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ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564

ของ ส ำนกังำนศกึษำธกิำรจงัหวดัแพร่





ควำมเชือ่มโยงนโยบำย/ยทุธศำสตร/์แผน กบัตวัชีว้ดัของหนว่ยงำน ตวัชีว้ดัของ ส ำนกังำนศกึษำธกิำรจงัหวดัแพร่

แผนแมบ่ทภำยใตย้ทุธศำสตรช์ำต ิ นโยบำยรฐับำล

ยทุธศำสตรช์ำต ิพ.ศ. 2561 – 2580

8. การปฏริปูกระบวนการ
เรยีนรู ้และการพฒันา
ศกัยภาพของคนไท
ยทกุชว่งวยั

แผนแมบ่ท 11.ดา้นการพัฒนาศักยภาพคนตลอด
ชว่งชวีติ

แผนแมบ่ท 12.ดา้นการพัฒนาการเรยีนรู ้
แผนแมบ่ท 20.ดา้นการบรกิารประชาชนและ

ประสทิธภิาพภาครัฐ
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ระดับความส าเร็จของการจัดท าระบบ

ฐานขอ้มลูการบรหิารจัดการศกึษาที่

เชือ่มโยงระบฐานขอ้มลูดา้นการ

พัฒนาทรัพยากรมนุษยข์องประเทศ

คะแนนเฉลีย่ผลสัมฤทธิท์างการ

เรยีนวชิาหลักระดับการศกึษาขัน้

พืน้ฐานจาการทดสอบระดับชาติ

(O-NET)
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พัฒนาการจัดการศกึษาเพือ่
ความมันคง

แผนกำรปฏริปูประเทศ

5 6

ต
ัวช

ี ว้ดั
ระ
ด
ับ
ก
รม

แผนฯ 12 (ปี 60-64)

• ยทุธศาสตรท์ี ่1 การเสรมิสรา้งและ
พัฒนาศักยภาพทนุมนุษย์
• ยทุธศาสตรท์ี ่2 การสรา้งความเป็นธรรม 
ลดความเหลือ่มล ้าในสงัคม

ดา้นการศกึษา กจิกรรมที ่:
1.การป้องกนัเด็ก เยาวชนหลดุออกจากระบบ
การศกึษาตัง้แตร่ะดับปฐมวยัเพือ่ลดความ
เหลือ่มล ้าทางการศกึษา

4. การปฏริปูการจัดการเรยีนรู ้
6.การปฏริปูระบบการบรหิารจัดการขอ้มลูสารสนเทศ
เพือ่การศกึษา(Big Data for Education)

7.การเตรยีมคนไทย
สูศ่ตวรรษที ่21

10.การพฒันาระบบ
การใหบ้รกิาร

ประชาชน
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กำรประเมนิประสทิธผิลกำรด ำเนนิงำน (Performance Base) รอ้ยละ 60

1. ระดบัความส าเร็จในการขบัเคลือ่นแผนงาน/โครงการทีส่ง่ผลตอ่ระดบัคะแนนเฉลีย่ผลการทดสอบทางการศกึษาแหง่ชาติ (O-NET)
2. ระดบัความส าเร็จในการสง่เสรมิผูเ้รยีนใหม้คีณุลกัษณะและทกัษะการเรยีนรูใ้นศตวรรษที่ 21
3. รอ้ยละของเด็กปฐมวยัทีไ่ดร้ับการศกึษาระดบัปฐมวยั
4. ระดบัความส าเร็จของการเปิดเผยขอ้มลูสาธารณะ(Open Data Integrity and Transparency : OIT) ตามคูม่อืการประเมนิคณุธรรมและความโปรง่ใสในการด าเนนิงาน  

ของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment : ITA)

รอ้ยละ 15
รอ้ยละ 15
รอ้ยละ 15
รอ้ยละ 15

กำรประเมนิศกัยภำพในกำรด ำเนนิงำน (Potential Base) รอ้ยละ 40

5. ตวัชีว้ดั หมวด 1 : ประเด็นที ่1.1 : ระดบัพืน้ฐาน (Basic) ความส าเร็จในการสรา้งระบบการน าองคก์ารทีส่รา้งความยั่งยนื รอ้ยละ 5

6. ตวัชีว้ดั หมวด 1 : ประเด็นที ่1.2 : ระดบัพืน้ฐาน (Basic) ความส าเร็จในการป้องกนัการทจุรติและสรา้งความโปรง่ใส รอ้ยละ 5

7. ตวัชีว้ดั หมวด 2 : ประเด็นที ่2.1 : ระดบัพืน้ฐาน (Basic) ความส าเร็จในกระบวนการวางแผนกลยทุธย์า่งเป็นระบบ รอ้ยละ 5

8. ตวัชีว้ดั หมวด 3 : ประเด็นที ่3.1 : ระดบัพืน้ฐาน (Basic) ความส าเร็จในการใชข้อ้มลูและสารสนเทศเพือ่ตอบสนองความตอ้งการทีแ่ตกตา่ง (Customer centric) รอ้ยละ 5

9. ตวัชีว้ดั หมวด 3 : ประเด็นที ่3.2 : ระดบัพืน้ฐาน (Basic) ความส าเร็จในการประเมนิความพงึพอใจและความผกูพนัของกลุม่ผูร้ับบรกิารและผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยี รอ้ยละ 5

10. ตวัชีว้ดั หมวด 4 : ประเด็นที่ 4.1 : ระดบัพืน้ฐาน (Basic) ความส าเร็จในการจัดท าฐานขอ้มลูผลการด าเนนิงานตวัชีว้ดัตามยทุธศาสตรข์องหน่วยงาน รอ้ยละ 5

11. ตวัชีว้ดั หมวด 5 : ประเด็นที ่5.1 : ระดบัพืน้ฐาน (Basic) ความส าเร็จในการวางแผนก าลงัคนเพือ่สนองตอ่ยทุธศาสตรข์องหน่วยงาน รอ้ยละ 5

12. ตวัชีว้ดั หมวด 6 : ประเด็นที ่6.1 : ระดบัพืน้ฐาน (Basic) ความส าเร็จในการออกแบบกระบวนการทีเ่ชือ่มโยงตัง้แตต่น้จนจบกระบวนการ (end to end process) รอ้ยละ 5
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พัฒนาก าลังคน การวจัิย เพือ่สรา้ง
ความสามารถในการแขง่ขันของ

ประเทศ

พัฒนาศักยภาพทรัพยากร
มนุษยใ์หม้คีณุภาพ สรา้งโอกาสและความเสมอภาค

ทางการศกึษา

สง่เสรมิและจัดการศกึษาเพือ่
เสรมิสรา้งคณุภาพชวีติทีเ่ป็นมติร

กับสิง่แวดลอ้ม

พัฒนาระบบบรหิารจัดการ
ใหม้ปีระสทิธภิาพ

ระดับความส าเร็จของการเปิดเผยขอ้มลูสาธารณะ(Open Data 
Integrity and Transparency : OIT) ตามคูม่อืการประเมนิ
คณุธรรมและความโปรง่ใสในการด าเนนิงาน ของหน่วยงาน
ภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment : ITA)

ระดับความส าเร็จในการ

พัฒนาศักยภาพหน่วยงานสู่

การเป็นระบบราชการ 4.0

(PMQA 4.0)



ตวัชีว้ดั ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564
ส ำนกังำนศกึษำธกิำรจงัหวดัแพร่

ตวัชีว้ดั

ควำมเชือ่มโยงกบั
นโยบำย /

ยทุธศำสตร ์/ ตวัชีว้ดั
กระทรวง/สป.

ประโยชนท์ี่
ประชำชนจะไดร้บั

น ำ้หนกั
(รอ้ยละ)

ผลกำร
ด ำเนนิงำน
ปี  63

เป้ำหมำย

ข ัน้ตน้
(50 คะแนน)

มำตรฐำน
(75

คะแนน)

ข ัน้สงู
(100 
คะแนน)

กำรประเมนิประสทิธผิลกำรด ำเนนิงำน (Performance Base) (รอ้ยละ 60)

1. ระดบัควำมส ำเร็จ
ในกำรขบัเคลือ่น
แผนงำน/โครงกำร
ทีส่ง่ผลตอ่ระดบั
คะแนนเฉลีย่ผล
กำรทดสอบทำง
กำรศกึษำ
ระดบัชำติ
ข ัน้พืน้ฐำน 
(O- NET)

ยทุธศาสตร ์สป. ที ่3
พัฒนาศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษยใ์หม้ี
คณุภาพ

พัฒนาคณุภาพและ
มาตรฐานการศกึษาขัน้
พืน้ฐาน ทัง้ระดบั
ประถมศกึษา และ
มัธยมศกึษาตอนตน้
และตอนปลาย

รอ้ยละ 15 ระดบัคะแนน
เฉลีย่ผลการ
ทดสอบทาง
การศกึษา

ระดบัชาตขิัน้
พืน้ฐาน
(O-NET)

1.22

- มแีผนงาน/โครงการ
ทีส่ง่ผลตอ่การขบัเคลือ่น
ผลการทดสอบทาง
การศกึษาขัน้พืน้ฐาน
(O – NET)

กรณี ศธภ.
- จัดสง่แผนงาน/โครงการฯ
ใหก้ลุม่พฒันาระบบบรหิาร
ภายในวนัที ่15 กมุภาพนัธ์
2564

กรณี ศธจ.
- จัดสง่แผนงาน/โครงการฯ
ใหส้ านักงานศกึษาธกิารภาค
ภายในวนัที ่15 กมุภาพนัธ์
2564

ด าเนนิกจิกรรมตาม
แผนงาน/โครงการฯ 
ไดบ้รรลเุป้าหมาย
ทกุกจิกรรม

คะแนนเฉลีย่ผล
การทดสอบทาง
การศกึษา
ระดบัชาติ
ขัน้พืน้ฐาน  
(O- NET) 
39.08 ขึน้ไป

2. ระดบัควำมส ำเร็จ
ในกำรสง่เสรมิ
ผูเ้รยีนใหม้ี
คณุลกัษณะและ
ทกัษะกำรเรยีนรู ้
ในศตวรรษที ่21

ยทุธศาสตร ์สป. ที ่3 
พัฒนาศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษยใ์หม้ี
คณุภาพ

ผูเ้รยีนมคีณุลกัษณะ
และทกัษะการเรยีนรูใ้น
ศตวรรษที ่21
ครูผูส้อนมศีกัยภาพ
ดา้นการจัดการเรยีน
การสอนทีส่อดคลอ้ง
กบัทกัษะแหง่ศตวรรษ
ที ่21

รอ้ยละ 15 - - จัดท าแผนงาน โครงการ
หรอืกจิกรรมในการสง่เสรมิ
ผูเ้รยีนใหม้คีณุลกัษณะ
และทกัษะการเรยีนรูใ้น
ศตวรรษ ที ่21

- มรีายงานผลการด าเนนิงาน
ตามแผนงาน โครงการ
หรอืกจิกรรมในการสง่เสรมิ
ผูเ้รยีนใหม้คีณุลกัษณะ
และทกัษะการเรยีนรู ้
ในศตวรรษ ที ่21

ผลการด าเนนิงาน
ตามแผนงาน 
โครงการ หรอื
กจิกรรมในการ
สง่เสรมิผูเ้รยีนใหม้ี
คณุลกัษณะและ
ทกัษะการเรยีนรูใ้น
ศตวรรษที ่21
เป็นไปตาม
เป้าหมายทีก่ าหนด
รอ้ยละ 80

ผลการด าเนนิงาน 
ตามแผนงาน 
โครงการ หรอื
กจิกรรมในการ
สง่เสรมิผูเ้รยีนใหม้ี
คณุลกัษณะและ
ทกัษะการเรยีนรู ้
ในศตวรรษที ่21 
เป็นไปตาม
เป้าหมายทกี าหนด
รอ้ยละ 100

3. รอ้ยละของเด็ก
ปฐมวยัทีไ่ดร้บั
กำรศกึษำระดบั
ปฐมวยั

ยทุธศาสตร ์สป. ที ่4
สรา้งโอกาสและความ
เสมอภาคทางการศกึษา

ฐานขอ้มลูเด็กปฐมวยั
ทีค่รบถว้น ถกูตอ้ง 
และเป็นปัจจบุนั ใชใ้น
การพัฒนาระบบการจัด
การศกึษาเด็กปฐมวยั
ไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ

รอ้ยละ 15 - จ านวนเด็กปฐมวยัทัง้ในและ
นอกระบบทีไ่ดร้บัการศกึษา
ระดบัปฐมวยัคดิเป็นรอ้ยละ 
80  เทยีบกบัจ านวนเด็ก
ปฐมวยัของประเทศ

จ านวนเด็กปฐมวยั
ทัง้ในและนอกระบบ
ทีไ่ดร้ับการศกึษา 
ระดบัปฐมวยัคดิเป็น
รอ้ยละ 90 เทยีบกบั
จ านวนเด็กปฐมวยั
ของประเทศ

จ านวนเด็กปฐมวยั
ทัง้ในและนอก
ระบบทีไ่ดร้ับ
การศกึษา ระดบั
ปฐมวยัคดิเป็น
รอ้ยละ 100
เทยีบกบัจ านวน
เด็กปฐมวยั
ของประเทศ



ตวัชีว้ดั ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564
ส ำนกังำนศกึษำธกิำรจงัหวดัแพร่

ตวัชีว้ดั

ควำมเชือ่มโยงกบั
นโยบำย /

ยทุธศำสตร ์/ ตวัชีว้ดั
กระทรวง/สป.

ประโยชนท์ี่
ประชำชนจะไดร้บั

น ำ้หนกั
(รอ้ยละ)

ผลกำร
ด ำเนนิงำน
ปี  63

เป้ำหมำย

ข ัน้ตน้
(50 คะแนน)

มำตรฐำน
(75

คะแนน)

ข ัน้สงู
(100 
คะแนน)

กำรประเมนิประสทิธผิลกำรด ำเนนิงำน (Performance Base) (รอ้ยละ 60)

4. ระดบัควำมส ำเร็จของกำร
เปิดเผยขอ้มลูสำธำรณะ 
(Open Data Integrity 
and Transparency : 
OIT) ตำมคูม่อืกำร
ประเมนิคณุธรรมและ
ควำมโปรง่ใสในกำร
ด ำเนนิงำนของหนว่ยงำน
ภำครฐั (Integrity &     
Transparency 
Assessment: ITA)

ยทุธศาสตร ์สป. ที ่6
พัฒนาระบบบรหิาร
จัดการใหม้ี
ประสทิธภิาพ

การเผยแพร่ขอ้มลู
ตา่ง ๆ ทีเ่ป็นปัจจบุนั
บนเว็บไซตข์อง
หน่วยงานให ้
สาธารณชนไดรั้บ
ทราบการด าเนนิงาน
ประเมนิคณุธรรมและ
ความโปร่งใสใ่นการ
ด าเนนิงานของ
หน่วยงาน

รอ้ยละ 15 มคีะแนนผล
การ
ด าเนนิงาน
ในระดบั A

มคีะแนนผลการ
ด าเนนิงานในระดบั D 
หรอืระดบั E 

มคีะแนนผลการ
ด าเนนิงานในระดบั B 
หรอืระดบั C

มคีะแนนผลการ
ด าเนนิงานใน
ระดบั AA 
หรอืระดบั A

กำรประเมนิศกัยภำพในกำรด ำเนนิงำน (Potential Base) (รอ้ยละ 40)

5. ตวัชีว้ดั หมวด 1 :
ประเด็นที ่1.1 : 
ระดบัพืน้ฐำน (Basic) 
ควำมส ำเร็จในกำรสรำ้ง
ระบบกำรน ำองคก์ำรที่
สรำ้งควำมย ัง่ยนื

1. ยทุธศาสตร ์สป. ที ่6
พัฒนาระบบบรหิาร
จัดการใหม้ี
ประสทิธภิาพ

2. การพัฒนาศักยภาพ
หน่วยงานสูก่ารเป็น
ระบบราชการ 4.0 
(PMQA 4.0)

พัฒนาองคก์ารอยา่ง
เป็นระบบมุง่เนน้
สมัฤทธผิลและความ
ยั่งยนืโดยการ
ก าหนดวสิยัทศัน์
นโยบาย เป้าหมายสู่

ทกุกลุม่ทัง้ภายใน
และภายนอก
หน่วยงาน

รอ้ยละ 5 - ผูบ้รหิารหน่วยงานมวีธิกีาร
ก าหนดทศิทางองคก์าร 
รองรับพนัธกจิปัจจบุนั

ผูบ้รหิารสรา้ง
สภาพแวดลอ้ม เพือ่ให ้
เกดิการมุง่เนน้พนัธกจิ 
การปรับปรงุผลการ
ด าเนนิการ การเรยีนรู ้
ระดบัองคก์ารและ
ระดบับคุคล

ผูบ้รหิารสือ่สาร
ถา่ยทอดวสิยัทศัน ์
นโยบายเป้าหมาย 
สูท่กุกลุม่ที่
เกีย่วขอ้งทัง้
ภายในและ
ภายนอก
หน่วยงานเพือ่ให ้
เกดิการรับรู ้เขา้ใจ 
และรว่มมอืกนัใน
การด าเนนิการ
จนเกดิผลส าเร็จ

6. ตวัชีว้ดั หมวด 1 : 
ประเด็นที ่1.2 : 
ระดบัพืน้ฐำน (Basic)
ควำมส ำเร็จในกำร
ป้องกนักำรทจุรติและ
สรำ้งควำมโปรง่ใส

1. ยทุธศาสตร ์สป. ที ่6
พัฒนาระบบบรหิาร
จัดการใหม้ี
ประสทิธภิาพ

2. การพัฒนาศกัยภาพ
หน่วยงานสูก่ารเป็น
ระบบราชการ 4.0 
(PMQA 4.0)

หน่วยงานมนีโยบาย
ดา้นความโปร่งใส มี
มาตรการ/แนวทาง
ในการสรา้งความ
โปร่งใส มมีาตรการ
ในการถา่ยทอสูก่าร
ปฏบิตัไิปยังบคุลากร
และหน่วยงานที่
เกีย่วขอ้ง

รอ้ยละ 5 - ผูบ้รหิารสรา้ง
สภาพแวดลอ้ม
เพือ่ใหห้น่วยงานเป็น
องคก์ารทีม่คีวามโปรง่ใส 
โดยก าหนดนโยบายดา้น
ความโปรง่ใส ก าหนด
มาตรการ/แนวทางในการ
สรา้งความโปรง่ใสของ
หน่วยงาน และมมีาตรการ
ในการถา่ยทอดสูก่าร
ปฏบิตัไิปยังบคุลากรและ
หน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง

มกีารก าหนดตวัชีว้ดัใน
การตดิตามดา้นการ
ป้องกนัการทจุรติ และ
ความโปรง่ใสในการ
ปฏบิตังิาน

หน่วยงานมขีอ้
รอ้งเรยีน/การ
ทกัทว้งจาก
สาธารณะและ
สามารถตอบสนอง
กลบั/ชีแ้จงได ้
ทนัทว่งที



ตวัชีว้ดั ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564
ส ำนกังำนศกึษำธกิำรจงัหวดัแพร่

ตวัชีว้ดั

ควำมเชือ่มโยงกบั
นโยบำย /

ยทุธศำสตร ์/ ตวัชีว้ดั
กระทรวง/สป.

ประโยชนท์ี่
ประชำชนจะไดร้บั

น ำ้หนกั
(รอ้ยละ)

ผลกำร
ด ำเนนิงำน
ปี  63

เป้ำหมำย

ข ัน้ตน้
(50 คะแนน)

มำตรฐำน
(75

คะแนน)

ข ัน้สงู
(100 
คะแนน)

กำรประเมนิศกัยภำพในกำรด ำเนนิงำน (Potential Base) (รอ้ยละ 40)

7. ตวัชีว้ดั หมวด 2 : 
ประเด็นที ่2.1 : 
ระดบัพืน้ฐำน (Basic) 
ควำมส ำเร็จใน
กระบวนกำรวำงแผนกล
ยทุธย์ำ่งเป็นระบบ

1. ยทุธศาสตร ์สป. ที ่6
พัฒนาระบบบรหิาร
จัดการใหม้ี
ประสทิธภิาพ

2. การพัฒนาศกัยภาพ
หน่วยงานสูก่ารเป็น
ระบบราชการ 4.0 
(PMQA 4.0)

พัฒนากระบวนการ
วางแผนยทุธศาสตร์
และ ถา่ยทอด
ยทุธศาสตรส์ูก่าร
ปฏบิตั ิ

รอ้ยละ 5 - มกีระบวนการวางแผนกล
ยทุธเ์ป็นระบบและ
สนับสนุนการบรรลพุนัธกจิ
ของหน่วยงานทัง้ระยะสัน้
และระยะยาว

มกีารจัดท าแผน
ยทุธศาสตรโ์ดย
ค านงึถงึประโยชนข์อง
ผูร้ับบรกิาร/ประชาชน 
การรองรับการ
เปลีย่นแปลงจาก
สภาพแวดลอ้ม
ภายนอก เชน่ การ
แขง่ขนัจากภายนอก
องคก์าร/นอกประเทศ 
ความตอ้งการของ
ประชาชน/ผูร้บับรกิาร
ทเีปลีย่นแปลงไป

มกีารสือ่สาร 
ถา่ยทอด
ยทุธศาสตรส์ูก่าร
ปฏบิตัทิัว่ทัง้
องคก์าร

8. ตวัชีว้ดั หมวด 3 : 
ประเด็นที ่3.1 : 
ระดบัพืน้ฐำน (Basic) 
ควำมส ำเร็จในกำรใช้

ขอ้มูลและสำรสนเทศเพือ่
ตอบสนองควำมตอ้งกำร
ทีแ่ตกตำ่ง (Customer 
centric)

1. ยทุธศาสตร ์สป. ที ่6
พัฒนาระบบบรหิาร
จัดการใหม้ี
ประสทิธภิาพ

2. การพัฒนาศกัยภาพ
หน่วยงานสูก่ารเป็น
ระบบราชการ 4.0 
(PMQA 4.0)

พัฒนานวตักรรมการ
บรกิารอยา่ง
หลากหลายและ
ตอบสนองความ
ตอ้งการของ
ผูรั้บบรกิารและผูม้ี
สว่นไดส้ว่นเสยีอย่าง
ทัว่ถงึ

รอ้ยละ 5 - หน่วยงานมกีารด าเนนิงาน
คน้หา รวบรวม ขอ้มลู
ความตอ้งการ
/ความคาดหวงัของ
ผูร้ับบรกิารและผูม้สีว่นได ้
สว่นเสยี

มผีลการวเิคราะห์
ขอ้มลูความตอ้งการ/
ความคาดหวงัของ
ผูร้ับบรกิารและ
ผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยี 
และมแีนวทางในการ
จัดการ/ตอบสนอง
ความตอ้งการ/ความ
คาดหวงัของทกุกลุม่

มกีารใชผ้ลการ
วเิคราะหแ์ละ
แนวทางฯมา
ด าเนนิการ
ตอบสนองความ
ตอ้งการ/ความ
คาดหวงัของ
ผูร้ับบรกิารและผูม้ี
สว่นไดส้ว่นเสยี



ตวัชีว้ดั ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564
ส ำนกังำนศกึษำธกิำรจงัหวดัแพร่

ตวัชีว้ดั

ควำมเชือ่มโยงกบั
นโยบำย /

ยทุธศำสตร ์/ ตวัชีว้ดั
กระทรวง/สป.

ประโยชนท์ี่
ประชำชนจะไดร้บั

น ำ้หนกั
(รอ้ยละ)

ผลกำร
ด ำเนนิงำน
ปี  63

เป้ำหมำย

ข ัน้ตน้
(50 คะแนน)

มำตรฐำน
(75

คะแนน)

ข ัน้สงู
(100 
คะแนน)

กำรประเมนิศกัยภำพในกำรด ำเนนิงำน (Potential Base) (รอ้ยละ 40)

9. ตวัชีว้ดั หมวด 3 : 
ประเด็นที ่3.2 : 
ระดบัพืน้ฐำน (Basic) 
ควำมส ำเร็จในกำร
ประเมนิควำมพงึพอใจ
และควำมผูกพนัของกลุม่
ผูร้บับรกิำรและผูม้สีว่นได้
สว่นเสยี

1. ยทุธศาสตร ์สป. ที ่6
พัฒนาระบบบรหิาร
จัดการใหม้ี
ประสทิธภิาพ

2. การพัฒนาศกัยภาพ
หน่วยงานสูก่ารเป็น
ระบบราชการ 4.0 
(PMQA 4.0)

ตอบสนองความ
ตอ้งการของกลุม่
ผูรั้บบรกิารและผูม้ี
สว่นไดส้ว่นเสยี และ
มกีระบวนการแกไ้ข
ขอ้รอ้งเรยีนทีร่วดเร็ว
และสรา้งสรรค์

รอ้ยละ 5 - หน่วยงานมกีารออกแบบ
การประเมนิความพงึพอใจ
และความผกูพนัของกลุม่
ผูร้ับบรกิารและผูม้สีว่นได ้
สว่นเสยีในรปูแบบที่
เหมาะสม เพือ่ใหไ้ดข้อ้มลู
ทีส่ามารถน ามาใช ้

ประโยชนใ์นการวเิคราะห์
และปรับปรงุกระบวนการ
ท างาน เชน่ การใหบ้รกิาร
ทีท่นัการณ์ พฤตกิรรมที่
ตอบสนองตอ่นโยบายการ
บรกิารตา่ง ๆ เป็นตน้

หน่วยงานมกีารประเมนิ
ความพงึพอใจของ
กลุม่ผูร้ับบรกิารและผูม้ี
สว่นไดส้ว่นเสยี จาก
กระบวนการปฏบิตังิาน
หลกั/งานบรกิาร 
อยา่งนอ้ย 2
กระบวนการ/งาน
บรกิาร

หน่วยงานมกีาร
ประเมนิความ
ผกูพนัของกลุม่
ผูร้ับบรกิารและผูม้ี
สว่นไดส้ว่นเสยี มี
ตอ่หน่วยงามใน
ภาพรวม ครบทกุ
กลุม่

10. ตวัชีว้ดั หมวด 4 : 
ประเด็นที่ 4.1 : 
ระดบัพืน้ฐำน (Basic) 
ควำมส ำเร็จในกำรจดัท ำ
ฐำนขอ้มูลผลกำร
ด ำเนนิงำนตวัชีว้ดัตำม
ยทุธศำสตรข์อง
หนว่ยงำน

1. ยทุธศาสตร ์สป. ที ่6
พัฒนาระบบบรหิาร
จัดการใหม้ี
ประสทิธภิาพ

2. การพัฒนาศกัยภาพ
หน่วยงานสูก่ารเป็น
ระบบราชการ 4.0 
(PMQA 4.0)

พัฒนาฐานขอ้มลูผล
การด าเนนิงาน
ตวัชีว้ดัตาม
ยทุธศาสตรข์อง
หน่วยงาน

รอ้ยละ 5 - มกีารรวบรวมขอ้มลูตวัชีว้ดั
ในระดบัยทุธศาสตรข์อง
หน่วยงาน พรอ้มดว้ย
เกณฑก์ารใหค้ะแนน 
คา่เป้าหมาย ขอ้มลู
พืน้ฐาน ขอบเขตการ
ด าเนนิการหรอืการวดัผล
และนยิามศพัทส์ าคญั
ทีเ่กีย่วขอ้งของทกุตวัชีว้ดั 

น าขอ้มลูตวัชีว้ดัมาใช ้

ในการตดิตามรายงาน
และประเมนิผลตาม
ยทุธศาสตรข์อง
หน่วยงาน

มกีารจัดท า
ฐานขอ้มลูผลการ
ด าเนนิงานตวัชีว้ดั
ตามยทุธศาสตร์
ของหน่วยงาน
ในรปูแบบ
อเิล็กทรอนกิส์



ตวัชีว้ดั ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564
ส ำนกังำนศกึษำธกิำรจงัหวดัแพร่

ตวัชีว้ดั

ควำมเชือ่มโยงกบั
นโยบำย /

ยทุธศำสตร ์/ ตวัชีว้ดั
กระทรวง/สป.

ประโยชนท์ี่
ประชำชนจะไดร้บั

น ำ้หนกั
(รอ้ยละ)

ผลกำร
ด ำเนนิงำน
ปี  63

เป้ำหมำย

ข ัน้ตน้
(50 คะแนน)

มำตรฐำน
(75

คะแนน)

ข ัน้สงู
(100 
คะแนน)

กำรประเมนิศกัยภำพในกำรด ำเนนิงำน (Potential Base) (รอ้ยละ 40)

11. ตวัชีว้ดั หมวด 5 : 
ประเด็นที ่5.1 : 
ระดบัพืน้ฐำน (Basic) 
ควำมส ำเร็จในกำร
วำงแผนก ำลงัคนเพือ่
สนองตอ่ยทุธศำสตรข์อง
หนว่ยงำน

1. ยทุธศาสตร ์สป. ที ่6
พัฒนาระบบบรหิาร
จัดการใหม้ี
ประสทิธภิาพ

2. การพัฒนาศกัยภาพ
หน่วยงานสูก่ารเป็น
ระบบราชการ 4.0 
(PMQA 4.0)

มนีโยบายและระบบ
การบรหิารจัดการ
ดา้นบคุลากรทีม่ี
ประสทิธภิาพ

รอ้ยละ 5 - มกีารวเิคราะหค์วาม
เชือ่มโยงสอดคลอ้ง
ระหวา่งแผนยทุธศาสตร์
ของหน่วยงานและแผน/
กจิกรรมในการพฒันา
บคุลากรของหน่วยงาน

มกีารทบทวน/ประเมนิ
ขดีความสามารถและ
อตัราก าลงัดา้น
บคุลากรทีห่น่วยงาน
จ าเป็นตอ้งมใีนแตล่ะ
ระดบัเพือ่ตอบสนอง
ตอ่บทบาท ภารกจิ 
ยทุธศาสตร ์และการ
เปลีย่นแปลง ทัง้ใน
ปัจจบุนัและอนาคต

มกีารวางแผน
ก าลงัคนเพือ่ให ้
สามารถตอบสนอง
ตอ่บทบาทภารกจิ
และยทุธศาสตรท์ี่
มใีนปัจจบุนั

12. ตวัชีว้ดั หมวด 6 :
ประเด็นที ่6.1 : 
ระดบัพืน้ฐำน (Basic) 
ควำมส ำเร็จในกำร
ออกแบบกระบวนกำรที่
เชือ่มโยงต ัง้แตต่น้จนจบ
กระบวนกำร (end to 
end process

1. ยทุธศาสตร ์สป. ที ่6
พัฒนาระบบบรหิาร
จัดการใหม้ี
ประสทิธภิาพ

2. การพัฒนาศกัยภาพ
หน่วยงานสูก่ารเป็น
ระบบราชการ 4.0 
(PMQA 4.0)

พัฒนาแนวทาง 
มาตรการการ
ปฏบิตังิานร่วมกนั
ระหวา่งหน่วยงานที่
เกีย่วขอ้ง

รอ้ยละ 5 - หน่วยงานมกีารทบทวน 
ออกแบบกระบวนการหลกั
และกระบวนการสนับสนุน
ไดค้รบถว้นตามอ านาจ
หนา้ทีท่ีก่ฎหมายก าหนด

มกีารออกแบบ
กระบวนการท างาน
บนแนวคดิทีเ่ชือ่มโยง
ตัง้แตต่น้จนจบ (End
to End Process) 
เพือ่ใหเ้กดิผลลพัธท์ีม่ ี
คณุคา่แกป่ระชาชน

มกีารก าหนดแนว
ทางการปฏบิตังิาน
รว่มกนัระหวา่ง
หน่วยงานที่
เกีย่วขอ้ง
ในกระบวนการ
ของหน่วยงาน 
เชน่จัดท า
ขอ้ตกลงในการ
ปฏบิตัริว่มกนั
ระหวา่งหน่วยงาน
ทีเ่กีย่วขอ้ง จัดท า
มาตรฐานการ
ปฏบิตังิานรว่มกนั
ระหวา่งหน่วยงาน
ทีเ่กีย่วขอ้ง 

รวม 100



ตวัชีว้ดักำรประเมนิประสทิธผิลกำรด ำเนนิงำน (Performance Base)



ตวัชีว้ดัส ำนกังำนศกึษำธกิำรจงัหวดัแพร่
ตำมค ำรบัรองกำรปฏบิตัริำชกำร ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564

1. ระดบัควำมส ำเร็จในกำรขบัเคลือ่นแผนงำน/โครงกำรทีส่ง่ผลตอ่ระดบัคะแนนเฉลีย่ผลกำรทดสอบ
ทำงกำรศกึษำระดบัชำตขิ ัน้พืน้ฐำน  (O- NET)

ค ำอธบิำย

เกณฑก์ำรประเมนิ :

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

- มแีผนงำน/โครงกำรทีส่ง่ผลตอ่กำร

ขบัเคลือ่นผลกำรทดสอบทำงกำรศกึษำ

ข ัน้พืน้ฐำน (O – NET)

กรณีส ำนกังำนศกึษำธกิำรภำค

- จดัสง่แผนงำน/โครงกำรฯ ให้

กลุม่พฒันำระบบบรหิำร ภำยในวนัที่

15 กมุภำพนัธ ์2564

กรณีส ำนกังำนศกึษำธกิำรจงัหวดั

- จดัสง่แผนงำน/โครงกำรฯ ใหส้ ำนกังำน

ศกึษำธกิำรภำค ภำยในวนัที ่

15 กมุภำพนัธ ์2564

ด ำเนนิกจิกรรมตำมแผนงำน/โครงกำรฯ 

ไดบ้รรลเุป้ำหมำยทกุกจิกรรม 

คะแนนเฉลีย่ผลกำรทดสอบ

ทำงกำรศกึษำระดบัชำตขิ ัน้พืน้ฐำน 

(O- NET) 39.08 ขึน้ไป

ประโยชนท์ีส่ ำนกังำนปลดักระทรวงศกึษำธกิำร 
หรอืประชำชนจะไดร้บั

- พัฒนาคณุภาพและมาตรฐานการศกึษาขัน้พืน้ฐาน 
ทัง้ระดับประถมศกึษา และมัธยมศกึษาตอนตน้
และตอนปลาย

ผูร้บัผดิชอบตวัชีว้ดั

กลุม่นเิทศ ตดิตำมและประเมนิผล
1. นางสาวพชิญา ดมีี
2. นางสาวจุฑามาศ  วมิาลัย

หมำยเลขโทรศพัท์

0 5459 8271

• ตัวชีวั้ดนีเ้ป็นการถา่ยทอดตัวชีวั้ดของส านักงานปลัดกระทรวงศกึษาธกิารลงสูก่ารปฏบัิตใินระดับพืน้ที ่โดยมุง่หมายให ้
ส านักงานศกึษาธกิารภาคและส านักงานศกึษาธกิารจังหวัดด าเนนิแผนงาน/โครงการ/กจิกรรมเพือ่สง่เสรมิหรอืสนับสนุน
หรอืด าเนนิการขับเคลือ่นการจัดการศกึษาในระดับพืน้ทีใ่หห้น่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งเพือ่ใหผ้ลสัมฤทธิท์างการศกึษาจากการ
ทดสอบทางการศกึษาระดับชาตขิัน้พืน้ฐาน (O- NET) ในภาพรวมดยีิง่ขึน้

• เกณฑก์ารประเมนิคะแนน O-NET : Ordinary National Education Test ใชผ้ลคะแนนการทดสอบจากสถาบันทดสอบ
ทางการศกึษาแหง่ชาต ิ(องคก์ารมหาชน) โดยใชค้า่เฉลีย่ของคะแนนทีนั่กเรยีนสอบไดท้กุชว่งชัน้และทกุวชิาในระดับชัน้ 
ป.6 ม.3 จ านวน 4 วชิา ไดแ้ก ่ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ คณติศาสตร ์ และวทิยาศาสตร ์ และ ม.6 จ านวน 5 รายวชิา 
ไดแ้ก ่ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ คณติศาสตร ์ วทิยาศาสตร ์และสังคมศาสตร์

• ใชข้อ้ขอ้มลูจากนักเรยีนในสังกัดกระทรวงศกึษาธกิารและนอกสังกัดกระทรวงศกึษาธกิาร
• รวบรวมผลคะแนนจากผูเ้รยีนในสถานศกึษาทัง้ของรัฐและเอกชน โดยกลุม่เป้าหมายของสว่นราชการสังกัด 

กระทรวงศกึษาธกิาร ไดแ้ก ่ผูเ้รยีนในสถานศกึษาทัง้ของรัฐ (ส านักงานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน) และผูเ้รยีน
ในสถานศกึษาของเอกชน (ส านักงานคณะกรรมการสง่เสรมิการศกึษาเอกชน สป.ศธ.)

• ไมนั่บรวมผลการทดสอบของเด็กพเิศษ ไดแ้ก ่นักเรยีนทีม่คีวามบกพรอ่งทางดา้นตา่งๆ และนักเรยีนพกิารซ ้าซอ้น

เงือ่นไข

1. เกณฑก์ารประเมนิ เป้าหมายขัน้สงู ใชต้าม
เป้าหมายขัน้สงูของส านักงานปลัดกระทรวง
ศกึษาธกิาร

2. คะแนนเฉลีย่ผลการทดสอบทางการศกึษา
ระดับชาตขิัน้พืน้ฐาน  (O- NET) ใชค้ะแนน
ผลการด าเนนิงานภาพรวมของส านักงานปลัด
กระทรวงศกึษาธกิาร

3. กรณีสง่เอกสารแผนงาน/โครงการ ไมเ่ป็นไปตาม
ระยะเวลาทีก่ าหนด หักคะแนน 2 คะแนน 
จากคะแนนเฉลีย่ถว่งน ้าหนักของตัวชีวั้ดนี้

ขอ้มลูพืน้ฐำน

ปีงบประมำณ 2558 2559 2560 2561 2562 2563

ผลกำรด ำเนนิงำน
35.16 37.92 37.24 35.59

(-1.65)
38.28
(+2.69)

35.30
(-2.98)



ตวัชีว้ดัส ำนกังำนศกึษำธกิำรจงัหวดัแพร่
ตำมค ำรบัรองกำรปฏบิตัริำชกำร ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564

2. ระดบัควำมส ำเร็จในกำรสง่เสรมิผูเ้รยีนใหม้คีณุลกัษณะและทกัษะกำรเรยีนรูใ้นศตวรรษที ่21

ค ำอธบิำย

• คณุลกัษณะและทกัษะการเรยีนรูใ้นศตวรรษที ่21 (ทกัษะของเด็กในศตวรรษที ่21) : 3R และ 8C ประกอบดว้ย
3R คอื  Reading - สามารถอา่นออก, (W)Riting - สามารถเขยีนได,้ (A)Rithmatic - มทีกัษะในการค านวณ
8C คอื  Critical Thinking and Problem Solving : มทีกัษะในการคดิวเิคราะห ์การคดิอยา่งมวีจิารณญาณ และแกไ้ขปัญหาได ้ Creativity and Innovation : คดิอยา่งสรา้งสรรค ์คดิเชงินวตักรรม

Collaboration Teamwork and Leadership : ความรว่มมอื การท างานเป็นทมี และภาวะผูน้ า  Communication Information and Media Literacy : ทกัษะในการสือ่สาร และการรูเ้ทา่ทนัสือ่
Cross-cultural Understanding : ความเขา้ใจความแตกตา่งทางวฒันธรรม กระบวนการคดิขา้มวฒันธรรม Computing and ICT Literacy : ทกัษะการใชค้อมพวิเตอร ์และการรูเ้ทา่ทนัเทคโนโลย ี
Career and Learning Skills : ทกัษะทางอาชพี และการเรยีนรู ้ Compassion : มคีณุธรรม มเีมตตา กรณุา มรีะเบยีบวนัิย ซึง่เป็นคณุลกัษณะพืน้ฐานส าคญัของทกัษะขัน้ตน้ทัง้หมด 

• ระดบัความส าเร็จในการสง่เสรมิผูเ้รยีนใหม้คีณุลกัษณะและทกัษะการเรยีนรูใ้นศตวรรษที ่21 พจิารณาจากการจัดท าแผนงาน โครงการ หรอืกจิกรรมทีป่ระกอบดว้ย กจิกรรมอยา่งนอ้ย 2 กจิกรรมจาก 4 กจิกรรม 
ดงัตอ่ไปนี้
กจิกรรมที ่1 สง่เสรมิหรอืสนับสนุนใหม้กีารพฒันาเทคนคิ/วธิกีารการจัดการเรยีนรู ้ทีส่อดคลอ้งกบัทกัษะแหง่ศตวรรษที ่21 สูร่ะดบัหอ้งเรยีน ของหน่วยงานทางการศกึษาหรอืสถานศกึษาในสงักดัส านักงานปลดั

กระทรวงศกึษาธกิาร
กจิกรรมที ่2 สง่เสรมิหรอืสนับสนุนใหม้กีารพฒันาสือ่ นวตักรรม เทคนคิ/วธิารจัดการเรยีนรูท้ ีค่รอบคลมุดา้นทกัษะ คณุลกัษณะ ความสามารถดา้นทกัษะการเรยีนรู ้และนวตักรรม (Learning and Innovation Skills)

ตามบรบิทของหน่วยงานทางการศกึษาหรอืสถานศกึษาในสงักดัส านักงานปลดักระทรวงศกึษาธกิาร
กจิกรรมที ่3 สง่เสรมิหรอืสนับสนุนใหม้กีารพฒันาศกัยภาพคร ูดา้นการจัดการเรยีนรูท้ ีส่อดคลอ้งกบัทกัษะแหง่ศตวรรษที ่21 ดา้นทกัษะการเรยีนรูแ้ละนวตักรรม (Learning and Innovation Skills) ของหน่วยงาน

ทางการศกึษาหรอืสถานศกึษาในสงักดัส านักงานปลดักระทรวงศกึษาธกิาร
กจิกรรมที ่4 สง่เสรมิ สนับสนุน หรอืจัดการประกวด/แขง่ขนั/จัดคา่ย/แลกเปลีย่นเรยีนรู ้เพือ่พฒันาทกัษะแหง่ศตวรรษที ่21 ดา้นทกัษะการเรยีนรูแ้ละนวตักรรม (Learning and Innovation Skills) ส าหรับครแูละ

นักเรยีน ของหน่วยงานทางการศกึษาหรอืสถานศกึษาในสงักดัส านักงานปลดักระทรวงศกึษาธกิาร

ขอ้มลูพืน้ฐำน

เกณฑก์ำรประเมนิ :

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

- จดัท ำแผนงำน โครงกำร หรอืกจิกรรม

ในกำรสง่เสรมิผูเ้รยีนใหม้คีณุลกัษณะ

และทกัษะกำรเรยีนรูใ้นศตวรรษที ่21

- มรีำยงำนผลกำรด ำเนนิงำนตำม

แผนงำน โครงกำร หรอืกจิกรรมในกำร

สง่เสรมิผูเ้รยีนใหม้คีณุลกัษณะและ

ทกัษะกำรเรยีนรูใ้นศตวรรษที ่21

มผีลกำรด ำเนนิงำนตำมแผนงำน

โครงกำร หรอืกจิกรรมในกำรสง่เสรมิ

ผูเ้รยีนใหม้คีณุลกัษณะและทกัษะกำร

เรยีนรูใ้นศตวรรษที ่21 เป็นตำมเป้ำหมำย

ทีก่ ำหนด รอ้ยละ 80

มผีลกำรด ำเนนิงำนตำมแผนงำน 

โครงกำร หรอืกจิกรรมในกำรสง่เสรมิ

ผูเ้รยีนใหม้คีณุลกัษณะและทกัษะกำร

เรยีนรูใ้นศตวรรษที ่21 เป็นตำมเป้ำหมำย

ทีก่ ำหนด รอ้ยละ 100

ขอ้มลูพืน้ฐำน 2561 2562 2563

กจิกรรมที ่2 สง่เสรมิหรอืสนับสนุนใหม้กีารพฒันา
สือ่ นวตักรรม เทคนคิ/วธิารจัดการเรยีนรูท้ี่
ครอบคลมุดา้นทกัษะ คณุลกัษณะ ความสามารถ
ดา้นทกัษะการเรยีนรู ้และนวตักรรม (Learning 
and Innovation Skills) กจิกรรมที ่4 สง่เสรมิ 
สนับสนุน หรอืจัดการประกวด/แขง่ขนั/จัดคา่ย/
แลกเปลีย่นเรยีนรู ้เพือ่พฒันาทกัษะแหง่ศตวรรษที ่
21 ดา้นทกัษะการเรยีนรูแ้ละนวตักรรม (Learning
and Innovation Skills) ส าหรับครแูละนักเรยีน 

.....-...... .....-...... ......-.......

ประโยชนท์ีส่ ำนกังำนปลดักระทรวงศกึษำธกิำร 
หรอืประชำชนจะไดร้บั

- ผูเ้รยีนมคีณุลักษณะและทักษะการเรยีนรูใ้น
ศตวรรษที ่21

- ครผููส้อนมศัีกยภาพดา้นการจัดการเรยีนการสอนที่
สอดคลอ้งกับทักษะแหง่ศตวรรษที ่21

ผูร้บัผดิชอบตวัชีว้ดั

กลุม่นเิทศ ตดิตำมและประเมนิผล
1. นางสาวพชิญา ดมีี
2. นางสาวจุฑามาศ  วมิาลัย

หมำยเลขโทรศพัท์

0 5459 8271



ตวัชีว้ดัส ำนกังำนศกึษำธกิำรจงัหวดัแพร่
ตำมค ำรบัรองกำรปฏบิตัริำชกำร ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564

3. รอ้ยละของเด็กปฐมวยัทีไ่ดร้บักำรศกึษำระดบัปฐมวยั

ค ำอธบิำย

• เด็กปฐมวยั หมายความวา่ เด็กซึง่มอีายตุ า่กวา่หกปีบรบิรูณ์ และใหห้มายความรวมถงึเด็กซึง่ตอ้งไดร้บัการพฒันากอ่นเขา้รับการศกึษา
ในระดบัประถมวยั (ทีม่า : มาตรา 3 ตามพระบญัญัตกิารพฒันาเด็กปฐมวยั พ.ศ. 2562) 

• กลุม่เป้าหมายเด็กปฐมวยั ใหห้มายความรวมถงึเด็กทีม่สีญัชาตไิทย และสญัชาตอิืน่ ๆ ทีอ่าศยัอยูใ่นในพืน้ทีนั่น้ดว้ย (ตามเป้าหมายการพฒันา
ทีย่ั่งยนื (Sustainable Development Goals : SDGs) เป้าหมายที ่4 สรา้งหลกัประกนัวา่ทกุคนมกีารศกึษาทีม่คีณุภาพอยา่งครอบคลมุและ
เทา่เทยีมและสนับสนุนโอกาสในการเรยีนรูต้ลอดชวีติ)

• เด็กปฐมวยักลุม่เป้าหมายตามตวัชีว้ดันี ้หมายถงึ เด็กซึง่มอีายตุ า่กวา่หกปีบรบิรูณ์ ทีจ่ะไดร้ับการศกึษาในระดบักอ่นประถมศกึษา ทัง้การศกึษา
ในระบบและนอกระบบ ทัง้นี ้เด็กปฐมวยักลุม่เป้าหมายประกอบดว้ย เด็กกลุม่ทัว่ไปและเด็กทีม่คีวามตอ้งการจ าเป็นพเิศษ เชน่ เด็กพกิาร 
เด็กดอ้ยโอกาส (เด็กถกูทอดทิง้หรอืเด็กก าพรา้ เด็กทีอ่ยูใ่นชนกลุม่นอ้ย เด็กทีไ่ดร้ับผลกระทบจากโรคเอดสห์รอืโรคตดิตอ่รา้ยแรงทีส่งัคม
รังเกยีจ เด็กเรร่อ่น เด็กทีถ่กูท ารา้ยทารณุ เด็กทีม่ปัีญหาเกีย่วกบัยาเสพตดิ เด็กยากจน)

• รอ้ยละของเด็กปฐมวยัทีไ่ดร้บัการศกึษาระดบัปฐมวยั พจิารณาจากการไดร้ับการศกึษาของเด็กปฐมวยัทัง้ในและนอกระบบจากทกุสว่นราชการ
หรอืหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง โดยใชข้อ้มลูผลการด าเนนิงานในภาพรวมระดบัประเทศเทยีบกบัขอ้มลูประชากรระดบัอาย ุ3 – 6 ปี จากกรมการ
ปกครอง กระทรวงมหาดไทย ณ สิน้ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ขอ้มลูการเขา้รบัการศกึษา ภาคเรยีนที ่1 ปีการศกึษา 2564)

• ขอ้มลูผลการด าเนนิงาน ใชข้อ้มลูจากศนูยเ์ทคโนโลยสีารเทศและการสือ่สาร ส านักงานปลดักระทรวงศกึษาธกิาร

ขอ้มลูพืน้ฐำน

เกณฑก์ำรประเมนิ :

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

จ ำนวนเด็กปฐมวยัท ัง้ในและนอกระบบ

ทีไ่ดร้บักำรศกึษำระดบัปฐมวยัคดิเป็น

รอ้ยละ 80 เทยีบกบัจ ำนวนเด็กปฐมวยั

ของประเทศ

จ ำนวนเด็กปฐมวยัท ัง้ในและนอกระบบ

ทีไ่ดร้บักำรศกึษำระดบัปฐมวยัคดิเป็น

รอ้ยละ 90 เทยีบกบัจ ำนวนเด็กปฐมวยั

ของประเทศ

จ ำนวนเด็กปฐมวยัท ัง้ในและนอกระบบ

ทีไ่ดร้บักำรศกึษำระดบัปฐมวยัคดิเป็น

รอ้ยละ 100 เทยีบกบัจ ำนวนเด็กปฐมวยั

ของประเทศ

ขอ้มลูพืน้ฐำน 2561 2562 2563

รอ้ยละของเด็กปฐมวยัทีไ่ดร้บัการศกึษา
ระดบัปฐมวยั

.....-...... .....-...... ......-.......

ประโยชนท์ีส่ ำนกังำนปลดักระทรวงศกึษำธกิำร หรอืประชำชนจะไดร้บั

- เด็กปฐมวัย(3-6 ปี)ไดรั้บการศกึษาทัง้ในและนอกระบบจากทกุสว่นราชการและหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง 

ผูร้บัผดิชอบตวัชีว้ดั

กลุม่นเิทศ ตดิตำมและประเมนิผล
1. นางรจนา  กาแกว้
2. นางสาวพทุธพร  อนิทรนันท์

หมำยเลขโทรศพัท์

0 5459 8271

ขัน้ตอนการด าเนนิงานในปี 2564

๑) สง่เสรมิ สนับสนุนใหเ้ด็กปฐมวยัทกุคนไดรั้บ
การการดแูลและพัฒนาในการจัดการศกึษา
ปฐมวยัอยา่งทัว่ถงึและมพัีฒนาการสมวยั
(จัดประชมุชีแ้จง/ทบทวนเรือ่งมาตรฐาน
สถานพัฒนาเด็กปฐมวยัแหง่ชาตแิละการ
จัดเก็บรวบรวมขอ้มลูพัฒนาการเด็กปฐมวยั 
๓ – ๖ ปี รวมรวมขอ้มลูพัฒนาการฯ จัดท า
เอกสารขอ้มลูสารสนเทศ รายงาน/เผยแพร่
ขอ้มลู)

๒) สง่เสรมิ สนับสนุนและพัฒนาสถานศกึษา/
สถานพัฒนาเด็กปฐมวยัใหม้คีณุภาพตาม
มาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวยัแหง่ชาติ
(แตง่ตัง้คณะกรรมการนเิทศตดิตามจากทกุ
ภาคสว่น/นเิทศตดิตาม/รุปรายงานผล)

๑) สรา้งความรู ้ความเขา้ใจ การตระหนักถงึ
ความส าคญัของการพัฒนาเด็กปฐมวยั และ
การมสีว่นร่วมในการสง่เสรมิ สนับสนุนการ
ดแูล พัฒนาและการจัดการศกึษาส าหรับ
เด็กปฐมวยั



ตวัชีว้ดัส ำนกังำนศกึษำธกิำรจงัหวดัแพร่
ตำมค ำรบัรองกำรปฏบิตัริำชกำร ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564

4. ระดบัควำมส ำเร็จของกำรเปิดเผยขอ้มลูสำธำรณะ (Open Data Integrity and Transparency : OIT) 
ตำมคูม่อืกำรประเมนิคณุธรรมและควำมโปรง่ใสในกำรด ำเนนิงำนของหนว่ยงำนภำครฐั (Integrity &
Transparency Assessment: ITA) 

ค ำอธบิำย

• ส านักงาน ป.ป.ช. ไดพ้ฒันาเครือ่งมอืการประเมนิเชงิบวกเพือ่เป็นมาตรการป้องกนัการทจุรติ และเป็นกลไกในการสรา้งความตระหนักใหห้น่วยงานภาครัฐมกีารด าเนนิงานอยา่งโปรง่ใสและมคีณุธรรม โดยใชช้ือ่วา่ 
“การประเมนิคณุธรรมและความโปรง่ใสในการด าเนนิงานของหน่วยงานภาครฐั (Integrity and Transparency Assessment: ITA) ไดเ้ริม่ด าเนนิการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 เป็นตน้มาจนถงึปัจจบุนั

• เกณฑก์ารประเมนิ ITA จ าแนกออกเป็น 10 ตวัชีว้ดั ไดแ้ก ่1) การปฏบิตัหินา้ที ่2) การใชง้บประมาณ 3) การใชอ้ านาจ 4) การใชท้รัพยส์นิของราชการ 5) การแกไ้ขปัญหาการทจุรติ 6) คณุภาพการด าเนนิงาน
7) ประสทิธภิาพการสือ่สาร 8) การปรับปรงุระบบการท างาน 9) การเปิดเผยขอ้มลู 10) การป้องกนัการทจุรติ 

• ส านักงานปลดักระทรวงศกึษาธกิาร โดยศนูยป์ฏบิตักิารตอ่ตา้นการทจุรติ ไดน้ าเกณฑก์ารประเมนิ ITA เฉพาะตวัชีว้ดัที ่9 การเปิดเผยขอ้มลู และตวัชีว้ดัที ่10 การป้องกนัการทจุรติ ซึง่เป็นการประเมนิคณุธรรม
และความโปรง่ใสในการด าเนนิงานของหน่วยงานภาครฐัดา้นการเปิดเผยขอ้มลูสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency : OIT) โดยมวีตัถปุระสงคเ์พือ่ประเมนิระดบัการเผยแพรข่อ้มลูตา่ง ๆ ทีเ่ป็น
ปัจจบุนับนเว็บไซตข์องหน่วยงาน ใหส้าธารณชนไดร้ับทราบ มาเป็นกรอบส าหรับการประเมนิคณุธรรมและความโปรง่ใสในการด าเนนิงานของส านักงานศกึษาธกิารภาคและส านักงานศกึษาธกิารจังหวดั

• ตวัชีว้ดันีเ้ป็นการวดัผลสมัฤทธิจ์ากความสามารถของส านักงานศกึษาธกิารภาค/ส านักงานศกึษาธกิารจังหวดัในการเผยแพรข่อ้มลูตา่ง ๆ ทีเ่ป็นปัจจบุนับนเว็บไซตข์องหน่วยงานตามเกณฑก์ารประเมนิ ITA
ในประเด็นยอ่ยของตวัชีว้ดัที ่9 และ ตวัชีว้ดัที ่10 ใหส้าธารณชนไดร้ับทราบ 

• ผลคะแนนการประเมนิคณุธรรมและความโปรง่ใสในการด าเนนิงานของหน่วยงานภาครัฐดา้นการเปิดเผยขอ้มลูสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency : OIT) ส าหรับ ส านักงานศกึษาธกิารภาค 
และ ส านักงานศกึษาธกิารจังหวดั ใหใ้ชผ้ลการประเมนิของคณะกรรมการจัดท าเกณฑแ์ละตรวจสรปุผลการประเมนิคณุธรรมและความโปรง่ใสในการด าเนนิงานของหน่วยงานภาครฐั ส าหรับส านักงานศกึษาธกิารภาค
และส านักงานศกึษาธกิารจังหวดั 

• เกณฑค์ะแนนผลการด าเนนิงานแบง่เป็น 7 ระดบั ประกอบดว้ย ระดบั AA คะแนน 95 – 100  ระดบั A คะแนน 85 – 94.99  ระดบั B คะแนน 75 – 84.99  ระดบั C คะแนน 65 – 74.99  ระดบั D คะแนน 55 – 64.99  
ระดบั E คะแนน 50 – 54.99  ระดบั F คะแนน 0 – 49.99 

ขอ้มลูพืน้ฐำน

เกณฑก์ำรประเมนิ :

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

มคีะแนนผลกำรด ำเนนิงำนในระดบั D 

หรอืระดบั E 

มคีะแนนผลกำรด ำเนนิงำนในระดบั B 

หรอืระดบั C

มคีะแนนผลกำรด ำเนนิงำนในระดบั AA 

หรอืระดบั A

ขอ้มลูพืน้ฐำน 2561 2562 2563

ผลคะแนนการประเมนิคณุธรรมและความโปรง่ใส
ในการด าเนนิงานของหน่วยงานภาครฐัดา้นการ
เปิดเผยขอ้มลูสาธารณะ (Open Data Integrity 
and Transparency : OIT)

...........
มคีะแนนผลกำรด ำเนนิงำน

ในระดบั A
มคีะแนนผลกำรด ำเนนิงำน

ในระดบั A

ประโยชนท์ีส่ ำนกังำนปลดักระทรวงศกึษำธกิำร 
หรอืประชำชนจะไดร้บั

- การเผยแพรข่อ้มลูตา่ง ๆ ทีเ่ป็นปัจจุบันบนเว็บไซต์
ของหน่วยงานใหส้าธารณชนไดร้ับทราบการ
ด าเนนิงานประเมนิคณุธรรมและความโปรง่ใสใ่น
การด าเนนิงานของหน่วยงาน

ผูร้บัผดิชอบตวัชีว้ดั

กลุม่บรหิำรงำนบคุคล
1. นางสาวบษุบา  สกุแกว้
2. นางสาวจริัชญา สว่นมุง้

หมำยเลขโทรศพัท์

0 5459 8271
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กำรประเมนิศกัยภำพในกำรด ำเนนิงำน (Potential Base)



หมวด 1 กำรน ำองคก์ำร
ประเด็น 1.1 ระบบกำรน ำองคก์ำรทีส่รำ้งควำมย ัง่ยนื

15



ตวัชีว้ดั หมวด 1 : ประเด็นที ่1.1 : ระดบัพืน้ฐำน (Basic)
ควำมส ำเร็จในกำรสรำ้งระบบกำรน ำองคก์ำรทีส่รำ้งควำมย ัง่ยนื

ค ำอธบิำย

• ตวัชีว้ดันี ้เป็นตวัชีว้ดัยอ่ยของเกณฑค์ณุภาพการบรหิารจัดการภาครัฐ 4.0 (PMQA 4.0) หมวด 1 การน าองคก์าร ประเด็นที ่1.1 ระบบการน าองคก์ารทีส่รา้งความยั่งยนื
เป็นตวัชีว้ดัระดบัพืน้ฐำน (Basic)

• เกณฑค์ณุภาพการบรหิารจัดการภาครัฐ 4.0 (PMQA 4.0) เป็นเครือ่งมอืการประเมนิระบบการบรหิารในเชงิบรูณาการเพือ่เชือ่มโยงยทุธศาสตรข์องสว่นราชการกบัเป้าหมาย
และทศิทางการพัฒนาของประเทศ โดยมวีตัถปุระสงคเ์พือ่เป็นแนวทางใหห้น่วยงานภาครัฐพัฒนาไปสูร่ะบบราชการ 4.0

• หมวด 1 การน าองคก์าร เป้าหมาย เพือ่ใหร้ะบบการน าองคก์ารของสว่นราชการมุง่เนน้สมัฤทธผิลและสรา้งความย่ังยนืใหก้บัองคก์าร โดยสว่นราชการก าหนดวสิยัทศันแ์ละ
แผนยทุธศาสตรท์ีน่ าไปสูก่ารบรรลพัุนธกจิและสอดรับกบัยุทธศาสตรช์าต ิก าหนดนโยบายในการก ากบัดแูลทีม่ปีระสทิธผิลในเรือ่งการป้องกนัทจุรติและการสรา้งความ
โปร่งใส สรา้งสภาพแวดลอ้มภายในทีมุ่ง่เนน้การบรรลผุลสมัฤทธิข์องสว่นราชการสง่เสรมิใหเ้กดินวตักรรมและการแกไ้ขปัญหาร่วมกบัเครอืขา่ย ตดิตามประเมนิผลการ
ด าเนนิการของสว่นราชการและผลกระทบทีเ่กดิขึน้ทัง้ระยะสัน้และระยะยาวอยา่งตอ่เนื่องและทนัการณ์ (ดว้ยกลไกของเทคโนโลยดีจิทิลั) โดยค านงึถงึผลกระทบตอ่สงัคม
และมุง่เนน้ใหเ้กดิผลลพัธท์ีน่ าไปสูก่ารพัฒนาประเทศตามทศิทางยทุธศาสตร์

• ตวัชีว้ดันี ้ก าหนดเกณฑใ์หเ้หมาะสมกบับรบิทการด าเนนิการของหน่วยงานระดบัส านัก เพือ่ใหเ้กดิการเรยีนรู ้พัฒนาและสง่ผลตอ่การขบัเคลือ่นงานในเรือ่งดงักลา่วของ
ส านักงานปลดักระทรวงศกึษาธกิาร

ขอ้มลูพืน้ฐำน 

ปีงบประมำณ 2559 2560 2561 2562 2563

ผลกำรด ำเนนิงำน - - - - -

เกณฑก์ำรประเมนิ

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

ผูบ้รหิารหน่วยงานมวีธิกีารก าหนด
ทศิทางองคก์าร รองรับพันธกจิ
ปัจจุบัน

ผูบ้รหิารสรา้งสภาพแวดลอ้ม เพือ่ใหเ้กดิ
การมุง่เนน้พันธกจิ การปรับปรงุผลการ
ด าเนนิการ การเรยีนรูร้ะดับองคก์ารและ
ระดับบคุคล

ผูบ้รหิารสือ่สารถา่ยทอดวสิัยทัศน ์
นโยบาย เป้าหมาย สูท่กุกลุม่
ทีเ่กีย่วขอ้งทัง้ภายในและภายนอก
หน่วยงานเพือ่ใหเ้กดิการรับรู ้เขา้ใจ 
และรว่มมอืกันในการด าเนนิการ
จนเกดิผลส าเร็จ

น ำ้หนกั

5

ตวัชีว้ดั ส ำนกังำนศกึษำธกิำรจงัหวดัแพร่
ตำมค ำรบัรองกำรปฏบิตัริำชกำร ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564

ผูร้บัผดิชอบตวัชีว้ดั

กลุม่อ ำนวยกำร
1. นางชนัญธติา  กวางอเุสน
2. นางสาวแสงแขวรางค์ ใจกลม

หมำยเลขโทรศพัท์

0 5459 8271 16

ประโยชนท์ีส่ ำนกังำนปลดักระทรวงศกึษำธกิำร หรอื
ประชำชนจะไดร้บั

พัฒนาองคก์ารอยา่งเป็นระบบมุง่เนน้สัมฤทธผิลและ
ความย่ังยนืโดยการก าหนดวสิัยทัศน ์นโยบาย เป้าหมายสู่

ทกุกลุม่ทัง้ภายในและภายนอกหน่วยงาน



หมวด 1 กำรน ำองคก์ำร
ประเด็น 1.2 กำรป้องกนักำรทจุรติและสรำ้งควำมโปรง่ใส

17



ค ำอธบิำย

• ตวัชีว้ดันี ้เป็นตวัชีว้ดัยอ่ยของเกณฑค์ณุภาพการบรหิารจัดการภาครัฐ 4.0 (PMQA 4.0) หมวด 1 การน าองคก์าร ประเด็นที ่1.2 การป้องกนัการทจุรติและสรา้งความ
โปร่งใส เป็นตวัชีว้ดัระดบัพืน้ฐำน (Basic)

• เกณฑค์ณุภาพการบรหิารจัดการภาครัฐ 4.0 (PMQA 4.0) เป็นเครือ่งมอืการประเมนิระบบการบรหิารในเชงิบรูณาการเพือ่เชือ่มโยงยทุธศาสตรข์องสว่นราชการกบัเป้าหมาย
และทศิทางการพัฒนาของประเทศ โดยมวีตัถปุระสงคเ์พือ่เป็นแนวทางใหห้น่วยงานภาครัฐพัฒนาไปสูร่ะบบราชการ 4.0

• หมวด 1 การน าองคก์าร เป้าหมาย เพือ่ใหร้ะบบการน าองคก์ารของสว่นราชการมุง่เนน้สมัฤทธผิลและสรา้งความย่ังยนืใหก้บัองคก์าร โดยสว่นราชการก าหนดวสิยัทศันแ์ละ
แผนยทุธศาสตรท์ีน่ าไปสูก่ารบรรลพัุนธกจิและสอดรับกบัยุทธศาสตรช์าต ิก าหนดนโยบายในการก ากบัดแูลทีม่ปีระสทิธผิลในเรือ่งการป้องกนัทจุรติและการสรา้งความ
โปร่งใส สรา้งสภาพแวดลอ้มภายในทีมุ่ง่เนน้การบรรลผุลสมัฤทธิข์องสว่นราชการสง่เสรมิใหเ้กดินวตักรรมและการแกไ้ขปัญหาร่วมกบัเครอืขา่ย ตดิตามประเมนิผลการ
ด าเนนิการของสว่นราชการและผลกระทบทีเ่กดิขึน้ทัง้ระยะสัน้และระยะยาวอยา่งตอ่เนื่องและทนัการณ์ (ดว้ยกลไกของเทคโนโลยดีจิทิลั) โดยค านงึถงึผลกระทบตอ่สงัคม
และมุง่เนน้ใหเ้กดิผลลพัธท์ีน่ าไปสูก่ารพัฒนาประเทศตามทศิทางยทุธศาสตร์

• ตวัชีว้ดันี ้ก าหนดเกณฑใ์หเ้หมาะสมกบับรบิทการด าเนนิการของหน่วยงานระดบัส านัก เพือ่ใหเ้กดิการเรยีนรู ้พัฒนาและสง่ผลตอ่การขบัเคลือ่นงานในเรือ่งดงักลา่วของ
ส านักงานปลดักระทรวงศกึษาธกิาร

ขอ้มลูพืน้ฐำน 

ปีงบประมำณ 2559 2560 2561 2562 2563

ผลกำรด ำเนนิงำน - - - - -

เกณฑก์ำรประเมนิ

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

ผูบ้รหิารสรา้งสภาพแวดลอ้ม
เพือ่ใหห้น่วยงานเป็นองคก์ารทีม่ี
ความโปรง่ใส โดยก าหนดนโยบาย
ดา้นความโปรง่ใส ก าหนด
มาตรการ/แนวทางในการสรา้ง
ความโปรง่ใสของหน่วยงาน และมี
มาตรการในการถา่ยทอดสูก่าร
ปฏบัิตไิปยังบคุลากรและหน่วยงาน
ทีเ่กีย่วขอ้ง

มกีารก าหนดตัวชีวั้ดในการตดิตาม
ดา้นการป้องกันการทจุรติ และความ
โปรง่ใสในการปฏบัิตงิาน

หน่วยงานมขีอ้รอ้งเรยีน/การทักทว้งจาก
สาธารณะและสามารถตอบสนองกลับ/
ชีแ้จงไดท้ันทว่งที

น ำ้หนกั

5

ตวัชีว้ดั ส ำนกังำนศกึษำธกิำรจงัหวดัแพร่
ตำมค ำรบัรองกำรปฏบิตัริำชกำร ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564

ผูร้บัผดิชอบตวัชีว้ดั

1. นางสาวจริัชญา สว่นมุง้
2. นางสาวบษุบา  สกุแกว้

หมำยเลขโทรศพัท์

0 5459 8271

ตวัชีว้ดั หมวด 1 : ประเด็นที ่1.2 : ระดบัพืน้ฐำน (Basic)
ควำมส ำเร็จในกำรป้องกนักำรทจุรติและสรำ้งควำมโปรง่ใส

18

ประโยชนท์ีส่ ำนกังำนปลดักระทรวงศกึษำธกิำร หรอื
ประชำชนจะไดร้บั

หน่วยงานมนีโยบายดา้นความโปรง่ใส มมีาตรการ/
แนวทางในการสรา้งความโปรง่ใส มมีาตรการในการถา่ย
ทอสูก่ารปฏบัิตไิปยังบคุลากรและหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง



หมวด 2 กำรวำงแผนเชงิยทุธศำสตร์
ประเด็น 2.1 แผนยทุธศำสตรท์ีต่อบสนองควำมทำ้ทำย สรำ้งนวตักรรม

กำรเปลีย่นแปลง และมุง่เนน้ประโยชนส์ขุประชำชน

19



ค ำอธบิำย

• ตวัชีว้ดันี ้เป็นตวัชีว้ดัยอ่ยของเกณฑค์ณุภาพการบรหิารจัดการภาครัฐ 4.0 (PMQA 4.0) หมวด 2 : การวางแผนเชงิยทุธศาสตร ์ประเด็นที ่2.1 แผนยทุธศาสตรท์ีต่อบสนอง
ความทา้ทาย สรา้งนวตักรรมการเปลีย่นแปลง และมุง่เนน้ประโยชนส์ขุประชาชน เป็นตวัชีว้ดัระดบัพืน้ฐำน (Basic)

• เกณฑค์ณุภาพการบรหิารจัดการภาครัฐ 4.0 (PMQA 4.0) เป็นเครือ่งมอืการประเมนิระบบการบรหิารในเชงิบรูณาการเพือ่เชือ่มโยงยทุธศาสตรข์องสว่นราชการกบัเป้าหมาย
และทศิทางการพัฒนาของประเทศ โดยมวีตัถปุระสงคเ์พือ่เป็นแนวทางใหห้น่วยงานภาครัฐพัฒนาไปสูร่ะบบราชการ 4.0

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

• ตวัชีว้ดันี ้ก าหนดเกณฑใ์หเ้หมาะสมกบับรบิทการด าเนนิการของหน่วยงานระดบัส านัก เพือ่ใหเ้กดิการเรยีนรู ้พัฒนาและสง่ผลตอ่การขบัเคลือ่นงานในเรือ่งดงักลา่วของ
ส านักงานปลดักระทรวงศกึษาธกิาร

ขอ้มลูพืน้ฐำน 

ปีงบประมำณ 2559 2560 2561 2562 2563

ผลกำรด ำเนนิงำน - - - - -

เกณฑก์ำรประเมนิ

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

มกีระบวนการวางแผนกลยทุธ์
เป็นระบบและสนับสนุนการบรรลุ
พันธกจิของหน่วยงานทัง้ระยะสัน้
และระยะยาว

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

มกีารสือ่สาร ถา่ยทอดยทุธศาสตรส์ูก่าร
ปฏบัิตทิั่วทัง้องคก์าร

น ำ้หนกั

5

ตวัชีว้ดั ส ำนกังำนศกึษำธกิำรจงัหวดัแพร่
ตำมค ำรบัรองกำรปฏบิตัริำชกำร ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564

ผูร้บัผดิชอบตวัชีว้ดั

กลุม่นโยบำยและแผน
1. นางวัฒนา  จันทรเ์พ็ญ
2. นางสาวสธุกีานต ์ คมสันต์
3. นายศรัณย ์ พรกติตธิรีกลุ

หมำยเลขโทรศพัท์

0 5459 8271

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

20

ประโยชนท์ีส่ ำนกังำนปลดักระทรวงศกึษำธกิำร หรอื
ประชำชนจะไดร้บั

พัฒนากระบวนการวางแผนยทุธศาสตรแ์ละถา่ยทอด
ยทุธศาสตรส์ูก่ารปฏบัิติ



หมวด 3 กำรใหค้วำมส ำคญักบัผูร้บับรกิำรและผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยี
ประเด็น 3.1 ระบบขอ้มลูและสำรสนเทศทีท่นัสมยัเพือ่น ำมำใชป้ระโยชน์

ในกำรพฒันำกำรใหบ้รกิำรและกำรเขำ้ถงึ

21



ค ำอธบิำย

• ตวัชีว้ดันี ้เป็นตวัชีว้ดัยอ่ยของเกณฑค์ณุภาพการบรหิารจัดการภาครัฐ 4.0 (PMQA 4.0) หมวด 3 : การใหค้วามส าคญักบัผูรั้บบรกิารและผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยี ประเด็นที ่3.1 
ระบบขอ้มลูและสารสนเทศทีท่นัสมัยเพือ่น ามาใชป้ระโยชนใ์นการพัฒนาการใหบ้รกิารและการเขา้ถงึ  เป็นตวัชีว้ดัระดบัพืน้ฐำน (Basic)

• เกณฑค์ณุภาพการบรหิารจัดการภาครัฐ 4.0 (PMQA 4.0) เป็นเครือ่งมอืการประเมนิระบบการบรหิารในเชงิบรูณาการเพือ่เชือ่มโยงยทุธศาสตรข์องสว่นราชการกบัเป้าหมาย
และทศิทางการพัฒนาของประเทศ โดยมวีตัถปุระสงคเ์พือ่เป็นแนวทางใหห้น่วยงานภาครัฐพัฒนาไปสูร่ะบบราชการ 4.0

• หมวด 3 การใหค้วามส าคญักบัผูรั้บบรกิารและผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยี เป้าหมาย เพือ่ใหส้ว่นราชการพัฒนาระบบขอ้มลูและสารสนเทศดา้นการบรกิารประชาชนทีท่นัสมัยรวดเร็ว
และเขา้ถงึในทกุระดบั เพือ่น ามาใชป้ระโยชนใ์นการสรา้งนวตักรรมการบรกิารทีส่รา้งความแตกตา่งและตอบสนองความตอ้งการเฉพาะกลุม่ และความตอ้งการเฉพาะบคุคล
ซึง่สามารถออกแบบได ้(Personalized Service) วางแผนเชงิรุกในการตอบสนองความตอ้งการและความคาดหวงัของกลุม่ผูรั้บบรกิารและผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยีทัง้ปัจจบุนั
และอนาคต มกีระบวนการแกไ้ขขอ้รอ้งเรยีนทีร่วดเร็ว และสรา้งสรรค ์โดยปฏบิตังิานบนพืน้ฐานของขอ้มลูความตอ้งการของประชาชน สง่ผลตอ่ความพงึพอใจ สรา้งความ
ร่วมมอืของกลุม่ผูรั้บบรกิารและผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยี

• ตวัชีว้ดันี ้ก าหนดเกณฑใ์หเ้หมาะสมกบับรบิทการด าเนนิการของหน่วยงานระดบัส านัก เพือ่ใหเ้กดิการเรยีนรู ้พัฒนาและสง่ผลตอ่การขบัเคลือ่นงานในเรือ่งดงักลา่วของ
ส านักงานปลดักระทรวงศกึษาธกิาร

ขอ้มลูพืน้ฐำน 

ปีงบประมำณ 2559 2560 2561 2562 2563

ผลกำรด ำเนนิงำน - - - - -

เกณฑก์ำรประเมนิ

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

หน่วยงานมกีารด าเนนิงานคน้หา
รวบรวม ขอ้มลูความตอ้งการ
/ความคาดหวังของผูร้ับบรกิารและ
ผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยี

มผีลการวเิคราะหข์อ้มลูความตอ้งการ/
ความคาดหวังของผูร้ับบรกิารและ
ผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยี และมแีนวทางในการ
จัดการ/ตอบสนองความตอ้งการ/
ความคาดหวังของทกุกลุม่

มกีารใชผ้ลการวเิคราะหแ์ละแนวทางฯ
มาด าเนนิการตอบสนองความตอ้งการ/
ความคาดหวังของผูร้ับบรกิารและผูม้ี
สว่นไดส้ว่นเสยี

น ำ้หนกั

5

ตวัชีว้ดั ส ำนกังำนศกึษำธกิำรจงัหวดัแพร่
ตำมค ำรบัรองกำรปฏบิตัริำชกำร ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564

ผูร้บัผดิชอบตวัชีว้ดั

กลุม่นโยบำยและแผน
1. นางวัฒนา  จันทรเ์พ็ญ
2. นางสาวสธุกีานต ์ คมสัน
3. นายศรัณย ์ พรกติตธิรีกลุ

หมำยเลขโทรศพัท์

0 5459 8271

ตวัชีว้ดั หมวด 3 : ประเด็นที ่3.1 : ระดบัพืน้ฐำน (Basic)
ควำมส ำเร็จในกำรใชข้อ้มลูและสำรสนเทศเพือ่ตอบสนองควำมตอ้งกำรทีแ่ตกตำ่ง (Customer centric)

22

ประโยชนท์ีส่ ำนกังำนปลดักระทรวงศกึษำธกิำร หรอื
ประชำชนจะไดร้บั

พัฒนานวัตกรรมการบรกิารอยา่งหลากหลายและ
ตอบสนองความตอ้งการของผูรั้บบรกิารและผูม้สีว่นได ้
สว่นเสยีอยา่งทั่วถงึ



หมวด 3 กำรใหค้วำมส ำคญักบัผูร้บับรกิำรและผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยี
ประเด็น 3.2 กำรประเมนิควำมพงึพอใจและควำมผกูพนัของ

ผูร้บับรกิำรและผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยีเพือ่น ำมำใชป้ระโยชน์

23



ค ำอธบิำย

• ตวัชีว้ดันี ้เป็นตวัชีว้ดัยอ่ยของเกณฑค์ณุภาพการบรหิารจัดการภาครัฐ 4.0 (PMQA 4.0) หมวด 3 : การใหค้วามส าคญักบัผูรั้บบรกิารและผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยี ประเด็นที ่3.2 
การประเมนิความพงึพอใจและความผูกพันของผูรั้บบรกิารและผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยีเพือ่น ามาใชป้ระโยชน ์ เป็นตวัชีว้ดัระดบัพืน้ฐำน (Basic)

• เกณฑค์ณุภาพการบรหิารจัดการภาครัฐ 4.0 (PMQA 4.0) เป็นเครือ่งมอืการประเมนิระบบการบรหิารในเชงิบรูณาการเพือ่เชือ่มโยงยทุธศาสตรข์องสว่นราชการกบัเป้าหมาย
และทศิทางการพัฒนาของประเทศ โดยมวีตัถปุระสงคเ์พือ่เป็นแนวทางใหห้น่วยงานภาครัฐพัฒนาไปสูร่ะบบราชการ 4.0

• หมวด 3 การใหค้วามส าคญักบัผูรั้บบรกิารและผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยี เป้าหมาย เพือ่ใหส้ว่นราชการพัฒนาระบบขอ้มลูและสารสนเทศดา้นการบรกิารประชาชนทีท่นัสมัยรวดเร็ว
และเขา้ถงึในทกุระดบั เพือ่น ามาใชป้ระโยชนใ์นการสรา้งนวตักรรมการบรกิารทีส่รา้งความแตกตา่งและตอบสนองความตอ้งการเฉพาะกลุม่ และความตอ้งการเฉพาะบคุคล
ซึง่สามารถออกแบบได ้(Personalized Service) วางแผนเชงิรุกในการตอบสนองความตอ้งการและความคาดหวงัของกลุม่ผูรั้บบรกิารและผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยีทัง้ปัจจบุนั
และอนาคต มกีระบวนการแกไ้ขขอ้รอ้งเรยีนทีร่วดเร็ว และสรา้งสรรค ์โดยปฏบิตังิานบนพืน้ฐานของขอ้มลูความตอ้งการของประชาชน สง่ผลตอ่ความพงึพอใจ สรา้งความ
ร่วมมอืของกลุม่ผูรั้บบรกิารและผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยี

• ตวัชีว้ดันี ้ก าหนดเกณฑใ์หเ้หมาะสมกบับรบิทการด าเนนิการของหน่วยงานระดบัส านัก เพือ่ใหเ้กดิการเรยีนรู ้พัฒนาและสง่ผลตอ่การขบัเคลือ่นงานในเรือ่งดงักลา่วของ
ส านักงานปลดักระทรวงศกึษาธกิาร

ขอ้มลูพืน้ฐำน 

ปีงบประมำณ 2559 2560 2561 2562 2563

ผลกำรด ำเนนิงำน - - - - -

เกณฑก์ำรประเมนิ

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

หน่วยงานมกีารออกแบบการประเมนิ
ความพงึพอใจและความผกูพันของ
กลุม่ผูรั้บบรกิารและผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยี
ในรปูแบบทีเ่หมาะสม เพือ่ใหไ้ดข้อ้มลู
ทีส่ามารถน ามาใชป้ระโยชนใ์นการ
วเิคราะหแ์ละปรับปรงุกระบวนการ
ท างาน เชน่ การใหบ้รกิารทีท่ันการณ์ 
พฤตกิรรมทีต่อบสนองตอ่นโยบายการ
บรกิารตา่ง ๆ เป็นตน้

หน่วยงานมกีารประเมนิความพงึ
พอใจของกลุม่ผูร้ับบรกิารและผูม้ี
สว่นไดส้ว่นเสยี จากกระบวนการ
ปฏบิัตงิานหลัก/งานบรกิาร 
อยา่งนอ้ย 2 กระบวนการ/งานบรกิาร

หน่วยงานมกีารประเมนิความผกูพันของ
กลุม่ผูรั้บบรกิารและผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยี 
มตีอ่หน่วยงามในภาพรวม ครบทกุกลุม่

น ำ้หนกั

5

ตวัชีว้ดั ส ำนกังำนศกึษำธกิำรจงัหวดัแพร่
ตำมค ำรบัรองกำรปฏบิตัริำชกำร ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564

ผูร้บัผดิชอบตวัชีว้ดั

กลุม่สง่เสรมิกำรศกึษำเอกชน
1. นางสาวญาณชิศา ยวงแว
2. นางสาวปารชิาต ิ ทะนันชยั

หมำยเลขโทรศพัท์

0 5459 8271

ตวัชีว้ดั หมวด 3 : ประเด็นที ่3.2 : ระดบัพืน้ฐำน (Basic)
ควำมส ำเร็จในกำรประเมนิควำมพงึพอใจและควำมผกูพนั ของกลุม่ผูร้บับรกิำรและผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยี 

24

ประโยชนท์ีส่ ำนกังำนปลดักระทรวงศกึษำธกิำร หรอื
ประชำชนจะไดร้บั

ตอบสนองความตอ้งการของกลุม่ผูร้ับบรกิารและผูม้ี
สว่นไดส้ว่นเสยี และมกีระบวนการแกไ้ขขอ้รอ้งเรยีนที่
รวดเร็วและสรา้งสรรค์



หมวด 4 กำรวดั กำรวเิครำะห ์และกำรจดักำรควำมรู ้
ประเด็น 4.1 กำรใชข้อ้มลูในกำรก ำหนดตวัวดัเพือ่ตดิตำมงำน 

และกำรเปิดเผยขอ้มลูตอ่สำธำรณะ

25



ค ำอธบิำย

• ตวัชีว้ดันี ้เป็นตวัชีว้ดัยอ่ยของเกณฑค์ณุภาพการบรหิารจัดการภาครัฐ 4.0 (PMQA 4.0) หมวด 4 : การวดั การวเิคราะห ์และการจัดการความรู ้ประเด็นที ่4.1 การใชข้อ้มลู
ในการก าหนดตวัวดัเพือ่ตดิตามงานและการเปิดเผยขอ้มลูตอ่สาธารณะ  เป็นตวัชีว้ดัระดบัพืน้ฐำน (Basic)

• เกณฑค์ณุภาพการบรหิารจัดการภาครัฐ 4.0 (PMQA 4.0) เป็นเครือ่งมอืการประเมนิระบบการบรหิารในเชงิบรูณาการเพือ่เชือ่มโยงยทุธศาสตรข์องสว่นราชการกบัเป้าหมาย
และทศิทางการพัฒนาของประเทศ โดยมวีตัถปุระสงคเ์พือ่เป็นแนวทางใหห้น่วยงานภาครัฐพัฒนาไปสูร่ะบบราชการ 4.0

• หมวด 4 การวดั การวเิคราะห ์และการจัดการความรู ้ เป้าหมาย เพือ่ใหส้ว่นราชการมกีารใชข้อ้มลูและสารสนเทศ มาก าหนดตวัวดัทีส่ามารถใชต้ดิตามงานทัง้ในระดบั
ปฏบิตักิารและระดบัยทุธศาสตรไ์ดอ้ยา่งมปีระสทิธผิลทัว่ทัง้องคก์าร รวมทัง้การสือ่สารและเปิดเผยขอ้มลูสูผู่ใ้ชง้านทัง้ภายในและภายนอก มกีารวเิคราะหผ์ลจากขอ้มลู
และตวัวดั เพือ่การแกปั้ญหาและตอบสนองไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ ทนัเวลา และเชงิรุก มกีารใชค้วามรูแ้ละองคค์วามรูข้องสว่นราชการในการแกปั้ญหา เรยีนรูแ้ละมเีหตผุล
ในเชงิจรยิธรรม มกีารบรหิารจัดการขอ้มลู สารสนเทศ และระบบการท างานทีป่รับเป็นดจิทิลัเต็มรูปแบบ มปีระสทิธภิาพ และใชง้านได ้

• ตวัชีว้ดันี ้ก าหนดเกณฑใ์หเ้หมาะสมกบับรบิทการด าเนนิการของหน่วยงานระดบัส านัก เพือ่ใหเ้กดิการเรยีนรู ้พัฒนาและสง่ผลตอ่การขบัเคลือ่นงานในเรือ่งดงักลา่วของ
ส านักงานปลดักระทรวงศกึษาธกิาร

ขอ้มลูพืน้ฐำน 

ปีงบประมำณ 2559 2560 2561 2562 2563

ผลกำรด ำเนนิงำน - - - - -

เกณฑก์ำรประเมนิ

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

มกีารรวบรวมขอ้มลูตัวชีวั้ดในระดับ
ยทุธศาสตรข์องหน่วยงาน 
พรอ้มดว้ยเกณฑก์ารใหค้ะแนน 
คา่เป้าหมาย ขอ้มลูพืน้ฐาน 
ขอบเขตการด าเนนิการหรอื
การวัดผล และนยิามศัพทส์ าคัญ
ทีเ่กีย่วขอ้งของทกุตัวชีวั้ด 

น าขอ้มลูตัวชีวั้ดมาใชใ้นการตดิตาม
รายงานและประเมนิผลตามยทุธศาสตร์
ของหน่วยงาน

มกีารจัดท าฐานขอ้มลูผลการด าเนนิงาน
ตัวชีวั้ดตามยทุธศาสตรข์องหน่วยงาน
ในรปูแบบอเิล็กทรอนกิส์

น ำ้หนกั

5

ตวัชีว้ดั ส ำนกังำนศกึษำธกิำรจงัหวดัแพร่
ตำมค ำรบัรองกำรปฏบิตัริำชกำร ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564

ผูร้บัผดิชอบตวัชีว้ดั

กลุม่นโยบำยและแผน
1. นางวัฒนา  จันทรเ์พ็ฐ
2. นางสาวสธุกีานต ์ คมสันต์
3. นายศรัณย ์ พรกติตธิรีกลุ

หมำยเลขโทรศพัท์

0 5459 8271

ตวัชีว้ดั หมวด 4 : ประเด็นที ่4.1 : ระดบัพืน้ฐำน (Basic)
ควำมส ำเร็จในกำรจดัท ำฐำนขอ้มลูผลกำรด ำเนนิงำนตวัชีว้ดัตำมยทุธศำสตรข์องหนว่ยงำน 
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ประโยชนท์ีส่ ำนกังำนปลดักระทรวงศกึษำธกิำร หรอื
ประชำชนจะไดร้บั

พัฒนาฐานขอ้มลูผลการด าเนนิงานตัวชีวั้ดตาม
ยทุธศาสตรข์องหน่วยงาน



หมวด 5 กำรมุง่เนน้บคุลำกร
ประเด็น 5.1 ระบบกำรจดักำรบคุลำกรทีต่อบสนองตอ่ยทุธศำสตร์

และสรำ้งแรงจงูใจ

27



ค ำอธบิำย

• ตวัชีว้ดันี ้เป็นตวัชีว้ดัยอ่ยของเกณฑค์ณุภาพการบรหิารจัดการภาครัฐ 4.0 (PMQA 4.0) หมวด 5 : การมุง่เนน้บคุลากร ประเด็นที ่5.1 ระบบการจัดการบคุลากรทีต่อบสนอง
ตอ่ยทุธศาสตรแ์ละสรา้งแรงจงูใจ  เป็นตวัชีว้ดัระดบัพืน้ฐำน (Basic)

• เกณฑค์ณุภาพการบรหิารจัดการภาครัฐ 4.0 (PMQA 4.0) เป็นเครือ่งมอืการประเมนิระบบการบรหิารในเชงิบรูณาการเพือ่เชือ่มโยงยทุธศาสตรข์องสว่นราชการกบัเป้าหมาย
และทศิทางการพัฒนาของประเทศ โดยมวีตัถปุระสงคเ์พือ่เป็นแนวทางใหห้น่วยงานภาครัฐพัฒนาไปสูร่ะบบราชการ 4.0

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

• ตวัชีว้ดันี ้ก าหนดเกณฑใ์หเ้หมาะสมกบับรบิทการด าเนนิการของหน่วยงานระดบัส านัก เพือ่ใหเ้กดิการเรยีนรู ้พัฒนาและสง่ผลตอ่การขบัเคลือ่นงานในเรือ่งดงักลา่วของ
ส านักงานปลดักระทรวงศกึษาธกิาร

ขอ้มลูพืน้ฐำน 

ปีงบประมำณ 2559 2560 2561 2562 2563

ผลกำรด ำเนนิงำน - - - - -

เกณฑก์ำรประเมนิ

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

มกีารวเิคราะหค์วามเชือ่มโยง
สอดคลอ้งระหวา่งแผนยทุธศาสตร์
ของหน่วยงานและแผน/กจิกรรม
ในการพัฒนาบคุลากรของ
หน่วยงาน

มกีารทบทวน/ประเมนิขดีความสามารถ
และอัตราก าลังดา้นบคุลากรทีห่น่วยงาน
จ าเป็นตอ้งมใีนแตล่ะระดับเพือ่ตอบสนอง
ตอ่บทบาท ภารกจิ ยทุธศาสตร ์และการ
เปลีย่นแปลง ทัง้ในปัจจุบันและอนาคต

มกีารวางแผนก าลังคน
เพือ่ใหส้ามารถตอบสนองตอ่
บทบาทภารกจิและ
ยทุธศาสตรท์ีม่ใีนปัจจุบัน

น ำ้หนกั

5

ตวัชีว้ดั ส ำนกังำนศกึษำธกิำรจงัหวดัแพร่
ตำมค ำรบัรองกำรปฏบิตัริำชกำร ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564

ผูร้บัผดิชอบตวัชีว้ดั

กลุม่อ ำนวยกำร
1. นางชนัญธติา  กวางอเุสน
2. นางสาวแสงแขวรางค์ ใจกลม

หมำยเลขโทรศพัท์

0 5459 8271

ตวัชีว้ดั หมวด 5 : ประเด็นที ่5.1 : ระดบัพืน้ฐำน (Basic)
ควำมส ำเร็จในกำรวำงแผนก ำลงัคนเพือ่สนองตอ่ยทุธศำสตรข์องหนว่ยงำน

28

ประโยชนท์ีส่ ำนกังำนปลดักระทรวงศกึษำธกิำร หรอื
ประชำชนจะไดร้บั

มนีโยบายและระบบการบรหิารจัดการดา้นบคุลากร
ทีม่ปีระสทิธภิาพ



หมวด 6 กำรมุง่เนน้ระบบกำรปฏบิตักิำร
ประเด็น 6.1 กระบวนกำรท ำงำนทีเ่ชือ่มโยงต ัง้แตต่น้จนจบ

สูผ่ลลพัธท์ ีต่อ้งกำร

29



ค ำอธบิำย

• ตวัชีว้ดันี ้เป็นตวัชีว้ดัยอ่ยของเกณฑค์ณุภาพการบรหิารจัดการภาครัฐ 4.0 (PMQA 4.0) หมวด 6 : การมุง่เนน้ระบบการปฏบิตักิาร ประเด็นที ่6.1 กระบวนการท างานที่
เชือ่มโยงตัง้แตต่น้จนจบสูผ่ลลพัธท์ีต่อ้งการ  เป็นตวัชีว้ดัระดบัพืน้ฐำน (Basic)

• เกณฑค์ณุภาพการบรหิารจัดการภาครัฐ 4.0 (PMQA 4.0) เป็นเครือ่งมอืการประเมนิระบบการบรหิารในเชงิบรูณาการเพือ่เชือ่มโยงยทุธศาสตรข์องสว่นราชการกบัเป้าหมาย
และทศิทางการพัฒนาของประเทศ โดยมวีตัถปุระสงคเ์พือ่เป็นแนวทางใหห้น่วยงานภาครัฐพัฒนาไปสูร่ะบบราชการ 4.0

• หมวด 6 การมุง่เนน้ระบบการปฏบิตักิาร เป้าหมาย เพือ่ใหส้ว่นราชการมกีารบรหิารจัดการกระบวนการทีม่ปีระสทิธภิาพ เกดิประสทิธผิล เชือ่มโยงตัง้แตต่น้จนจบ
และน าไปสูผ่ลลพัธท์ีต่อ้งการ มกีารสรา้งนวตักรรมในการปรับปรุงผลผลติ กระบวนการ และการใหบ้รกิาร มกีารลดตน้ทนุและการใชท้รัพยากรอยา่งมปีระสทิธภิาพ มกีารน า
เทคโนโลยมีาใชเ้พือ่ใหม้ขีดีสมรรถนะสงูขึน้ บรูณาการกระบวนการเพือ่สรา้งคณุคา่ในการใหบ้รกิารแกป่ระชาชนและเพิม่ขดีความสามารถในการแขง่ขนั

• ตวัชีว้ดันี ้ก าหนดเกณฑใ์หเ้หมาะสมกบับรบิทการด าเนนิการของหน่วยงานระดบัส านัก เพือ่ใหเ้กดิการเรยีนรู ้พัฒนาและสง่ผลตอ่การขบัเคลือ่นงานในเรือ่งดงักลา่วของ
ส านักงานปลดักระทรวงศกึษาธกิาร

ขอ้มลูพืน้ฐำน 

ปีงบประมำณ 2559 2560 2561 2562 2563

ผลกำรด ำเนนิงำน - - - - -

เกณฑก์ำรประเมนิ

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

หน่วยงานมกีารทบทวน ออกแบบ
กระบวนการหลักและกระบวนการ
สนับสนุนไดค้รบถว้นตามอ านาจ
หนา้ทีท่ีก่ฎหมายก าหนด

มกีารออกแบบกระบวนการท างาน
บนแนวคดิทีเ่ชือ่มโยงตัง้แตต่น้จนจบ 
(End to End Process) เพือ่ใหเ้กดิ
ผลลัพธท์ีม่คีณุคา่แกป่ระชาชน

มกีารก าหนดแนวทางการปฏบัิตงิาน
รว่มกันระหวา่งหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง
ในกระบวนการของหน่วยงาน เชน่
จัดท าขอ้ตกลงในการปฏบัิตริว่มกัน
ระหวา่งหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง จัดท า
มาตรฐานการปฏบัิตงิานรว่มกันระหวา่ง
หน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง 

น ำ้หนกั

5

ตวัชีว้ดั ส ำนกังำนศกึษำธกิำรจงัหวดัแพร่
ตำมค ำรบัรองกำรปฏบิตัริำชกำร ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564

ผูร้บัผดิชอบตวัชีว้ดั

กลุม่สง่เสรมิกำรศกึษำเอกชน
1. นางสาวญาณชิศา ยวงแกว้
2. นางสาวปารชิาต ิ ทะนันชยั

หมำยเลขโทรศพัท์

0 5459 8271

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

30

ประโยชนท์ีส่ ำนกังำนปลดักระทรวงศกึษำธกิำร หรอื
ประชำชนจะไดร้บั

พัฒนาแนวทาง มาตรการการปฏบัิตงิานรว่มกัน
ระหวา่งหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง


