




 

บัญชีรายละเอียดการแตงตั้งคณะกรรมผูรับผิดชอบตัวช้ีวัดตามการประเมินสถานะของหนวยงาน 

ในการเปนระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0)ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2565 
แนบทายคำสั่งสำนักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2 ที ่ 95 /2565  สั่ง ณ วันท่ี  25  เมษายน พ.ศ.2565 

ตัวชี้วัด ผูจัดเก็บขอมูลตัวช้ีวัด ผูกำกับตัวชี้วัด 
หมวด 1 การนำองคกร   
1.1 ระบบการนำองคการที่สรางความยั่งยืน   
1.1.1 การนำระบบองคการของผูบริหาร 
   >Basic 
     1. ผอ.สพท. สรางความยั่งยืนใหองคกร โดยมีแนวทาง กำหนดนโยบาย ทิศทางขององคกร 
รองรับพันธกิจตามกฎหมาย สอดคลองกับยุทธศาสตรระดับประเทศ ระดับกรม 
     2. มีการกำหนดวิสัยทัศน ยุทธศาสตรขององคกร เพื่อรองรับเปลี่ยนแปลงในอนาคต 
ดานเศรษฐกิจ/สังคม/สิ่งแวดลอม/สาธารณสุข 
   >Advance 
     1. มีระบบสื่อสารนโยบายสูการปฏิบัติใหกับบุคลากรทุกกลุมรับทราบ โดยใชเทคโนโลยี
เขามาถายทอดเพื่อใหเกิดความรวดเร็ว ทันการณ 
     2. มีกระบวนการแสดงถึงการ รวมกันทบทวนปญหาที่เกิด และแนวทางการตัดสินใจ
รวมกันภายในองคกร เพื่อแกปญหาเรงดวน 
   >Significance 
     1. มีแนวทางสงเสริมสรางความรวมมือในการปฏิบัติงานของบุคลากรรวมกันจนเกิดเปน
วัฒนธรรมองคกรและบรรยากาศการทำงานที่ด ี
     2. สงเสริมเกิดการบูรณาการ เปลี่ยนแปลงเปนวัฒนธรรมการทำงานที่ดี หรือวัฒนธรรม
มุงเนนประชาชนผูรับบริการ 

 
 
โครงการหลัก 
นางจันทรา หาแกว 
นางจิตรา พรหมเรือง 
 
กิจกรรมสนับสนุน 
นางพิมพลักษณ ยังหัตถ ี
น.ส.กมลกาญจน จญิกาญจน
นางละออ สอนสุทธิ ์
นายไพ สุขศริ ิ
 
 

 
 
 
นายเสรี พรหมฤทธิ์ 
นางศิมารัฐ มีฉิม 
 
 
 
 

1.2 การปองกันทุจริตและสรางความโปรงใส สพท.ไมตองดำเนินการ ใชผลจากผลคะแนน ITA 

1.3 การมุงเนนการบรรลุผลสัมฤทธิ์ของหนวยงาน ผานการสรางการมีสวนรวมของ
บุคลากรท้ังภายในและภายนอก 
   >Basic  
     1. มีการสื่อสาร และการสรางสภาพแวดลอมในองคกรสงเสริมความรวมมือ ทบทวน
แนวทาง ระเบียบ เปดโอกาสใหสังคม ชุมชน ประชาชน เขามามีสวนรวมในการดำเนินงาน 
     2. มีกลไก/ วิธีการ สรางเครือขายเขามามสีวนรวมในการทำงาน 
   >Advance  
     1. มีการตั้งเปาหมายที่ทาทายรองรับการเปลี่ยนแปลง 
     2. มีแนวทาง วิธีการ สงเสริมใหเกิดนวัตกรรมของการทำงานและการใหบริการผาน
เครือขาย ตามขั้น Basic 
   >Significance ผูบริหารสงเสริมการสรางผลงานโดดเดน หรือนวัตกรรมสอดคลอง
นโยบายที่เห็นผลการเปลีย่นแปลง นำไปสูการแกปญหาซับซอนระดับประเทศ ระดับกวางได 

 
โครงการหลัก 
นางอุไร นบนุน 
นางอิศราวดี สีหะรัญ 
น.ส.อรวรรณ ลองลือฤทธิ ์
 
กิจกรรมสนับสนุน 
นางศิมารัฐ มีฉิม 
นางเพ็ญศรี ศรีรอด ประเทียบอินทร 
นางจารุวรรณ ใจเพียร 
น.ส.นรานนท ขำอนันต 
นางพิมพลักษณ ยังหัตถ ี

 
 
นายวีระชัย ไกยรัตน 
 

1.4 การคำนึงถึงความรับผิดชอบตอสังคม 
   >Basic มีกระบวนการทบทวน กำกับ ติดตาม ประเมินผลการดำเนินการ อยางตอเนื่อง 
เพื่อปองกันผลกระทบทางลบตอสังคม ชุมชน 
   >Advance  
     1. มีการใชเทคโนโลยีสื่อสารการดำเนินการ ใชเทคโนโลยีกำกับติดตาม การดำเนินงาน 
และใชเทคโนโลยีรายงานผลไดอยางรวดเร็ว ทันการณ 
     2. มีการสรางเครือขายเฝาระวังเพื่อการแกปญหาไดอยางรวดเร็ว 
   >Significance  
     1. มีการกำหนดตัวชี้วัดในการตดิตาม 
      2. มีการวิเคราะหผลความสำเร็จของนโยบายสูการนำไปปฏิบัติที่อาจเกิดผลกระทบตอสังคม 
ชุมชน ทั้งระยะสั้น และระยะยาว 
 

 
โครงการหลัก 
นางอุไร นบนุน 
นางอิศราวดี สีหะรัญ 
 
กิจกรรมสนับสนุน 
นางจันทรา หาแกว 
นางวนิดา เลาหประเสริฐ 
นางพิมพลักษณ ยังหัตถี
  
 

 
 
นายวีระชัย ไกยรัตน 
 



 

ตัวชี้วัด ผูจัดเก็บขอมูลตัวช้ีวัด ผูกำกับตัวชี้วัด 
หมวด 2 การวางแผนเชิงยุทธศาสตร   
2.1 แผนปฏิบัติการประจำปของ สพท. ที่ตอบสนองความทาทาย สรางนวัตกรรม  
การเปลี่ยนแปลง และมุงเนนประโยชนสุขประชาชน 
   >Basic  
     1. สพท.มีกระบวนการวางแผนปฏิบัติการประจำปอยางเปนระบบ 
     2. วางระบบแนวทางการถายทอดนโยบายแผนการทำงานสูการปฏิบัติใหกับทุกฝายที่เกี่ยวของได 
   >Advance มีกระบวนการวิเคราะห ขอกำหนด กิจกรรม/โครงการ ตอบสนองความทาทายตาม   
     - แผนยุทธศาสตรชาติ   - ยุทธศาสตร สพฐ. 
   >Significance ผลลัพธการดำเนินการตามกิจกรรม/โครงการ สงผลสรางขีดความสามารถใน
การแขงขัน และสรางโอกาสที่เปนประโยชนตามพันธกิจของหนวยงานได อันเนื่องมาจากการพัฒนา
ตอยอด เชน  
     - ใชเทคโนโลยี พัฒนาระบบจัดเก็บขอมูลสารสนเทศที่สำคัญ ประมวลผลเพื่อการจัดการ 
     - จัดทำแผนดิจิทัลของหนวยงานเพื่อวางโครงสรางการนำไปสูองคกรดิจิทัล สรางโอกาส
เชิงกลยุทธใหม ๆ สูอนาคต 
     - วิเคราะหจัดทำแผนยกระดับการทำงานโดยใชเทคโนโลยีที่หนวยงานพัฒนา 

 
 
โครงการหลัก 
นางจันทรา หาแกว 
นางจิตรา พรหมเรือง 
 
กิจกรรมสนับสนุน 
นางละออ สอนสุทธิ ์
นายไพ สุขศริ ิ
 

 
 
 
นายเสรี พรหมฤทธิ์ 
นางศิมารัฐ มีฉิม 
 

2.2 เปาหมายสอดรับยุทธศาสตรชาติทั้งระยะสั้นและระยะยาว 
  >Basic สพท. มีกระบวนการจัดทำแผนโดยอาจจะใชเครื่องมือ SWOT หรือใชขอมูล

Benchmarking เทียบผลการดำเนินงาน เพื่อกำหนดเปาหมาย และตัวชี้วัดความสำเร็จ 
ของกิจกรรม/โครงการ 
   >Advance มีกระบวนการวิเคราะหผลกระทบตอตัวชี้วัดความสำเร็จ ของกิจกรรม/โครงการ 
ที่กำหนดในแผนระยะสั้น และแผนระยะยาว 
   >Significance  
     1. มีกระบวนการวิเคราะหความเสี่ยงของ สพท. ที่อาจจะไดรับผลกระทบที่ไดจากการวิเคราะห
ตามเกณฑระดับ Advance  และอาจสงผลกระทบตอระบบเศรษฐกิจ สังคม สาธารณสุข และ
สิ่งแวดลอมของประเทศ 
     2. หนวยงานมีการวางแผน หรือหาวิธีการ แนวทางการแกปญหาหรือแผนรองรับเพื่อ
ปองกันผลกระทบที่เกิดขึ้น 

 
โครงการหลัก 
นางจันทรา หาแกว 
นางจิตรา พรหมเรือง 
 
กิจกรรมสนับสนุน 
นางละออ สอนสุทธิ ์
นายไพ สุขศริ ิ
 

 
 
นายเสรี พรหมฤทธิ์ 
นางศิมารัฐ มีฉิม 
 

2.3 แผนขับเคลื่อนในทุกระดับและทุกภาคสวน 
   >Basic แผนปฏิบัติการของ หนวยงานตองครอบคลุม ชัดเจน มีกระบวนการ หรือ
กิจกรรมยอยที่มีประสิทธิภาพเกิดความคุมคาโดย  
     - มีการวางแผนการใชงบประมาณ  
     - มีการควบคุม กำกับ ติดตาม การเบิกจายเปนไปตามเปาหมาย 
     - มีการสอบทาน การควบคุมและตรวจสอบติดตาม  
   >Advance มีการใชเทคโนโลยีดิจิทัลมาขับเคลื่อนการดำเนินการ เพื่อ - การสื่อสารที่รวดเร็ว 
     - ลดตนทุน - ปรับปรุงขั้นตอนท่ียุงยากและใชระยะเวลา (ทำนอยไดมาก) 
   >Significance กิจกรรม/โครงการ ที่กำหนดในแผนปฏิบัติการ สามารถสนับสนุนความสำเร็จ
ตามยุทธศาสตรของหนวยงาน สนับสนุนความสำเร็จของ สพฐ. หรือ สนับสนุนความสำเร็จ 
ตามแผนยุทธศาสตรชาติได โดย 
      O การบูรณาการใชขอมูล (Sharing data) รวมกับเครือขายทั้งภายในและภายนอกหนวยงาน  
      O การบูรณาการการทำงานรวมกับหนวยงานอื่นเพื่อเพิ่มขีดความสามารถ 

 
โครงการหลัก 
นางจันทรา หาแกว 
นางจิตรา พรหมเรือง 
 
กิจกรรมสนับสนุน 
น.ส.อัจฉรา ชูแนม 
นางจันทรา หาแกว 
นางละออ สอนสุทธิ ์
นางอัญชิษฐา จิยาเพชร 
นายไพ สุขศริ ิ
นางอิศราวดี สีหะรัญ 
น.ส.นงนุช โรจนโมสิข 

 
 
นายเสรี พรหมฤทธิ์ 
นางศิมารัฐ มีฉิม 
 

2.4 การติดตามและแกไขปญหาที่รวดเร็ว 
   >Basic มีระบบที่ สพท. ใชใน การติดตาม และรายงานผลการดำเนินงาน 
   >Advance มีการคาดการณ เหตุที่ จะเกิด จากการใชระบบติดตามในขั้น Basic และ 
มีกระบวนการทบทวน ปรับแผนการดำเนินการ เพื่อความยืดหยุนในการขับเคลื่อนการดำเนินการได  
   >Significance มีการปรับเปลี่ยนแผนฯ ในเชิงรุก ใหทันตอการเปลี่ยนแปลงอยางมี
ประสิทธิภาพ 
 

 
โครงการหลัก 
ภาคภูมิ มณีบางกา 
นางจิตรา พรหมเรือง 

กิจกรรมสนับสนุน 
นางละออ สอนสุทธิ ์
นางอิศราวดี สีหะรัญ 

 
 
นายวีระชัย ไกยรัตน 
นางพิมพลักษณ ยังหัตถ ี
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ตัวชี้วัด ผูจัดเก็บขอมูลตัวช้ีวัด ผูกำกับตัวชี้วัด 
หมวด 3 การใหความสำคัญผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย   
3.1 ระบบขอมูลและสารสนเทศที่ทันสมัยเพื่อนำมาใชประโยชนในการพัฒนา การใหบริการ 
และการเขาถึง 
   >Basic สพท. มีกระบวนการคนหา รวมรวม ขอมูล สารสนเทศของกลุมผูรับบริการและ 
ผูมีสวนไดสวนเสียที่ระบุตามลักษณะสำคัญขององคการ เพื่อนำมาวิเคราะหความตองการ 
และความคาดหวัง การไดรับบริการจากหนวยงาน 
   >Advance ใชเทคโนโลยีในการรวบรวม และวิเคราะหสารสนเทศของผูรับบริการ และ 
ผูมีสวนไดสวนเสียทั้งเชิงปริมาณ และคุณภาพ เพื่อนำมาวิเคราะหความตองการ ความคาดหวัง
การไดรับบริการจากหนวยงาน 
   >Significance  
     1. ใชเปนขอมูลเพื่อออกแบบงานบริการ 
     2. ใชขอมูลความตองการและความคาดหวังที่ไดจากระดับ Basic และใชเทคโนโลยีที่กำหนด
จากระดับ Advance นำมาวิเคราะหแนวโนมความตองการที่อาจเปลี่ยนแปลงไปจากสถานการณ
ที่เปลี่ยนแปลง  เพื่อกำหนดเปนนโยบายตอบสนองความตองการในอนาคตได 

 
 
โครงการหลัก 
นางละออ สอนสุทธิ ์
นายไพ สุขศริ ิ
 
กิจกรรมสนับสนุน 
นายพิสิฐ แกวมาก 
นางอิศราวดี สีหะรัญ 
 

 
 
 
นายเสรี พรหมฤทธิ ์
 

3.2 การประเมินความพึงพอใจและความผูกพันของผูรับบริการ และผูมีสวนไดสวนเสีย
เพ่ือนำมาใชประโยชน 
   >Basic สพท. มีการใชเครื่องมือในการสำรวจ จัดเก็บขอมูลไดมาซึ่งความพึงพอใจของผูรับบริการ
และผูมีสวนไดสวนเสีย ของหนวยงาน 
   >Advance มีกระบวนการใชผลจากการไดมาตามขั้นBasic มาสรุปและวิเคราะหความตองการ 
เพื่อหาแนวทางการปรับปรุงบริการ หรือแนวทางการพัฒนาตอบสนองความตองการของ
ผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย 
   >Significance หนวยงานมีการนำผลที่ไดจากการสำรวจมาบูรณาการใชขอมูลรวมกับ
หนวยงานอื่น เพื่อแกปญหาเชิงรุก หรือแกปญหาระยะยาว 

 
 
โครงการหลัก 
น.ส.กมลกาญจน จญิกาญจน 
นายภาคภมูิ มณีบางกา 
น.ส.นภสักร แพละออง 
 
กิจกรรมสนับสนุน 
         - 

 
 
 
นายวีระชัย ไกยรัตน 
นางพิมพลักษณ ยังหัตถ ี
 

3.3 การสรางนวัตกรรมการบริการที่สรางความแตกตางและสามารถตอบสนองความตองการเฉพาะ 
   >Basic มีการทบทวน ปรับปรุงกระบวนการใหบริการผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย
อยางตอเนื่อง และชี้แจงถายทอดใหกลุมที่เกี่ยวของโดยตรงทราบปญหา  
   >Advance มีการกำหนดแบงกลุมผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย ที่มีความตองการ 
ความชอบ หรือมีปญหาที่ตองการรับบริการที่คลายคลึงกัน เพื่อหนวยงานจะสามารถพัฒนา  
หรือสรางนวัตกรรมการใหบริการ ผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย เพื่อตอบสนองทั้งในภาพรวม 
และเฉพาะกลุมได 
   >Significance มีการสรางนวัตกรรมการใหบริการ ผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย 
เพื่อตอบสนองความตองการเฉพาะบุคคล ที่มีความตองการแตกตางกัน 
 

 
โครงการหลัก 
น.ส.กมลกาญจน จญิกาญจน 
นายภาคภมูิ มณีบางกา 
น.ส.นภสักร แพละออง 
 
กิจกรรมสนับสนุน 
นางอุไร บุญวัตร 
นางเบญญาภา ฉัตรชัยพันธ 
นายธีรพล โชติกวณิชย 
นางเพ็ญกมล พยฆัเวช 
น.ส.ศศิวิมล ไปดง 
น.ส.ภัทรสุดา เจรญิวุฒิพงศ 

 
 
นายวีระชัย ไกยรัตน 
นางพิมพลักษณ ยังหัตถ ี
 
 
 

3.4 กระบวนการแกไขขอรองเรียนที่รวดเร็ว และสรางสรรค 
   >Basic สพท. มีกระบวนการจัดการขอรองเรียนที่เปนระบบ และเปนมาตรฐานการลำดับ
ขั้นตอน การใชระยะเวลาชัดเจน 
   >Advance  
     1. มีการใชเทคโนโลยีดิจิทลัมาสนับสนุนในการทำงาน เชน ชองทางรองเรียน 
     2. มีการใชเทคโนโลยีในการสื่อสารตอบสนองอยางทันการณ 
   >Significance   
     1. มีกระบวนการจัดเก็บขอมูลขอรองเรียนอยางเปนระบบ 
     2. ใชเทคโนโลยีในการรวบรวมเปนขอมูลสถิติเพื่อการจัดการวิเคราะหสาเหตุ แกปญหา 
วางแนวทาง มาตรการมิใหเกิดการรองเรียนซ้ำในประเด็นเดิม ๆ สื่อสารเพื่อสรางความเชื่อมั่น
ใหกับสังคม 

 
โครงการหลัก 
นายฐณันภธณ คงแกว
  

 
 
น.ส.ยุวดี วงษคำจันทร 
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ตัวชี้วัด ผูจัดเก็บขอมูลตัวช้ีวัด ผูกำกับตัวชี้วัด 
หมวด 4 การวัด การวิเคราะห และการจัดการความรู    
4.1 การกำหนดตัวชี้วัดและการเปดเผยขอมูลตอสาธารณะ (ปพ. 3 ออนไลน) 
   >Basic สพท. กำหนดตัวชี้วัดกำหนดขอมูลสารสนเทศที่สำคัญของการจัดทำ ปพ. 3 ออนไลน 
   >Advance 1. มีการจดัการขอมูลสารสนเทศ อยางเปนระบบ 
                   2. มีระบบเทคโนโลยีสำหรับการบริหารจัดการ  
   >Significance ขอมูลสารสนเทศ ไดนำมาประมวลผลและสามารถนำมาบูรณาการเพื่อ
การใชประโยชนและเชื่อมโยงขอมูลกับหนวยงานอื่น เปนประโยชนตอสาธารณะ 

โครงการหลัก 
นางอุไร นบนุน 
นางอุไร บุญวัตร 
นายสุนันท ก่ิงน้ำฉา 

กิจกรรมสนับสนุน 
นายธีรพล โชติกวณิชย 
นางละออ สอนสุทธิ ์

 
นายวีระชัย ไกยรัตน 
 

4.2 การวิเคราะหผลจากขอมูลและตัวชี้วัด เพื่อนำไปสูการพัฒนาและแกไข (ปพ. 3 ออนไลน) 
   >Basic สพท. มีการวิเคราะหขอมูลและตัวชี้วัด จัดทำคาเปาหมายความสำเร็จเพื่อ
นำไปสูการพัฒนาการจัดการศึกษา มุงเนนคุณภาพผูเรียน 
   >Advance มีการวิเคราะหขอมูลเพื่อคนหาสาเหตุของปญหา และ นำไปแกปญหาใน 
ระดับสพท. /สพฐ. /ระดับชาติ 
   >Significance มีการนำเทคโนโลยีมาใชสนับสนุนการวิเคราะห เชื่อมโยงสาเหตุและ
คาดการณผลที่อาจจะเกิดขึ้น เพื่อลดความเสี่ยง 

โครงการหลัก 
นางอุไร นบนุน 
นางอุไร บุญวัตร 
นายสุนันท ก่ิงน้ำฉา 

กิจกรรมสนับสนุน 
          - 

 
นายวีระชัย ไกยรัตน 
 

4.3 การจัดการความรูและใชองคความรูเพื่อนำไปใชประโยชน (ปพ. 3 ออนไลน) 
   >Basic สพท. มีการถายทอด สงเสริมการรับรู การเขาใจ แนวทางการปฏิบัติจากการขับเคลื่อน
การดำเนินการ ปพ. 3 ออนไลน 
   >Advance มีการกำหนดองคความรูที่สำคัญตามการดำเนินการ ปพ. 3 ออนไลน เปาหมายผูที่
ตองรับความรูนี้ วิธีการถายทอด  เทคโนโลยีที่ใชสงเสริม สรางความรูความเขาใจ 
   >Significance หนวยงานในสังกัด มีกระบวนการเชื่อมโยงองคความรูนี้ ที่เปนแนวทาง 
การปฏิบัติใหมจนเกิดนวัตกรรมการปฏิบัติที่ดี Best Practice หรือมาตรฐานใหมใน 
การถายทอดองคความรูสูการปฏิบัติ 

โครงการหลัก 
นางอุไร นบนุน 
นางอุไร บุญวัตร 
นายสุนันท ก่ิงน้ำฉา 

กิจกรรมสนับสนุน 
          - 

 
นายวีระชัย ไกยรัตน 
 

4.4 การบริหารจัดการขอมูล สารสนเทศ และปรับระบบการทำงานใหเปนดิจิทัล 
   >Basic สพท. มีแผนรองรับการปรับเปลี่ยนรูปแบบการทำงานเปนระบบดิจิทลั 
   >Advance สพท. มีแผนบริหารความเสี่ยง ปองกันความปลอดภัยทางไซเบอร   
   >Significance การดำเนินงานเปนระบบตามตัวชี้วัดแผนปองกันความปลอดภัยทางไซเบอร
ผานตามเกณฑ 

โครงการหลัก 
นางละออ สอนสุทธิ ์
นายไพ สุขศริ ิ

กิจกรรมสนับสนุน 
          - 

 
นายเสรี พรหมฤทธิ ์

หมวด 5 การมุงเนนบุคลากร   
5.1 ระบบการจัดการบุคลากรท่ีตอบสนองตอยุทธศาสตร 
   >Basic มีระบบการบริหารทรัพยากรบุคคลโดยการจัดทำแผนอัตรากำลังของ สพท. 
ตรงตามความตองการของหนวยงาน 
   >Advance 1. เปดโอกาสใหบุคลากรมีสวนรวมในการวางแผนความกาวหนา Career Path 
                  2. มีระบบประเมินประสิทธิภาพการทำงานของบุคลากรทุกกลุม ชัดเจน โปรงใส 
   >Significance  
      1. มีนโยบายการจัดการดานบุคลากรชัดเจน มีการกำหนดสมรรถนะ ขีดความสามารถ
บุคลากรและอัตรากำลังที่ตองการเพื่อรองรับการทำงานที่เปลี่ยนแปลงในอนาคต 
      2. สงเสริมใหบุคลากรในสังกัดมีความคลองตัวในการทำงาน มีความคิดริเริ่ม สรางสรรค 
ผลการปฏิบัติงานบรรลุเปาหมายมีประสิทธิภาพ เกิดนวัตกรรมการทำงาน 

 
โครงการหลัก 
นางเมธินันท นิลประเสริฐ 
น.ส.สริิยุพา ภรูิรักษ 

กิจกรรมสนับสนุน 
นายวิชาญ คงจินดา 
น.ส.ปยรตัน เสวกฉิม 

 
 
นายเสรี พรหมฤทธิ ์

5.2 ระบบการทำงานที่มีประสิทธิภาพ คลองตัว มุงผลสัมฤทธิ ์
   >Basic สพท. สงเสริมการสรางบรรยากาศเอื้ออำนวยตอการปฏิบัติงาน เชน สนับสนุนเทคโนโลยี
เอื้อตอการปฏิบัติงาน การสรางความปลอดภัย การปรับปรุงสถานที่เพื่อสรางบรรยากาศ 
   >Advance สรางสภาพแวดลอมที่เอื้อใหบุคลากรกลาคิด กลาตัดสินใจ เกิดการเรียนรู รอบรู 
เขาถึงขอมูลการทำงานและมีทักษะในการใชเทคโนโลยีแกปญหาได   
   >Significance สงเสริมการทำงานเปนทีม มีการสงเสริมทำงานรวมกับเครือขายทั้ง 
ภาคประชาชน และภาคเอกชน เพื่อสรางทักษะใหบุคลากร มีสมรรถนะสูงขึ้น 

โครงการหลัก 
นางพิมพลักษณ ยังหัตถ ี
นายภาคภมูิ มณีบางกา 
น.ส.นภสักร แพละออง 

กิจกรรมสนับสนุน 
นางละออ สอนสุทธิ ์
นายไพ สุขศริ ิ  

 
นายวีระชัย ไกยรัตน 
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ตัวชี้วัด ผูจัดเก็บขอมูลตัวช้ีวัด ผูกำกับตัวชี้วัด 
5.3 การสรางวัฒนธรรมการทำงานที่ดี มีประสิทธิภาพ 
   >Basic สงเสริมการทำงานของบุคลากรใหเปนมืออาชีพ เปดโอกาสใหนำเสนอความคิด
ริเริ่ม ความคิดสรางสรรค เปนการสรางวัฒนธรรมในการทำงาน 
   >Advance มีแนวทางการคนหาปจจัยที่ทำใหบุคลากรมีความผูกพัน ความสุข ความทุมเท 
ในการทำงาน มีผลการดำเนินงานที่ดีเกิดเปนวัฒนธรรมการทำงานสูผลลัพธท่ีดี 
   >Significance มีการวางแผน กิจกรรมโครงการ เพื่อสนับสนุนใหบุคลากรเกิดการปรับตัว 
ปรับวิธีคิด mindset และการยอมรับ มีความรูสึกเปนเจาของรวมกันเพื่อยกระดบัวัฒนธรรม
การทำงานมุงเนนประโยชนสวนรวม 

 
โครงการหลัก 
นางพิมพลักษณ ยังหัตถ ี
นายภาคภมูิ มณีบางกา 
น.ส.นภสักร แพละออง 

กิจกรรมสนับสนุน 
         - 

 
 
นายวีระชัย ไกยรัตน 
 

5.4 ระบบพัฒนาบุคลากร 
   >Basic สพท. มีการพัฒนาบุคคลากร ใหมีความรู ความสามารถครอบคลุมทักษะดานตาง ๆ 
   >Advance มีการจัดทำแผนพัฒนาบุคลากรตอบสนองยุทธศาสตรชาติ มีการกำหนด
ทักษะ องคความรูที่สำคัญตอการเปลี่ยนแปลงในอนาคต หรือความเชี่ยวชาญเฉพาะดาน 
   >Significance ระบบการพัฒนาของหนวยงาน สามารถสะทอนผลลัพธใหผูบริหาร และบุคลากร
มีทักษะที่หลากหลายเกิดขึ้นเปนรูปธรรม สามารถตัดสินใจในชวงวิกฤต การรับมือ การแกปญหา 
มีทักษะดานดิจิทัล ดานภาษา สอดคลองตามแผนพัฒนาบุคลากรภาครัฐที่สำนักงาน ก.พ. กำหนด 

 
โครงการหลัก 
นางสวภา ศิร ิ
นายกมลชนก สุขอุบล 

กิจกรรมสนับสนุน 
         - 

 
 
นายสำราญ ชิตเพชร 

หมวด 6 การมุงเนนระบบปฏิบัติการ  (ใชแนวทางกระบวนการขับเคลื่อนการดำเนินการตามนโยบายเลขาธิการ กพฐ. ท้ัง  4  ดาน) 
6.1 กระบวนการทำงานที่เชื่อมโยงตั้งแตตนจนจบกระบวนการ (end to end process) 
   >Basic มีแนวคิด การออกแบบกระบวนการทำงานเชื่อมโยงตั้งแตตนจนจบ (end to end process) 
   >Advance มีการกำหนดตัวชี้วัดที่สำคญั ควบคมุโดยใชเทคโนโลยีที่ทนัสมยัในการกำกับติดตาม 
   >Significance พัฒนาใชเทคโนโลยีดิจิทัล มาปรับใชในกระบวนการ มีการใชขอมูลเทียบเคียง 
Benchmarks ผลการดำเนินงานที่ผานมาเพื่อออกแบบ ปรับกระบวนการใหตอบสนองผลลัพธ 
สูความเปนเลิศมากขึ้น 

ดานความปลอดภัย 
- ลดความเครียดฯCOVID-19 
  น.ส.อรวรรณ ลองลือฤทธ์ิ 
- MOE Satety Center 
  นางอิศราวดี สีหะรัญ 

ดานโอกาส 
- เพิ่มโอกาสการเขาถึง
การศึกษา 
  นางอุไร บุญวัตร 
- เด็กตกหลน ออกกลางคัน 
เด็กพิการ 
  นางอุไร บุญวัตร 
  น.ส.อรวรรณ ลองลือฤทธ์ิ 

ดานคุณภาพ 
- ฟนฟูภาวะถดถอยทางการ
เรียนรู 
- พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 
  นายพิสิฐ แกวมาก 
- หนี้สินคร ู
  น.ส.อัจฉรา ชูแนม 
  นางสวภา ศิร ิ
   น.ส.กมลกาญจน จิญกาญจน 
- Active Learning 
  น.ส.วรรณฤทัย แสงนิล 

ดานประสิทธิภาพ 
- DLTV 
- โรงเรียนคณุภาพ 
  นางละออ สอนสุทธิ ์

นายวีระชัย ไกยรัตน 
 
 
 

 

นายวีระชัย ไกยรัตน 

 

 

 

 

 

นายวิชาญ คงรัสม ี
นายวีระชัย ไกยรัตน 
นายสำราญ ชิตเพชร 
 
 
 
 
 
 
 
 

นายเสรี พรหมฤทธิ ์

6.2 การสรางนวัตกรรมในการปรับปรุง ผลผลิต กระบวนการ และบรกิาร 
   >Basic มีแนวทางการบรหิารจดัการกระบวนการทำงานอยางเปนระบบ ครอบคลุม 
• กระบวนงานหลัก และ • กระบวนงานสนบัสนนุ 
   >Advance มีการวิเคราะห ทบทวนปรับปรุง การดำเนินการและสรางนวัตกรรม 
ในการปรับปรุงใหเกิดขึ้นครอบคลุม ทั้ง  • กระบวนงานหลัก และ  • กระบวนงานสนับสนุน 
รวมถึงการบริการประชาชนสะดวกในการรับขอมูลขาวสาร 
   >Significance มีการสรางนวัตกรรมการปรับปรุงผลผลิต หรือมีการสรางนวัตกรรม 
ในการแกปญหา เพื่อผลลัพธเปนประโยชน โดดเดน 
6.3 การลดตนทุนและการใชทรัพยากรที่มีประสิทธิภาพ และเพิ่มขีดความสามารถทางการแขงขนั 
   >Basic มีการวิเคราะหตนทุน และการใชงบประมาณในกิจกรรมตาง ๆ ของกระบวนงานที่
ขับเคลื่อน เพื่อควบคุมการใชงบประมาณ 
   >Advance นำผลที่ไดจากการวิเคราะหไปขับเคลื่อนเพื่อเปนการลดตนทุน การบริหาร
จัดการ ในกระบวนงาน ทั้งกระบวนงานหลัก และกระบวนงานสนับสนุน 
   >Significance ใชเทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อเปนนวัตกรรมในการลดตนทุน สามารถสรางขีด
ความสามารถในการแขงขันไดมากขึ้น 
6.4 การมุงเนนประสิทธิผลทั่วทั้งองคการ และผลกระทบตอยุทธศาสตรชาต ิ
   >Basic มีการติดตาม ควบคุมประสิทธิภาพ ประสิทธิผลของกระบวนงานหลัก และ
กระบวนงานสนับสนุนโดยการกำหนดตัวชี้วัดที่สำคัญเชิงยุทธศาสตร 
   >Advance มีการทบทวน การเตรียมการเชิงรุก เพื่อลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจาก 
การขับเคลื่อนการดำเนินการ เพื่อสามารถแกปญหา หรือรับมือกับภาวะฉุกเฉินที่อาจประสบใน
การดำเนินการได 
   >Significance มีการประสานงาน บูรณาการเชื่อมโยงการทำงานของกระบวนงานตางๆ 
ทั้งเครือขายภายในและเครือขายภายนอกเพื่อสรางมูลคาในผลลัพธการดำเนินการตอบสนอง
ยุทธศาสตรชาติได 
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ตัวชี้วัด ผูจัดเก็บขอมูลตัวช้ีวัด ผูกำกับตัวชี้วัด 
หมวด 7 ผลลัพธการดำเนินการ   
7.1 การบรรลุผลลัพธของตัวชี้วดัตามพันธกิจ (คาน้ำหนัก รอยละ 6) 
      เปนการวัดความสำเร็จของการดำเนินการบรรลุเปาหมายตามแผนปฏิบัติราชการของ สพท. 
ซึ่งตองมีความสัมพันธกับพันธกิจหลักและยุทธศาสตรของ สพฐ.และ สพท. รวมทั้งตัววัดที่
ดำเนินการตามนโยบายและแผนของรัฐบาลที่กำหนดไวประจำป  
 “รอยละของสถานศึกษาที่มีผลการประเมินตนเองในแตละมาตรฐานตามระบบ 

การประกันคุณภาพอยูในระดับดีขึ้นไป” 

 
 
 
 
น.ส.วรรณฤทัย แสงนิล 

 
 
 
 
นายวิชาญ คงรัสม ี

7.2 การบรรลุผลลัพธตามตัวชี้วัดดานผูรับบริการและประชาชน (คาน้ำหนักรอยละ 7) 
     เปนการวัดผลดานการใหความสำคญักับผูรับการบริการ ผูมีสวนไดสวนเสีย และ
ประชาชนจาก การบริการของสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาในดานตาง ๆ ไดแก ความพึง
พอใจ ความไมพึงพอใจ ความผูกพัน การเติบโตของโครงการที่มุงเนนประโยชนแกกลุม
ผูรับบริการ การสรางสัมพันธและความรวมมือ 
  “รอยละของโรงเรียนขนาดเล็กมีรูปแบบและแนวทางการบริหารจัดการใหเกิดคุณภาพ” 

 
 
 
 
 
นางศิมารัฐ มีฉิม  
นางละออ สอนสุทธิ ์
นายไพ สุขศริ ิ
นายพิสิฐ แกวมาก 

 
 
 
 
 
นายเสรี พรหมฤทธิ ์
นายวิชาญ คงรัสม ี

7.3 การบรรลุผลลัพธตามตัวชี้วัดดานการพัฒนาบุคลากร  (คาน้ำหนักรอยละ 7) 
     เปนการวัดความสำเร็จของการดำเนินการดานการบริหารบุคคล การพัฒนา และการสราง
การมีสวนรวมของบุคลากรของสวนราชการ เพื่อใหมีสมรรถนะสูง 
 “จำนวนนวัตกรรมที่เกิดจากการสรางและพัฒนาแนวคิดการเพิ่มประสิทธิภาพใน 

การทำงาน (OBEC AWARDS)” 

 
 
 
นางสวภา ศิร ิ
นายกมลชนก สุขอุบล 

 
 
 
นายสำราญ ชิตเพชร 

7.4 การบรรลุผลลัพธตามตัวชี้วัดดานการเปนตนแบบ  (คาน้ำหนักรอยละ 7) 
     เปนการวัดความสำเร็จของการดำเนินการบรรลเุปาหมายดานการเปนแบบอยางท่ีดีหรือ
การเปนตนแบบของผูบริหารและบุคลากรของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา  
 “จำนวนรางวัลที่สำนกังานเขตพ้ืนที่การศึกษาไดรับรางวัลจากหนวยงานภายนอก” 
 

 
 
 
นางสวภา ศิร ิ
นายกมลชนก สุขอุบล 

 
 
 
นายสำราญ ชิตเพชร 

7.5 การบรรลุผลลัพธตามตัวชี้วัดดานผลกระทบตอเศรษฐกิจ สังคม สาธารณสุข และ
สิ่งแวดลอม (คาน้ำหนักรอยละ 6) 
      เปนการวัดความสำเร็จของการดำเนินการในดานตาง ๆ ของ สพท. ที่สงผลกระทบตอ
การพัฒนาดานเศรษฐกิจ สังคม สาธารณสุข และสิ่งแวดลอม ของพื้นท่ีและประเทศ  
 “รอยละของสถานศกึษาที่จัดกจิกรรมลูกเสือบำเพ็ญจิตอาสาโรงเรียน” 
 

 
 
 
 
นางอุไร นบนุน 
นางจารุวรรณ ใจเพียร 

 
 
 
 
นายวีระไชย ไกยรตัน 

7.6 การบรรลุผลลัพธตามตัวชี้วัดดานการลดตนทุน การสรางนวัตกรรม และการจัดการ 
กระบวนการ (คาน้ำหนัก รอยละ 7) 
     เปนการวัดความสำเร็จของการดำเนินการบรรลเุปาหมายดานการบริหารจัดการเพื่อ 
การลดตนทุน การสรางนวัตกรรม และการจดัการกระบวนการ 
 “รอยละของการพัฒนาระบบรายงานขอมูลดานการเงินของสถานศึกษาในสังกัด” 
 

 
 
 
 
นางศิมารัฐ มีฉิม 
 

 
 
 
 
นายเสรี พรหมฤทธิ ์

 

  

6




