงำน ส่งเสริมกำรสร้ำงทัศนคติที่ดีต่อกำรท ำงำน(Advance) 
 สพท. ส่งเสริมควำมร่วมมือของบุคลำกรในกำรท ำงำนเป็นทีมภำยในกลุ่ม/ข้ำมกลุ่ม/ข้ำมสังกัด 

เพ่ือผลส ำเร็จของงำนร่วมกัน  (Significance) 

นำงวรรณวิมล  กัลวิชำ น.ส.กมลกำญจน์ จิญกำญจน์ 
ทุกกลุ่มเป็นเจ้ำภำพร่วม 

 

5.3 กำรสร้ำงวัฒนธรรมกำรท ำงำนที่ดี มีประสิทธิภำพ 
 สพท. สนับสนุนให้บุคลำกรในสังกัด เกิดกำรเรียนรู้ ได้รับทักษะ เพ่ือเสริมสร้ำงควำมรู้

ควำมสำมำรถในกำรปฏิบัติหน้ำท่ี (Basic) 
  สพท. ส ำรวจ ค้นหำปัจจัยส่งผลต่อควำมผูกพันของบุคลำกรที่มีต่อ สพท.(Advance) 
มีกิจกรรมโครงกำรที่จัดเพ่ือปรับวิธีคิด mindset บุคลำกรใน สพท. กำรสร้ำงวัฒนธรรมองค์กร 

(Significance) 

นำงวรรณวิมล  กัลวิชำ น.ส.นภัสกร  แพละออง แนบภำพกิจกรรมกำรด ำเนินงำน 

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

� จัดท ำแผนพัฒนำบุคลำกรให้มีทักษะเพ่ือตอบสนองยุทธศำสตร์ชำติ (Significance) 

นำงลัดดำวัลย์ งำมขจรกุลกิจ 
 

นำงสวภำ ศิร ิ แนบภำพกิจกรรมกำรด ำเนินงำน 

หมวด 6 กำรมุ่งเน้นระบบปฏิบัติกำร    
6.1  กระบวนกำรท ำงำนทีเ่ชื่อมโยงต้ังแต่ต้นจนจบกระบวนกำร  (end to end process)    
     6.1.1 กำรออกแบบกระบวนกำรจัดและส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำข้ันพ้ืนฐำนในช่วง
สถำนกำรณ์ COVID 19 ที่เชื่อมโยงต้ังแต่ต้นจนจบกระบวนกำร (end to end process) 

 สพท. มีแนวคิดหรือแนวปฏิบัติหรือมำตรฐำนงำนในกำรจัดและส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำข้ัน
พ้ืนฐำนในช่วงสถำนกำรณ์ COVID-19(Basic) 
- ระบุชื่อข้อมูล …………………........ - ระบุหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง……...... (Advance) 
-ระบุวิธีสื่อสำรออนไลน์.................(Significance) 
 

นำงเพ็ญศรี  ศรีรอด 
    ประเทียบอินทร์ 

นำยพิสิฐ  แก้วมำก  



 
ตัวชี้วัด ผู้ก ำกับตัวชี้วัด ผู้รับผิดชอบ/จัดเก็บข้อมูล

ตัวชี้วัด 
เอกสำรอำ้งอิง 

 

     6.1.2 กำรก ำหนดตัวชี้วัดในกำรติดตำมควบคุมกระบวนกำรจัดและส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำ
ข้ันพ้ืนฐำนในช่วงสถำนกำรณ์ COVID 19 เพ่ือน ำสู่ผลลัพธ์ที่ต้องกำร 

 บุคลำกรใน สพท. ร่วมกันก ำหนดตัวชี้วัดในแต่ละโครงกำร/กิจกรรมย่อยเพ่ือกำรติดตำมควบคุม
กระบวนกำรจัดและส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำข้ันพ้ืนฐำนในช่วงสถำนกำรณ์ COVID-19(Basic) 

 มีระบบเทคโนโลยีดิจิทัลมำใช้ในกำรก ำกับติดตำมตัวชี้วัดในแต่ละโครงกำร/กิจกรรมย่อย 
และเพ่ิมประสิทธิภำพในกำรจัดและส่งเสริมกำรจัดกำรศกึษำข้ันพ้ืนฐำนในช่วงสถำนกำรณ์ 
COVID-19 (Advance) 

 มีผลงำนที่โดดเด่นที่เกิดจำกกำรน ำระบบ เทคโนโลยีดิจิทัลเข้ำมำใช้ในกำรก ำกับติดตำมกำร
ด ำเนินกำร และกำรยกระดับประสิทธิภำพกระบวนกำร ระบุผลงำน ..................(Significance) 

นำงเพ็ญศรี  ศรีรอด 
    ประเทียบอินทร์ 
 

นำยพิสิฐ  แก้วมำก  

6.2 กำรสร้ำงนวัตกรรมในกำรปรับปรุง ผลผลิต กระบวนกำร และบริกำรกระบวนกำรจัด
และส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนในช่วงสถำนกำรณ์ COVID 19 

สพท. มีกำรวำงแผน ก ำหนดผู้รับผิดชอบ เป้ำหมำย ตัววัดของกระบวนกำรจัดและส่งเสริม
กำรจัดกำรศึกษำข้ันพ้ืนฐำนในช่วงสถำนกำรณ์ COVID-19 อย่ำงชัดเจน และมีกำรปรับปรุง
กระบวนกำรท ำงำนให้มีมำตรฐำนมีจุดบริกำรให้ค ำปรึกษำผู้เก่ียวข้อง (Basic) 

 มีกำรพัฒนำแอปพลิเคชันเพ่ือให้ประชำชนสำมำรถรับรู้ ข่ำวสำรกำรเปลี่ยนแปลง ตลอดจนกำรสื่อสำร
กระบวนกำรจัดและส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำข้ันพ้ืนฐำนในช่วงสถำนกำรณ์ COVID -19 (Advance) 

 สร้ำงนวัตกรรมกระบวนกำรจัดและส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำข้ันพ้ืนฐำนในช่วงสถำนกำรณ์ 
COVID-19 โดยสร้ำงควำมร่วมมือกับทุกภำคส่วนในกำรแก้ปัญหำเชิงบูรณำกำรยกตัวอย่ำงเช่น
.......................แก้ปัญหำเรื่อง.......................โดยควำมร่วมมือจำก.................(Significance) 

นำงเพ็ญศรี  ศรีรอด 
       ประเทียบอินทร์ 

นำยพิสิฐ แก้วมำก 
ทุกกลุ่มเป็นเจ้ำภำพรอง 

 

6.3 กำรลดต้นทุนและกำรใช้ทรัพยำกรที่มีประสิทธิภำพ และเพิ่มขีดควำมสำมำรถทำงกำร
แข่งขัน 

 สพท. มีกำรร่วมกันวิเครำะห์ต้นทุนหรืองบประมำณท่ีใช้ในหน่วยงำน (ใน สพท.) เทียบกับ 
ควำมคุ้มค่ำจำกผลงำนที่ได้รับโดยพบประเด็นที่ส ำคัญระบุประเด็นที่ส ำคัญ……………...(Basic) 

สพท. มีโครงกำร/กิจกรรมวิธีกำร ข้ันตอน ในกำรลดต้นทุนหรือเพ่ิมประสิทธิภำพในกำร
ท ำงำน(เช่น กำรน ำเทคโนโลยีที่ทันสมัยมำใช้เพ่ือกำรลดต้นทุน/เพ่ิมประสิทธิภำพในกำรท ำงำน 
กำรแบ่งปันทรัพยำกรในกำรท ำงำนร่วมกัน เป็นต้น) (Advance) 

 สพท. มีผลงำนที่โดดเด่นในกำรน ำนวัตกรรม/เทคโนโลยีดิจิทัลมำใช้เพ่ือกำรลดต้นทุนของ
กระบวนกำรระบุผลงำน.................................... (Significance) 

นำงสุภิญญำ วงษ์นำม 
 

นำยภำคภูมิ มณีบำงกำ 
ทุกกลุ่มเป็นเจ้ำภำพรอง 

 



 
ตัวชี้วัด ผู้ก ำกับตัวชี้วัด ผู้รับผิดชอบ/จัดเก็บข้อมูล

ตัวชี้วัด 
เอกสำรอำ้งอิง 

 

6.4 กำรมุ่งเน้นประสิทธิผลทั่วทั้งองค์กำร และผลกระทบต่อยุทธศำสตร์ชำติ 
 สพท. มีกำรก ำหนดตัวชี้วัดในภำพรวมกระบวนกำรจัดและส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำข้ัน

พ้ืนฐำนในช่วงสถำนกำรณ์ COVID-19ที่สอดคล้องกับตัวชี้วัดของ สพฐ.ระบุตัวชี้วัด ………(Basic) 
 ตัวชี้วัดที่ สพท. ก ำหนดมีควำมสอดคล้องกับยุทธศำสตร์ชำติในด้ำนต่ำง ๆ เช่น ด้ำนเศรษฐกิจ 

ด้ำนสังคมด้ำนสิ่งแวดล้อม ด้ำนสำธำรณสุข (ด้ำนใดด้ำนหน่ึงก็ได้) (Advance) 
 ในรอบปีที่ผ่ำนมำ สพท. มีผลลัพธ์โดยรวมที่โดดเด่น ที่ส่งผลต่อควำมส ำเรจ็ในกำรบรรลุ

ยุทธศำสตร์ชำติที่ส ำคัญระบุตัวชี้วัด ......ระบุผลที่ได้รับ ......... (Significance) 

นำงสุภิญญำ  วงษ์นำม 
 

นำงวรรณวิมล  กัลวิชำ 
ทุกกลุ่มเป็นเจ้ำภำพร่วม 

 

หมวด 7 ผลลัพธ์กำรด ำเนินกำร    
7.1  กำรบรรลุผลลัพธ์ของตัวชี้วัดตำมพันธกิจ(ค่ำน้ ำหนัก    ร้อยละ 6) 

เป็นกำรวัดควำมส ำเร็จของกำรด ำเนินกำรบรรลุเป้ำหมำยตำมแผนปฏิบัติรำชกำรของ
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ ซึ่งต้องมีควำมสัมพันธ์กับพันธกิจหลักและยุทธศำสตร์ของ
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำข้ันพ้ืนฐำน และส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ รวมทั้งตัววัดที่
ด ำเนินกำรตำมนโยบำยและแผนของรัฐบำลที่ก ำหนดไว้ประจ ำปี  
 ระดับคะแนนเฉลี่ยผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติ    O-NET/NT  

นำงเพ็ญศรี  ศรีรอด 
       ประเทียบอินทร์ 

นำยพิสิฐ แก้วมำก 
น.ส.วรรณ์ฤทัย แสงนิล 

 

7.2 กำรบรรลุผลลัพธ์ตำมตัวชี้วัดด้ำนผู้รับบริกำรและประชำชน  (ค่ำน้ ำหนัก  ร้อยละ 7) 
       เป็นกำรวัดผลด้ำนกำรให้ควำมส ำคัญกับผู้รับกำรบริกำร ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และประชำชนจำก 
กำรบริกำรของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำในด้ำนต่ำง ๆ ได้แก่ ควำมพึงพอใจ ควำมไม่พึงพอใจ ควำม
ผูกพัน กำรเติบโตของโครงกำรที่มุง่เน้นประโยชน์แก่กลุ่มผู้รบับริกำร กำรสร้ำงสัมพันธ์และควำมร่วมมือ 
 ร้อยละควำมส ำเร็จในกำรส ำรวจควำมพร้อมของนักเรียนในกำรเรียนกำรสอน ทำงไกลใน
สถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 

นำงเพ็ญศรี  ศรีรอด 
       ประเทียบอินทร์ 
 
 
 
 

นำยพิสิฐ แก้วมำก 
 

 

7.3 กำรบรรลุผลลัพธ์ตำมตัวชี้วัดด้ำนกำรพัฒนำบุคลำกร   (ค่ำน้ ำหนัก  ร้อยละ 7) 
เป็นกำรวัดควำมส ำเร็จของกำรด ำเนินกำรด้ำนกำรบริหำรบุคคล กำรพัฒนำ และกำรสร้ำง

กำรมีส่วนร่วมของบุคลำกรของส่วนรำชกำร เพ่ือให้มีสมรรถนะสูง 
  จ ำนวนบุคลำกรที่ได้รับกำรพัฒนำเตรียมควำมพร้อมส ำหรับกำรข้ึนสู่ต ำแหน่ง 

นำงลัดดำวัลย์  งำมขจรกุลกิจ 
นำงเมธินันท์  นิลประเสริฐ 

นำงสวภำ  ศิร ิ
น.ส.พัสวี อินทรสมบัติ 

 

    



 
ตัวชี้วัด ผู้ก ำกับตัวชี้วัด ผู้รับผิดชอบ/จัดเก็บข้อมูล

ตัวชี้วัด 
เอกสำรอำ้งอิง 

 

7.4 กำรบรรลุผลลัพธ์ตำมตัวชี้วัดด้ำนกำรเป็นต้นแบบ   (ค่ำน้ ำหนัก  ร้อยละ 7) 
        เป็นกำรวัดควำมส ำเร็จของกำรด ำเนินกำรบรรลุเปำ้หมำยด้ำนกำรเป็นแบบอย่ำงที่ดีหรือ
กำรเป็นต้นแบบของผู้บริหำรและบุคลำกรของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
 รำงวัลผลกำรประเมินส่วนรำชกำรตำมมำตรกำรปรับปรงุประสิทธิภำพส่วนรำชกำรประจ ำปี 
พ.ศ. 2563 มีผลกำรประเมินอยู่ในระดับสูงกว่ำมำตรฐำนตำมเกณฑ์ที่ส ำนักงำน ก.พ.ร. ก ำหนด  

นำงวรรณวิมล  กัลวิชำ 
 

น.ส.กมลกำญจน์ จิญกำญจน์ 
ทุกกลุ่มเป็นเจ้ำภำพร่วม 

 

7.5 กำรบรรลุผลลัพธ์ตำมตัวชี้วัดด้ำนผลกระทบต่อเศรษฐกิจ สังคม สำธำรณสุข และสิ่งแวดล้อม 
(ค่ำน้ ำหนัก  ร้อยละ 6) 
      เป็นกำรวัดควำมส ำเร็จของกำรด ำเนินกำรในด้ำนต่ำง ๆ ของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำที่ 
ส่งผลกระทบต่อกำรพัฒนำด้ำนเศรษฐกิจ สังคม สำธำรณสขุ และสิ่งแวดล้อม ของพ้ืนที่และประเทศ 
 ร้อยละของสถำนศึกษำในสังกัด จัดรำยกำรอำหำรกลำงวันตำมโครงกำรฯ โดยใช้โปรแกรม 
Thai school lunch 

นำงอุไร  นบนุ่น 
 

นำงวนิดำ เลำห์ประเสริฐ  

7.6 กำรบรรลุผลลัพธ์ตำมตัวชี้วัดด้ำนกำรลดต้นทุน  กำรสร้ำงนวัตกรรม และกำรจัดกำร 
กระบวนกำร(ค่ำน้ ำหนัก ร้อยละ 7) 

เป็นกำรวัดควำมส ำเร็จของกำรด ำเนินกำรบรรลุเป้ำหมำยด้ำนกำรบริหำรจัดกำรเพ่ือกำร
ลดต้นทุน กำรสร้ำงนวัตกรรม และกำรจัดกำรกระบวนกำร 
 ร้อยละของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำท่ีจัดท ำแผน BCPและส่งเสริมให้สถำนศึกษำในสังกัด
จัดท ำแผน BCPใช้เป็นแนวปฏิบัติรองรับผลกระทบภัยพิบัติตำมบริบท 

นำยเสรี  พรหมฤทธ์ิ 
 

นำงศิมำรัฐ  มีฉิม 
 

 

 
 




