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ควำมเชือ่มโยงนโยบำย/ยทุธศำสตร/์แผน กบัตวัชีว้ดัของหนว่ยงำน 
ตวัชีว้ดัของ ส ำนกังำนศกึษำธกิำรจงัหวดัเชยีงใหม ่

แผนแมบ่ทภำยใตย้ทุธศำสตรช์ำต ิ นโยบำยรฐับำล 

ยทุธศำสตรช์ำต ิพ.ศ. 2561 – 2580 

8. การปฏริปูกระบวนการ 
   เรยีนรู ้และการพฒันา 
   ศกัยภาพของคนไทย 
   ทกุชว่งวยั 
 
 

แผนแมบ่ท 11*ดา้นการพัฒนาศักยภาพคนตลอด 
                    ชว่งชวีติ 
แผนแมบ่ท 12*ดา้นการพัฒนาการเรยีนรู ้ 
แผนแมบ่ท 20*ดา้นการบรกิารประชาชนและ 
                    ประสทิธภิาพภาครัฐ 
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- รอ้ยละ 80 ของเด็กระดับชัน้อนุบาลมพัีฒนาการ

ดา้นร่างกายทีส่มวัยตามเกณฑม์าตรฐาน 

- ระดับความส าเร็จ(ระดับ 5)ของการจัดท าระบบ

ฐานขอ้มลูการบรหิารจัดการการศกึษา ทีเ่ชือ่มโยง

กับระบบฐานขอ้มลูดา้นการพัฒนาทรัพยากร

มนุษยข์องประเทศ ในภาพรวมของ

กระทรวงศกึษาธกิาร 

 

- คะแนนเฉลีย่ผลสัมฤทธิท์างกาเรยีนวชิาหลักระ

กับการศกึษาขัน้พืน้ฐานจากการทดสอบ

ระดับชาต(ิO-NET) เพิม่ขึน้รอ้ยละ 3 จากปี 

2562 

- รอ้ยละ 50 ของผูเ้รยีนระดับการศกึษาขัน้

พืน้ฐานทีม่ทัีกษะในการท างานร่วมกับผูอ้ืน่ 
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1 2 3 4 

พฒันาการจัดการศกึษาเพือ่
ความมัน่คง 

แผนกำรปฏริปูประเทศ 
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แผนฯ 12 (ปี 60-64) 

• ยทุธศาสตรท์ี ่1 การเสรมิสรา้งและ
พัฒนาศักยภาพทนุมนุษย ์
• 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. ระดับความส าเร็จในการขับเคลือ่นแผนงาน/โครงการทีส่ง่ผลตอ่ระดับคะแนนเฉลีย่ผลการทดสอบทางการศกึษาระดับชาตขิัน้พืน้ฐาน(O- NET) 
2. ระดับความส าเร็จในการสง่เสรมิผูเ้รยีนใหม้คีณุลักษณะและทักษะการเรยีนรูใ้นศตวรรษที ่21 
3. รอ้ยละของเด็กปฐมวัยทีไ่ดรั้บการศกึษาระดับปฐมวัย 
4. ระดับความส าเร็จของการเปิดเผยขอ้มลูสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency : OIT) ตามคูม่อืการประเมนิคณุธรรมและความโปรง่ใสในการ
ด าเนนิงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment: ITA) 

15 
15 
15 
15 

กำรประเมนิศกัยภำพในกำรด ำเนนิงำน (Potential Base) รอ้ยละ 40 

5. หมวด 1 : ประเด็นที ่1.1 : ระดับพืน้ฐาน (Basic) ความส าเร็จในการสรา้งระบบการน าองคก์ารทีส่รา้งความย่ังยนื 
6. หมวด 1 : ประเด็นที ่1.2 : ระดับพืน้ฐาน (Basic) ความส าเร็จในการป้องกันการทจุรติและสรา้งความโปรง่ใส  
7. หมวด 1 : ประเด็นที ่1.3 : ระดับพืน้ฐาน (Basic) ความส าเร็จในการสรา้งการมสีว่นรว่มของบคุลากร และเครอืขา่ยทัง้ภายในและภายนอก  
8. หมวด 2 : ประเด็นที ่2.3 : ระดับพืน้ฐาน (Basic) ความส าเร็จในการขับเคลือ่นแผนปฏบัิตกิารของหน่วยงาน 
9. หมวด 2 : ประเด็นที ่2.4 : ระดับพืน้ฐาน (Basic) ความส าเร็จในการตดิตามผลของการบรรลเุป้าหมายเชงิยทุธศาสตรแ์ละการแกไ้ขปัญหาอยา่งมปีระสทิธผิล 
10. หมวด 3 : ประเด็นที ่3.2 : ระดับพืน้ฐาน (Basic) ความส าเร็จในการประเมนิความพงึพอใจและความผกูพัน ของกลุม่ผูรั้บบรกิารและผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยี  
11. หมวด 4 : ประเด็นที ่4.1 : ระดับกา้วหนา้ (Advance) ความส าเร็จในการจัดท าระบบฐานขอ้มลูและสารสนเทศของหน่วยงาน 
12. หมวด 5 : ประเด็นที ่5.2 : ระดับพืน้ฐาน (Basic) ความส าเร็จในการสรา้งบรรยากาศและสภาพแวดลอ้มในการท างาน 
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พฒันาก าลงัคน การวจัิย เพือ่
สรา้งความสามารถในการ
แขง่ขนัของประเทศ 

พฒันาและเสรมิสรา้งศกัยภาพ
ทรัพยากรมนุษยใ์หม้คีณุภาพ 

สรา้งโอกาสและความเสมอ
ภาคทางการศกึษา 

พฒันาระบบบรหิารจัดการใหม้ี
ประสทิธภิาพ 

- รอ้ยละของนักเรยีนสังกัดโรงเรยีน

เอกชนทีม่คีะแนนผลการทดสอบทาง

การศกึษาระดับชาตขัิน้พืน้ฐาน (O-

NET) แตล่ะวชิาผา่นเกณฑค์ะแนน

รอ้ยละ 50 ขึน้ไป เพิม่ขึน้รอ้ยละ 50 

- รอ้ยละคะแนนเฉลีย่ของผูเ้รยีนทีม่ี

คณุธรรม จรยิธรรม รอ้ยละ 3 ของปี 

2562 

- รอ้ยละคะแนนเฉลีย่ของผูเ้รยีนทีม่ี

ความเป็นพลเมอืง 

- รอ้ยละ 80 ของเด็กปฐมวันสังกัด

โรงเรยีนเอกชนมพัีฒนาการสมวัย 

- ผลคะแนนประเมนิคณุธรรมและ

ความโปร่งใสในการด าเนนิงานของ

ส านักงานปลัดกระทรวงศกึษาธกิาร

อยูใ่นระดับผา่น ตามเกณฑ ์ITA 

(Integrity & Transparency 

Assessment) ไมน่อ้ยกวา่ 85 คะแนน 



แบบฟอรม์สรปุตวัชีว้ดั ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 
ส ำนกังำนศกึษำธกิำรจงัหวดัเชยีงใหม ่

ตวัชีว้ดั 

ควำมเชือ่มโยงกบั
นโยบำย / 

ยทุธศำสตร ์/ ตวัชีว้ดั 
กระทรวง/สป. 

ประโยชนท์ี ่
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 
    ระดบัชำต ิ
    ข ัน้พืน้ฐำน  
    (O- NET) 

กระทรวง 
- คะแนนเฉลีย่ผลสมัฤทธิท์าง
กาเรยีนวชิาหลกัระกบัการศกึษา
ขัน้พืน้ฐานจากการทดสอบ
ระดบัชาต(ิO-NET) เพิม่ขึน้รอ้ย
ละ 3 จากปี 2562 
สป.ศธ. 
- รอ้ยละของนักเรยีนสงักดั
โรงเรยีนเอกชนทีม่คีะแนนผลการ
ทดสอบทางการศกึษาระดบัชาติ
ขัน้พืน้ฐาน (O-NET) แตล่ะวชิา
ผา่นเกณฑค์ะแนนรอ้ยละ 50 ขึน้
ไป เพิม่ขึน้รอ้ยละ 50 

- พฒันาผูเ้รยีนใหม้คีณุภาพ
ตามมาตรฐานการศกึษาขัน้
พืน้ฐาน ทัง้ระดบั
ประถมศกึษา และระดบั
มธัยมศกึษาตอนตน้และ
ระดบัมธัยมศกึษาตอนปลาย 

 

15 - มแีผนงาน/โครงการ 
  ทีส่ง่ผลตอ่การขบัเคลือ่น 
  ผลการทดสอบทาง 
  การศกึษาขัน้พืน้ฐาน 
  (O – NET) 
กรณี ศธภ. 
- จัดสง่แผนงาน/โครงการฯ 
  ใหก้ลุม่พฒันาระบบบรหิาร 
  ภายในวนัที ่15 กมุภาพนัธ ์
  2564 
กรณี ศธจ. 
- จัดสง่แผนงาน/โครงการฯ 
  ใหส้ านักงานศกึษาธกิารภาค 
  ภายในวนัที ่15 กมุภาพนัธ ์
  2564 

ด าเนนิกจิกรรมตาม
แผนงาน/โครงการฯ 
ไดบ้รรลเุป้าหมาย
ทกุกจิกรรม 

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

2. ระดบัควำมส ำเร็จ 
    ในกำรสง่เสรมิ 
    ผูเ้รยีนใหม้ ี
    คณุลกัษณะและ 
    ทกัษะกำรเรยีนรู ้
    ในศตวรรษที ่21 

กระทรวง 
- รอ้ยละ 50 ของผูเ้รยีนระดบั
การศกึษาขัน้พืน้ฐานทีม่ทีกัษะใน
การท างานรว่มกบัผูอ้ ืน่ 
สป.ศธ. 
- รอ้ยละคะแนนเฉลีย่ของผูเ้รยีน
ทีม่คีณุธรรม จรยิธรรม รอ้ยละ 3 
ของปี 2562 
- รอ้ยละคะแนนเฉลีย่ของผูเ้รยีน
ทีม่คีวามเป็นพลเมอืง 

-ผูเ้รยีนน าความรูแ้ละทกัษะ
ไปใชก้ารด าเนนิชวีติ และท า
ประโยชนใ์หก้บัสงัคม 
-ผูเ้รยีนไดร้ับการพฒันา
คณุลกัษณะ คณุธรรม 
จรยิธรรม และมจีดิอาสาตอ่
สงัคม 
-ส านักงานศกึษาธกิาร
จังหวดัล าปางสรา้งเครอืขา่ย
ความรว่มมอืในการพฒันา
คณุภาพการศกึษา 
-สถานศกึษาในจังหวดั 
พฒันาผูเ้รยีนและนวตักรรม
การจัดการเรยีนรู ้สูท่กัษะสู่

ศตวรรษที ่21 (3R 8C) 

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 

กระทรวง 
- รอ้ยละ 80 ของเด็กระดบัชัน้
อนุบาลมพีฒันาการดา้นรา่งกายที่
สมวยัตามเกณฑม์าตรฐาน 
สป.ศธ. 
- รอ้ยละ 80 ของเด็กปฐมวนั
สงักดัโรงเรยีนเอกชนมพีฒันาการ
สมวยั 

-เด็กปฐมวยั(อาย ุ3-5 ปี) 
ทกุคนไดร้ับการสง่เสรมิ 
สนับสนุน และพฒันาใหม้ี
พฒันาการสมวยั มพีฤตกิรรม
ทางสงัคม และสขุภาพทีพ่งึ
ประสงค ์มคีวามพรอ้มส าหรับ
การเรยีนในระดบั
ประถมศกึษา 

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 



แบบฟอรม์สรปุตวัชีว้ดั ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 
ส ำนกังำนศกึษำธกิำรจงัหวดัเชยีงใหม ่

ตวัชีว้ดั 

ควำมเชือ่มโยงกบั
นโยบำย / 

ยทุธศำสตร ์/ ตวัชีว้ดั 
กระทรวง/สป. 

ประโยชนท์ี ่
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) 

กระทรวง 
- ระดบัความส าเร็จ(ระดบั 5)ของ
การจัดท าระบบฐานขอ้มลูการ
บรหิารจัดการการศกึษา ที่
เชือ่มโยงกบัระบบฐานขอ้มลูดา้น
การพฒันาทรัพยากรมนุษยข์อง
ประเทศ ในภาพรวมของ
กระทรวงศกึษาธกิาร 
สป.ศธ. 
- ผลคะแนนประเมนิคณุธรรมและ
ความโปรง่ใสในการด าเนนิงานของ
ส านักงานปลดักระทรวงศกึษาธกิาร
อยูใ่นระดบัผา่น ตามเกณฑ ์ITA 
(Integrity & Transparency 
Assessment) ไมน่อ้ยกวา่ 85 
คะแนน 

- เพือ่เผยแพรข่อ้มลูที่
เป็นปัจจุบันบนเว็บไซต์
ของหน่วยงาน ซึง่การ
เผยแพรข่อ้มลูแสดงถงึ
ความโปรง่ใสในการ
บรหิารงานและการ
ด าเนนิงานของ
หน่วยงาน รวมถงึเปิด
โอกาสใหป้ระชาชนมี
สว่นรว่มและตรวจสอบ
ได ้

15  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) 

หมวด 1 กำรน ำองคก์ำร 

5. หมวด 1 : ประเด็นที ่1.1 
: ระดบัพืน้ฐำน (Basic) 
ควำมส ำเร็จในกำรสรำ้ง
ระบบกำรน ำองคก์ำรทีส่รำ้ง
ควำมย ัง่ยนื 

กระทรวง 
- ระดบัความส าเร็จ(ระดบั 5)ของ
การจัดท าระบบฐานขอ้มลูการ
บรหิารจัดการการศกึษา ที่
เชือ่มโยงกบัระบบฐานขอ้มลูดา้น
การพฒันาทรัพยากรมนุษยข์อง
ประเทศ ในภาพรวมของ
กระทรวงศกึษาธกิาร 
สป.ศธ. 
- ผลคะแนนประเมนิคณุธรรมและ
ความโปรง่ใสในการด าเนนิงานของ
ส านักงานปลดักระทรวงศกึษาธกิาร
อยูใ่นระดบัผา่น ตามเกณฑ ์ITA 
(Integrity & Transparency 
Assessment) ไมน่อ้ยกวา่ 85 
คะแนน 

มกีารก าหนดทศิทาง
องคก์ร ในการพัฒนา
การศกึษาภายใน
จังหวัด 

5 ผูบ้รหิารหน่วยงานมี
วธิกีารก าหนด 
ทศิทางองคก์าร 
รองรับพันธกจิ 
ปัจจุบัน 

ผูบ้รหิารสรา้ง
สภาพแวดลอ้ม 
เพือ่ใหเ้กดิการ
มุง่เนน้พันธกจิ การ
ปรับปรงุผลการ
ด าเนนิการ การ
เรยีนรูร้ะดับองคก์าร
และระดับบคุคล 

ผูบ้รหิารสือ่สาร
ถา่ยทอด
วสิัยทัศน ์
นโยบาย 
เป้าหมาย สูท่กุ
กลุม่ 
ทีเ่กีย่วขอ้งทัง้
ภายในและ
ภายนอก
หน่วยงาน
เพือ่ใหเ้กดิการ
รับรู ้เขา้ใจ 
และรว่มมอืกัน
ในการ
ด าเนนิการ 
จนเกดิผล
ส าเร็จ 
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ตวัชีว้ดั 

ควำมเชือ่มโยงกบั
นโยบำย / 

ยทุธศำสตร ์/ ตวัชีว้ดั 
กระทรวง/สป. 

ประโยชนท์ี ่
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) 

6. หมวด 1 : ประเด็นที ่1.2 
: ระดบัพืน้ฐำน (Basic) 
ควำมส ำเร็จในกำรป้องกนั
กำรทจุรติและสรำ้งควำม
โปรง่ใส  

กระทรวง 
- ระดบัความส าเร็จ(ระดบั 5)ของ
การจัดท าระบบฐานขอ้มลูการ
บรหิารจัดการการศกึษา ที่
เชือ่มโยงกบัระบบฐานขอ้มลูดา้น
การพฒันาทรัพยากรมนุษยข์อง
ประเทศ ในภาพรวมของ
กระทรวงศกึษาธกิาร 
สป.ศธ. 
- ผลคะแนนประเมนิคณุธรรมและ
ความโปรง่ใสในการด าเนนิงานของ
ส านักงานปลดักระทรวงศกึษาธกิาร
อยูใ่นระดบัผา่น ตามเกณฑ ์ITA 
(Integrity & Transparency 
Assessment) ไมน่อ้ยกวา่ 85 
คะแนน 

บคุลากรปฏบัิตริาชการ
ดว้ยความโปรง่ใส
ตรวจสอบได ้

5 ผูบ้รหิารสรา้ง
สภาพแวดลอ้ม 
เพือ่ใหห้น่วยงานเป็น
องคก์ารทีม่คีวาม
โปรง่ใส โดยก าหนด
นโยบายดา้นความ
โปรง่ใส ก าหนด
มาตรการ/แนวทางใน
การสรา้งความโปรง่ใส
ของหน่วยงาน และมี
มาตรการในการ
ถา่ยทอดสูก่ารปฏบัิติ
ไปยังบคุลากรและ
หน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง 

มกีารก าหนด
ตัวชีวั้ดในการ
ตดิตาม 
ดา้นการป้องกันการ
ทจุรติ และความ
โปรง่ใสในการ
ปฏบัิตงิาน 

หน่วยงานมขีอ้
รอ้งเรยีน/การ
ทักทว้งจาก
สาธารณะและ
สามารถ
ตอบสนอง
กลับ/ 
ชีแ้จงได ้
ทันทว่งท ี

7. หมวด 1 : ประเด็นที ่1.3 
: ระดบัพืน้ฐำน (Basic) 
ควำมส ำเร็จในกำรสรำ้งกำร
มสีว่นรว่มของบคุลำกร และ
เครอืขำ่ยท ัง้ภำยในและ
ภำยนอก  

กระทรวง 
- ระดบัความส าเร็จ(ระดบั 5)ของ
การจัดท าระบบฐานขอ้มลูการ
บรหิารจัดการการศกึษา ที่
เชือ่มโยงกบัระบบฐานขอ้มลูดา้น
การพฒันาทรัพยากรมนุษยข์อง
ประเทศ ในภาพรวมของ
กระทรวงศกึษาธกิาร 
สป.ศธ. 
- ผลคะแนนประเมนิคณุธรรมและ
ความโปรง่ใสในการด าเนนิงานของ
ส านักงานปลดักระทรวงศกึษาธกิาร
อยูใ่นระดบัผา่น ตามเกณฑ ์ITA 
(Integrity & Transparency 
Assessment) ไมน่อ้ยกวา่ 85 
คะแนน 

เปิดโอกาสใหท้กุภาค
สว่นมสีว่นรว่มในการ
พัฒนาการศกึษาตาม
ภารกจิ 

5 ผูบ้รหิารมแีนวทาง
สือ่สารและสรา้ง
สภาพแวดลอ้มภายใน
องคก์าร 
ใหมุ้ง่ผลสัมฤทธิใ์น
การท างาน 

มกีลไกการท างาน
รว่มกับเครอืขา่ย
ของหน่วยงานทีอ่ยู่
ภายในสังกัดสว่น
ราชการเดยีวกัน 

มแีนวทางใน
การสรา้ง
เครอืขา่ยให ้
ภาคประชาชน 
ภาคเอกชน 
และทอ้งถิน่
จากองคก์าร
ภายนอกเขา้มา
มสีว่นรว่มใน
การท างาน 
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ตวัชีว้ดั 

ควำมเชือ่มโยงกบั
นโยบำย / 

ยทุธศำสตร ์/ ตวัชีว้ดั 
กระทรวง/สป. 

ประโยชนท์ี ่
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) 

หมวด 2 กำรวำงแผนเชงิยทุธศำสตร ์

8. หมวด 2 : ประเด็นที ่2.3 
: ระดบัพืน้ฐำน (Basic) 
ควำมส ำเร็จในกำร
ขบัเคลือ่นแผนปฏบิตักิำร
ของหนว่ยงำน 

กระทรวง 
- ระดบัความส าเร็จ(ระดบั 5)ของ
การจัดท าระบบฐานขอ้มลูการ
บรหิารจัดการการศกึษา ที่
เชือ่มโยงกบัระบบฐานขอ้มลูดา้น
การพฒันาทรัพยากรมนุษยข์อง
ประเทศ ในภาพรวมของ
กระทรวงศกึษาธกิาร 
สป.ศธ. 
- ผลคะแนนประเมนิคณุธรรมและ
ความโปรง่ใสในการด าเนนิงานของ
ส านักงานปลดักระทรวงศกึษาธกิาร
อยูใ่นระดบัผา่น ตามเกณฑ ์ITA 
(Integrity & Transparency 
Assessment) ไมน่อ้ยกวา่ 85 
คะแนน 

พัฒนาการศกึษาใน
จังหวัดไดอ้ยา่งมี
ประสทิธผิล 

5 แผนปฏบัิตกิารของ
หน่วยงาน 
มกีารก าหนดขัน้ตอน 
ระยะเวลา และ
ผูรั้บผดิชอบทีช่ดัเจน 

แผนปฏบัิตกิารของ
หน่วยงาน 
มคีวามครอบคลมุ
และสอดคลอ้งกับ
ยทุธศาสตรท์กุดา้น 
และทกุสว่นงาน 

แผนปฏบัิตกิาร
ของหน่วยงาน
มคีวามชดัเจน 
และสือ่สารสู่

การปฏบัิตทิกุ
ระดับไดอ้ยา่งมี
ประสทิธผิล 

9. หมวด 2 : ประเด็นที ่2.4 
: ระดบัพืน้ฐำน (Basic) 
ควำมส ำเร็จในกำรตดิตำม
ผลของกำรบรรลเุป้ำหมำย
เชงิยทุธศำสตร ์
และกำรแกไ้ขปญัหำอยำ่งมี
ประสทิธผิล 

กระทรวง 
- ระดบัความส าเร็จ(ระดบั 5)ของ
การจัดท าระบบฐานขอ้มลูการ
บรหิารจัดการการศกึษา ที่
เชือ่มโยงกบัระบบฐานขอ้มลูดา้น
การพฒันาทรัพยากรมนุษยข์อง
ประเทศ ในภาพรวมของ
กระทรวงศกึษาธกิาร 
สป.ศธ. 
- ผลคะแนนประเมนิคณุธรรมและ
ความโปรง่ใสในการด าเนนิงานของ
ส านักงานปลดักระทรวงศกึษาธกิาร
อยูใ่นระดบัผา่น ตามเกณฑ ์ITA 
(Integrity & Transparency 
Assessment) ไมน่อ้ยกวา่ 85 
คะแนน 

ประชาชนสามารถ
ตดิตามการรายงานผล
การด าเนนิงานในการ
พัฒนาการศกึษาของ
จังหวัดผา่นเว็บไซต์
หน่วยงาน ตาม
ระยะเวลา  

5 หน่วยงานมรีะบบใน
การตดิตามรายงานผล
ของตัวชีวั้ด 
แผนปฏบัิตกิาร และ
การด าเนนิการตาม
แผนยทุธศาสตร ์ทัง้
ระยะสัน้และ 
ระยะยาว 

มกีารเตรยีมการ
แกไ้ขปัญหากรณ ี
การด าเนนิการไม่
เป็นไปตาม
เป้าหมายทีต่ัง้ไว ้

หน่วยงานมี
ระบบรายงาน
ผล 
การด าเนนิงาน
ตอ่สาธารณะ 
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ตวัชีว้ดั 

ควำมเชือ่มโยงกบั
นโยบำย / 

ยทุธศำสตร ์/ ตวัชีว้ดั 
กระทรวง/สป. 

ประโยชนท์ี ่
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) 

หมวด 3 กำรใหค้วำมส ำคญักบัผูร้บับรกิำรและผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยี 

10. หมวด 3 : ประเด็นที ่
3.2 : ระดบัพืน้ฐำน (Basic) 
ควำมส ำเร็จในกำรประเมนิ
ควำมพงึพอใจและควำม
ผกูพนั ของกลุม่ผูร้บับรกิำร
และผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยี  

กระทรวง 
- ระดบัความส าเร็จ(ระดบั 5)ของ
การจัดท าระบบฐานขอ้มลูการ
บรหิารจัดการการศกึษา ที่
เชือ่มโยงกบัระบบฐานขอ้มลูดา้น
การพฒันาทรัพยากรมนุษยข์อง
ประเทศ ในภาพรวมของ
กระทรวงศกึษาธกิาร 
สป.ศธ. 
- ผลคะแนนประเมนิคณุธรรมและ
ความโปรง่ใสในการด าเนนิงานของ
ส านักงานปลดักระทรวงศกึษาธกิาร
อยูใ่นระดบัผา่น ตามเกณฑ ์ITA 
(Integrity & Transparency 
Assessment) ไมน่อ้ยกวา่ 85 
คะแนน 

พัฒนาคณุภาพการ
บรกิาร โดยการเปิด
โอกาสใหผู้ม้สีว่นได ้
สว่นเสยีแสดงความ
คดิเห็นเพือ่ปรับกรงุ
กระบวนการท างาน 

5 หน่วยงานมกีาร
ออกแบบการประเมนิ
ความพงึพอใจและ
ความผกูพันของกลุม่
ผูรั้บบรกิารและผูม้สีว่น
ไดส้ว่นเสยีในรปูแบบ
ทีเ่หมาะสม เพือ่ใหไ้ด ้
ขอ้มลูทีส่ามารถ
น ามาใชป้ระโยชนใ์น
การวเิคราะหแ์ละ
ปรับปรงุกระบวนการ
ท างาน เชน่ การ
ใหบ้รกิารทีท่ันการณ์ 
พฤตกิรรมทีต่อบสนอง
ตอ่นโยบายการบรกิาร
ตา่ง ๆ เป็นตน้ 

หน่วยงานมกีาร
ประเมนิความพงึ
พอใจของกลุม่
ผูร้ับบรกิารและผูม้ี
สว่นไดส้ว่นเสยี 
จากกระบวนการ
ปฏบัิตงิานหลัก/
งานบรกิาร  
อยา่งนอ้ย 2 
กระบวนการ/งาน
บรกิาร 

หน่วยงานมกีาร
ประเมนิความ
ผกูพันของกลุม่
ผูร้ับบรกิารและ
ผูม้สีว่นไดส้ว่น
เสยี มตีอ่หน่วย
งามในภาพรวม 
ครบทกุกลุม่ 

หมวด 4 กำรวดั กำรวเิครำะห ์และกำรจดักำรควำมรู ้

11. หมวด 4 : ประเด็นที ่
4.1 : ระดบักำ้วหนำ้ 
(Advance) 
ควำมส ำเร็จในกำรจดัท ำ
ระบบฐำนขอ้มลูและ
สำรสนเทศของหนว่ยงำน 

กระทรวง 
- ระดบัความส าเร็จ(ระดบั 5)ของ
การจัดท าระบบฐานขอ้มลูการ
บรหิารจัดการการศกึษา ที่
เชือ่มโยงกบัระบบฐานขอ้มลูดา้น
การพฒันาทรัพยากรมนุษยข์อง
ประเทศ ในภาพรวมของ
กระทรวงศกึษาธกิาร 
สป.ศธ. 
- ผลคะแนนประเมนิคณุธรรมและ
ความโปรง่ใสในการด าเนนิงานของ
ส านักงานปลดักระทรวงศกึษาธกิาร
อยูใ่นระดบัผา่น ตามเกณฑ ์ITA 
(Integrity & Transparency 
Assessment) ไมน่อ้ยกวา่ 85 
คะแนน 

ประชาชนสามารถดู
ขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งกับ
การด าเนนิงานผา่นทาง
ระบบเว็บไซตข์อง
หน่วยงาน 

5 - มกีารจัดท าระบบ
ฐานขอ้มลู 
  และสารสนเทศของ
หน่วยงาน 
  ทีค่รอบคลมุทัง้ขอ้มลู
พืน้ฐาน 
  ขอ้มลูผลการด าเนนิงาน
ตาม 
  ยทุธศาสตรข์อง
หน่วยงาน ฯลฯ 
- ระบบฐานขอ้มลูและ
สารสนเทศ 
 ของหน่วยงานมคีวาม
พรอ้มใชง้าน 
  ขอ้มลูมคีวามครบถว้น 
ครอบคลมุ 
  และทนัสมยั 

ผูใ้ชง้านระบบ
ฐานขอ้มลูและ
สารสนเทศของ
หน่วยงานมคีวาม
พงึพอใจตอ่ความ
สะดวกในการ
เขา้ถงึ การใชง้าน
ระบบ 
และคณุภาพของ
ขอ้มลู ไมน่อ้ยกวา่ 
รอ้ยละ 80 

ผูใ้ชง้านระบบ
ฐานขอ้มลูและ
สารสนเทศของ
หน่วยงานมี
ความพงึพอใจ
ตอ่ความสะดวก
ในการเขา้ถงึ 
การใชง้าน
ระบบและ
คณุภาพของ
ขอ้มลู ไมน่อ้ย
กวา่ 
รอ้ยละ 85 



แบบฟอรม์สรปุตวัชีว้ดั ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 
ส ำนกังำนศกึษำธกิำรจงัหวดัเชยีงใหม ่

ตวัชีว้ดั 

ควำมเชือ่มโยงกบั
นโยบำย / 

ยทุธศำสตร ์/ ตวัชีว้ดั 
กระทรวง/สป. 

ประโยชนท์ี ่
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) 

หมวด 5 กำรมุง่เนน้บคุลำกร 

12. หมวด 5 : ประเด็นที ่
5.2 : ระดบัพืน้ฐำน (Basic) 
ควำมส ำเร็จในกำรสรำ้ง
บรรยำกำศและ
สภำพแวดลอ้มในกำร
ท ำงำน  

กระทรวง 
- ระดบัความส าเร็จ(ระดบั 5)ของ
การจัดท าระบบฐานขอ้มลูการ
บรหิารจัดการการศกึษา ที่
เชือ่มโยงกบัระบบฐานขอ้มลูดา้น
การพฒันาทรัพยากรมนุษยข์อง
ประเทศ ในภาพรวมของ
กระทรวงศกึษาธกิาร 
สป.ศธ. 
- ผลคะแนนประเมนิคณุธรรมและ
ความโปรง่ใสในการด าเนนิงานของ
ส านักงานปลดักระทรวงศกึษาธกิาร
อยูใ่นระดบัผา่น ตามเกณฑ ์ITA 
(Integrity & Transparency 
Assessment) ไมน่อ้ยกวา่ 85 
คะแนน 

ผูใ้ชบ้รกิารไดรั้บความ
สะดวกและรวดเร็วใน
การรับบรกิาร 

5 มกีารสรา้งบรรยากาศ
การท างานทัง้ทาง
กายภาพและ
สภาพแวดลอ้ม ที่
สนับสนุนการท างานที่
ด ี
ในดา้นสขุภาพอนามัย
และ 
ดา้นความปลอดภัย 

มกีารสรา้ง
บรรยากาศการ
ท างานทัง้ทาง
กายภาพและ
สภาพแวดลอ้ม ที่
สนับสนุนการ
ท างานทีค่ลอ่งตัว 
เกดิประสทิธภิาพ 
และเอือ้ใหเ้กดิ
นวัตกรรม 

มกีารจัดสรร
ทรัพยากรหรอื 
จัดท าระบบการ
ท างานที่
ค านงึถงึ 
คณุภาพชวีติ
ของบคุลากร 
หรอื 
ตามความ
ตอ้งการของแต่
ละกลุม่ 
บคุลากร 

รวม 



ตวัชีว้ดักำรประเมนิประสทิธผิลกำรด ำเนนิงำน (Performance Base)  

10 



ตวัชีว้ดัส ำนกังำนศกึษำธกิำรจงัหวดัเชยีงใหม ่
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 ให ้

   กลุม่พฒันำระบบบรหิำร ภำยในวนัที ่

   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 

- พัฒนาคณุภาพผูเ้รยีนใหไ้ดม้าตรฐานการศกึษาขัน้
พืน้ฐาน ทัง้ระดับประถมศกึษา ระดับมัธยมศกึษา
ตอนตน้และระดับมัธยมตอนปลาย 

ผูร้บัผดิชอบตวัชีว้ดั 
1.นายรัชภมู ิ สมสมัย 
2.นางสาวชนกิานต ์ เรอืนแกว้ 

หมำยเลขโทรศพัท ์
085-6536564 
081-2899612 

• 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 ์และสังคมศาสตร ์

• 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 ้าหนักของตัวชีวั้ดนี ้

ขอ้มลูพืน้ฐำน 

ปีงบประมำณ 2558 2559 2560 2561 2562 2563 

ผลกำรด ำเนนิงำน 
49.50 

 
53.37 

 
46.71 

 
56.40 
(-1.65) 

49.38 
(+2.69) 

35.30 
(-2.98) 



ตวัชีว้ดัส ำนกังำนศกึษำธกิำรจงัหวดัเชยีงใหม ่
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 
ดงัตอ่ไปนี ้
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 

- ยังไมม่กีารเก็บขอ้มลู 

- - - 

ประโยชนท์ีส่ ำนกังำนปลดักระทรวงศกึษำธกิำร 
หรอืประชำชนจะไดร้บั 

- ผูเ้รยีน น าความรูแ้ละทักษะไปใชก้ารด าเนนิชวีติ 
และท าประโยชนใ์หก้ับสังคม 

- ผูเ้รยีน ไดร้ับการพัฒนาคณุลักษณะ คณุธรรม 
จรยิธรรม และมจีดิอาสาตอ่สังคม 

- ส านักงานศกึษาธกิารจังหวัดเชยีงใหมม่เีครอืขา่ย
ความรว่มมอืในการพัฒนาคณุภาพการศกึษา 

- สถานศกึษาในจังหวัด พัฒนาผูเ้รยีนและนวัตกรรม
การจัดการเรยีนรู ้สูท่ักษะสูศ่ตวรรษที ่21  

ผูร้บัผดิชอบตวัชีว้ดั 
1.นางสาววนจิชต์า  โชตวิศิษิฐก์ลุ 
2. นางจรีนันท ์ ยาวสิทิธิ ์
3. นางสาวยศวด ี เขตตเ์มอืงมลู 

หมำยเลขโทรศพัท ์
061-7965151 
064-4242289 
084-8948638 
 



ตวัชีว้ดัส ำนกังำนศกึษำธกิำรจงัหวดัเชยีงใหม ่
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 

1. เด็กปฐมวัย(อาย ุ3-5 ปี) ทกุคนไดรั้บการสง่เสรมิ สนับสนุน และพัฒนาใหม้พัีฒนาการสมวัย มพีฤตกิรรมทางสงัคม และสขุภาพทีพ่งึประสงค ์มคีวาม
พรอ้มส าหรับการเรยีนในระดับประถมศกึษา 
2. สถานศกึษา/สถานพัฒนาเดก็ปฐมวัยไดรั้บการพัฒนาใหม้คีณุภาพและความพรอ้มในการจัดการศกึษาตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวยัแหง่ชาติ
อยา่งตอ่เนื่อง 
3. เกดิการมสีว่นรว่มในการพัฒนาและการจัดการศกึษาส าหรับเดก็ปฐมวัย จากผูเ้กีย่วขอ้งทกุภาคสว่น และเกดิการบรูณาการการท างานรว่มกนัระหวา่ง
หน่วยงานหลักทีเ่กีย่วขอ้งกบัการพัฒนาเด็กปฐมวยัทัง้ในระดับพืน้ทีแ่ละระดับกระทรวง 

ผูร้บัผดิชอบตวัชีว้ดั 
1. นางสาวนรศิรา  เลศิล ้า  
2. นางสาวชนกิานต ์ เรอืนแกว้ 
 

 

หมำยเลขโทรศพัท ์
095-1416444 
081-2899612 
 

ข ัน้ตอนกำรด ำเนนิงำนในปี 2564 
โครงกำรขบัเคลือ่นกำรพฒันำกำรจดักำรศกึษำ
ปฐมวยัในระดบัพืน้ทีป่ระจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 
2564 
กจิกรรม ดังนี ้
1. ประชมุชีแ้จงแนวทางการด าเนนิงานแผนงาน/
โครงการ  
2. จัดประชมุชีแ้จง/ทบทวนเรือ่งมาตรฐานสถาน
พัฒนาเด็กปฐมวัยแหง่ชาต ิและการจัดเก็บรวบรวม
ขอ้มลูพัฒนาการเด็กปฐมวัย (เด็ก 3-6 ปี) ปีการศกึษา 
2563 
3. นเิทศ ก ากับ ตดิตาม ผลการด าเนนิงานของสถาน
พัฒนาเด็กปฐมวัย 
4.การสรา้งการรับรูด้ว้ยระบบออนไลน์ 
5. จัดประชมุปฏบัิตกิารพัฒนาศักยภาพผูบ้รหิาร 
ครผููส้อน ผูด้แูลเด็กปฐมวัย ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจ
เกีย่วกับการจัดการศกึษาปฐมวัย  
6. การคัดเลอืกรปูแบบ/วธิปีฏบัิตทิีเ่ป็นเลศิ (Best 
Practices) 
7. จัดประชมุปฏบัิตกิารสรปุผลการด าเนนิงานและ
จัดท ารายงานผลการด าเนนิงานโครงการขับเคลือ่น
การพัฒนาการจัดการศกึษาปฐมวัยในระดับพืน้ที ่



ตวัชีว้ดัส ำนกังำนศกึษำธกิำรจงัหวดัเชยีงใหม ่
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) 

- - - 

ประโยชนท์ีส่ ำนกังำนปลดักระทรวงศกึษำธกิำร 
หรอืประชำชนจะไดร้บั 

- เพือ่เผยแพรข่อ้มลูทีเ่ป็นปัจจุบันบนเว็บไซตข์อง
หน่วยงาน ซึง่การเผยแพรข่อ้มลูแสดงถงึความ
โปรง่ใสในการบรหิารงานและการด าเนนิงานของ
หน่วยงาน รวมถงึเปิดโอกาสใหป้ระชาชนมสีว่น
รว่มและตรวจสอบได ้

ผูร้บัผดิชอบตวัชีว้ดั 
1. นางสาวเอือ้มพร  ตรภีาพนาถ 

หมำยเลขโทรศพัท ์
096-8793382 



ตวัชีว้ดักำรประเมนิศกัยภำพในกำรด ำเนนิงำน (Potential Base)  
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กำรพฒันำศกัยภำพหนว่ยงำนสูก่ำรเป็นเป็นระบบรำชกำร 4.0 (PMQA 4.0)  



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 าไปสูก่ารพัฒนาประเทศตามทศิทางยทุธศาสตร ์

• 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 

ตวัชีว้ดัส ำนกังำนศกึษำธกิำรจงัหวดัเชยีงใหม ่
ตำมค ำรบัรองกำรปฏบิตัริำชกำร ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 

16 

ผูร้บัผดิชอบตวัชีว้ดั 
 
1. นางกรศริ ิ กรองสดุยอด 
2. นายปรดีา  พรหมด ี  
3. นายเปรม  ศรวีชิยัล าพรรณ   
4.นางอ าไพ  จันทรห์ลา้ฟ้า 
5. นางสาวเอือ้มพร  ตรภีาพนาถ 
6. นายบรรเลง  สปีุ 
7. นางกนกวรรณ  สรุโิยปการ 
8. นางสภุาภรณ์   อนิทมา 

หมำยเลขโทรศพัท ์
1. 081-9511819 
2. 085-0418933 
3. 090-3283184 
4. 085-6115865 
5. 096-8793382 
6. 087-1741179 
7. 089-9558992 
8. 092-2999894 



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 าไปสูก่ารพัฒนาประเทศตามทศิทางยทุธศาสตร ์

• 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/ 
ชีแ้จงไดท้ันทว่งท ี

น ำ้หนกั 

5 

ตวัชีว้ดัส ำนกังำนศกึษำธกิำรจงัหวดัเชยีงใหม ่
ตำมค ำรบัรองกำรปฏบิตัริำชกำร ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 

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

17 

ผูร้บัผดิชอบตวัชีว้ดั 
1. นางสาวเอือ้มพร  ตรภีาพนาถ 
2. นายเปรม  ศรวีชิยัล าพรรณ ์
3. นางสาวณรดิากาญจน ์ สนใจ 
4. นายพชิติชยั  กจิพนูลาภ 

หมำยเลขโทรศพัท ์
1. 096-8793382 
2. 090-3283184 
3. 087-7899119 
4. 084-7542523 



ค ำอธบิำย 

• ตวัชีว้ดันี ้เป็นตวัชีว้ดัยอ่ยของเกณฑค์ณุภาพการบรหิารจัดการภาครัฐ 4.0 (PMQA 4.0) หมวด 1 การน าองคก์าร ประเด็นที ่1.3 การมุง่เนน้ผลสมัฤทธิผ์า่นการสรา้ง 
การมสีว่นร่วมของบคุลากรและเครอืขา่ยทัง้ภายในและภายนอก  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 าไปสูก่ารพัฒนาประเทศตามทศิทางยทุธศาสตร ์

• 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) 

ผูบ้รหิารมแีนวทางสือ่สารและสรา้ง
สภาพแวดลอ้มภายในองคก์าร 
ใหมุ้ง่ผลสัมฤทธิใ์นการท างาน 

มกีลไกการท างานรว่มกับเครอืขา่ยของ
หน่วยงานทีอ่ยูภ่ายในสังกัดสว่นราชการ
เดยีวกัน 

มแีนวทางในการสรา้งเครอืขา่ยใหภ้าค
ประชาชน ภาคเอกชน และทอ้งถิน่จาก
องคก์ารภายนอกเขา้มามสีว่นรว่มในการ
ท างาน 
 

น ำ้หนกั 

5 

ตวัชีว้ดัส ำนกังำนศกึษำธกิำรจงัหวดัเชยีงใหม ่
ตำมค ำรบัรองกำรปฏบิตัริำชกำร ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 

ตวัชีว้ดั หมวด 1 : ประเด็นที ่1.3 : ระดบัพืน้ฐำน (Basic) 
ควำมส ำเร็จในกำรสรำ้งกำรมสีว่นรว่มของบคุลำกร และเครอืขำ่ยท ัง้ภำยในและภำยนอก  

18 

ผูร้บัผดิชอบตวัชีว้ดั 
1. นางกรศริ ิ กรองสดุยอด 
2. นางอ าไพ  จันทรห์ลา้ฟ้า 
3. นายนพดล  โป่งอา้ย 
4. นางปภาวรนิทร ์ เรอืงประจวบกลุ 
5. นายทศพล  ศรบีาล 
6. นายเอกลักษณ์  มชียั 

หมำยเลขโทรศพัท ์
1. 081-9511819 
2. 085-6115865 
3. 081-7830474 
4. 082-8933546 
5. 093-3160110 

 



ค ำอธบิำย 

• ตวัชีว้ดันี ้เป็นตวัชีว้ดัยอ่ยของเกณฑค์ณุภาพการบรหิารจัดการภาครัฐ 4.0 (PMQA 4.0) หมวด 2 : การวางแผนเชงิยทุธศาสตร ์ประเด็นที ่2.3 แผนขบัเคลือ่นในทกุระดบั
และทกุภาคสว่น  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 เพือ่การแกไ้ขปัญหาไดท้นัทว่งท ี

• 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) 

แผนปฏบัิตกิารของหน่วยงาน 
มกีารก าหนดขัน้ตอน ระยะเวลา 
และผูรั้บผดิชอบทีช่ดัเจน 

แผนปฏบัิตกิารของหน่วยงาน 
มคีวามครอบคลมุและสอดคลอ้งกับ
ยทุธศาสตรท์กุดา้น และทกุสว่นงาน 

แผนปฏบัิตกิารของหน่วยงานมคีวาม
ชดัเจน และสือ่สารสูก่ารปฏบัิตทิกุระดับ
ไดอ้ยา่งมปีระสทิธผิล 

น ำ้หนกั 

5 

ตวัชีว้ดัส ำนกังำนศกึษำธกิำรจงัหวดัเชยีงใหม ่
ตำมค ำรบัรองกำรปฏบิตัริำชกำร ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 

ตวัชีว้ดั หมวด 2 : ประเด็นที ่2.3 : ระดบัพืน้ฐำน (Basic) 
ควำมส ำเร็จในกำรขบัเคลือ่นแผนปฏบิตักิำรของหนว่ยงำน 

19 

ผูร้บัผดิชอบตวัชีว้ดั 
1. นายปรดีา  พรหมด ี
2. นางสาวปานมนัส  โปธา  
3. นางสาวพัฒนาพร  พวงสายใจ  

รัตน ์ ชุมขวัญ 

หมำยเลขโทรศพัท ์
1. 085-0418933 
2. 091-7740039 
3. 089-4316811 



ค ำอธบิำย 

• ตวัชีว้ดันี ้เป็นตวัชีว้ดัยอ่ยของเกณฑค์ณุภาพการบรหิารจัดการภาครัฐ 4.0 (PMQA 4.0) หมวด 2 : การวางแผนเชงิยทุธศาสตร ์ประเด็นที ่2.4 การตดิตามผลการบรรลุ
เป้าหมาย การแกไ้ขปัญหาและการรายงานผล  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 เพือ่การแกไ้ขปัญหาไดท้นัทว่งท ี

• 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) 

หน่วยงานมรีะบบในการตดิตาม
รายงานผลของตัวชีวั้ด แผนปฏบัิตกิาร 
และการด าเนนิการตามแผน
ยทุธศาสตร ์ทัง้ระยะสัน้และ 
ระยะยาว 

มกีารเตรยีมการแกไ้ขปัญหากรณี 
การด าเนนิการไมเ่ป็นไปตาม
เป้าหมายทีต่ัง้ไว ้

หน่วยงานมรีะบบรายงานผล 
การด าเนนิงานตอ่สาธารณะ 

น ำ้หนกั 

5 

ตวัชีว้ดัส ำนกังำนศกึษำธกิำรจงัหวดัเชยีงใหม ่
ตำมค ำรบัรองกำรปฏบิตัริำชกำร ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 

ตวัชีว้ดั หมวด 2 : ประเด็นที ่2.4 : ระดบัพืน้ฐำน (Basic) 
ควำมส ำเร็จในกำรตดิตำมผลของกำรบรรลเุป้ำหมำยเชงิยทุธศำสตร ์
และกำรแกไ้ขปญัหำอยำ่งมปีระสทิธผิล 

20 

ผูร้บัผดิชอบตวัชีว้ดั 
1. นายปรดีา  พรหมด ี
2. นางสาวกาญจนา  ยกกรเลศิ 
3. นางสาวปานมนัส  โปธา 

รัตน ์ ชุมขวัญ 

หมำยเลขโทรศพัท ์
1. 085-0418933 
2. 081-7163667 
3. 0917740039 



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
ปฏบัิตงิานหลัก/งานบรกิาร  
อยา่งนอ้ย 2 กระบวนการ/งานบรกิาร 

หน่วยงานมกีารประเมนิความผกูพันของ
กลุม่ผูรั้บบรกิารและผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยี 
มตีอ่หน่วยงามในภาพรวม ครบทกุกลุม่ 
 

น ำ้หนกั 

5 

ตวัชีว้ดัส ำนกังำนศกึษำธกิำรจงัหวดัเชยีงใหม ่
ตำมค ำรบัรองกำรปฏบิตัริำชกำร ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 

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

21 

ผูร้บัผดิชอบตวัชีว้ดั 
กลุม่อ านวยการเป็นเจา้ภาพหลัก ขอรายละเอยีดทกุกลุม่
งาน  
1. นายทศพล  ศรบีาล 
2. นางสาวอัญชล ี อภัย 

หมำยเลขโทรศพัท ์
082-8933546 



ค ำอธบิำย 

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

• 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) 

- มกีารจัดท าระบบฐานขอ้มลู 
  และสารสนเทศของหน่วยงาน 
  ทีค่รอบคลมุทัง้ขอ้มลูพืน้ฐาน 
  ขอ้มลูผลการด าเนนิงานตาม 
  ยทุธศาสตรข์องหน่วยงาน ฯลฯ 
- ระบบฐานขอ้มลูและสารสนเทศ 
 ของหน่วยงานมคีวามพรอ้มใชง้าน 
  ขอ้มลูมคีวามครบถว้น ครอบคลมุ 
  และทันสมัย 

ผูใ้ชง้านระบบฐานขอ้มลูและสารสนเทศ
ของหน่วยงานมคีวามพงึพอใจตอ่ความ
สะดวกในการเขา้ถงึ การใชง้านระบบ 
และคณุภาพของขอ้มลู ไมน่อ้ยกวา่ 
รอ้ยละ 80 

ผูใ้ชง้านระบบฐานขอ้มลูและสารสนเทศ
ของหน่วยงานมคีวามพงึพอใจตอ่ความ
สะดวกในการเขา้ถงึ การใชง้านระบบ
และคณุภาพของขอ้มลู ไมน่อ้ยกวา่ 
รอ้ยละ 85 

น ำ้หนกั 

5 

ตวัชีว้ดัส ำนกังำนศกึษำธกิำรจงัหวดัเชยีงใหม ่
ตำมค ำรบัรองกำรปฏบิตัริำชกำร ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 

ตวัชีว้ดั หมวด 4 : ประเด็นที ่4.1 : ระดบักำ้วหนำ้ (Advance) 
ควำมส ำเร็จในกำรจดัท ำระบบฐำนขอ้มลูและสำรสนเทศของหนว่ยงำน 

22 

ผูร้บัผดิชอบตวัชีว้ดั 
1. นางสาวชชัฎาภรณ์  ชยัพรม 
2. นางสาวภัณฑริา  เขือ่นค า  

หมำยเลขโทรศพัท ์ 
1. 090-3176091 
2. 0917949656 

 



ค ำอธบิำย 

• ตวัชีว้ดันี ้เป็นตวัชีว้ดัยอ่ยของเกณฑค์ณุภาพการบรหิารจัดการภาครัฐ 4.0 (PMQA 4.0) หมวด 5 : การมุง่เนน้บคุลากร ประเด็นที ่5.2 ระบบการท างานทีม่ปีระสทิธภิาพ 
คลอ่งตวั มุง่ผลสมัฤทธิ ์ 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) 

มกีารสรา้งบรรยากาศการท างาน
ทัง้ทางกายภาพและสภาพแวดลอ้ม 
ทีส่นับสนุนการท างานทีด่ ี
ในดา้นสขุภาพอนามัยและ 
ดา้นความปลอดภัย 

มกีารสรา้งบรรยากาศการท างานทัง้ทาง
กายภาพและสภาพแวดลอ้ม ทีส่นับสนุน
การท างานทีค่ลอ่งตัว เกดิประสทิธภิาพ 
และเอือ้ใหเ้กดินวัตกรรม 

มกีารจัดสรรทรัพยากรหรอื 
จัดท าระบบการท างานทีค่ านงึถงึ 
คณุภาพชวีติของบคุลากร หรอื 
ตามความตอ้งการของแตล่ะกลุม่ 
บคุลากร 

น ำ้หนกั 

5 

ตวัชีว้ดัส ำนกังำนศกึษำธกิำรจงัหวดัเชยีงใหม ่
ตำมค ำรบัรองกำรปฏบิตัริำชกำร ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 

ตวัชีว้ดั หมวด 5 : ประเด็นที ่5.2 : ระดบัพืน้ฐำน (Basic) 
ควำมส ำเร็จในกำรสรำ้งบรรยำกำศและสภำพแวดลอ้มในกำรท ำงำน  

23 

ผูร้บัผดิชอบตวัชีว้ดั 
1. นางกรศริ ิกรองสดุยอด 
2. นายทศพล  ศรบีาล 
3. นางสาวอัญชล ี อภัย 

หมำยเลขโทรศพัท ์
1. 081-9511819 
2. 082-8933546 


